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Lokalavis for Enebakk

Flyktningemottak:

-Positivt for napmiijoet
Kommunestyret vedtok mandag kveld formannskapets enstemmige innstilling pa en
formidabel hestekur
for a avhjelpe kommunens likviditetsproblemer. Kuren bestir i
hovedsak av opptak av
kassakredittlán pa 2
millioner, ansettelsesstopp uten adgang til a
dispensere i en viss
periode, ikke igangsette investeringer skal
ikke igangsettes inntii
videre, og det skal innføres begrenset innkjØpsstopp.
Nár kommunen har fatt
oversikt over konsekvensen
av innstramrningstiltakene
kan man vurdere opphevelse
eller forlengelse av dem. Formannskapet skal vre det organ som bestemmer varigheten av tiltakene, og de skal

ogsâ ta stilling til hvorvidt
lovbestemte eller spesielt
presserende tiltak skal iverksettes.
Et forsiag fra Tom Nilsen
SV som i hovedsak skilte seg
ut fra formannskapet ved at
han Ønsket a legge ansvaret
av
styring
for
til
likviditetssituasjonen
kommunestyret, som da skulle fâ seg forelagt mánedlige
likviditet.sbudsjetter a holde
seg til, ble forkastet.

Tom Nilsen (SV)

f

Enebakk er nâ snart
kiar til a ta imot de
fØrste av de 15 flyktningene kommunestyret tidligere har
vedtatt a ta imot.
Flyktningekonsulentens forsiag til handlingsplan foreligger
og skal behandles administrativt i kommunen denne uken.
Formannskapet skal
behandle planen den
9. mai.
Det var den gledelige
nyheten i ordfØrerens
svar pa en interpeliasjon fra Fremskrittspartiets
Øyvind
StrØm i mandagens
kommunestyremøte

I interpellasjonen forslo StrØm
âomprioritere flyktningekonsulentens stilling inntil kommunen
er i stand til, pa forsvarllg mate a
realisere vedtaket om a motta 15
flyktmnger. Frernskrittspartiet
ønsket forslaget oversendt Administrasjonsutvalget og formannskapet til videre behandling. Dette forslaget fikk kun
Fremskrittspartiet.s stemmer i
den senere votering.
Som begnmnelse for interpellasjonen papekte Fr.p. kommunens Økonomiske situasjon, som
etter partiets mening hadde
medfØrt at mange lovpaiagte
oppgaver na forsØmmes.
-Jeg kan ikke pa návrende
tidspunkt se noen mulighet for
Enebakk til a motta flyktninger
med de ressurser vi har til thdighet, sa Strom, og mente at man
derfor matte se pa den umiddelbare verth av arbeidet sorn
nedflyktningekonsulenten
legger. Hans forsiag gikk derfor
ut pa at flyktningekonsulentens
stilling kunne omprioriteres innen helse og sosialsektoren.

I Interpellasjonen ble ordfØreren stilt direkte spØrsmâl om han
mente det var forsvarlig a viderefore arbeidet med flyktningemottak i en for kommunen dyster
Økonomisk framtid.
Til dette svarte ordfØrer Kàre
KjØlle et direkte og overbevist ja,
og begruririet det med en del
faktiske forhold omkring de
statlige tllskudd kommunen far i
forbindelse med tilrettelegging
for mottak av fiyktninger.
KjØlle viste ogsa til at handlingsplanen for mottak av flyktninger
na er kiar for behandling I poiltiske og administrative organer.
Nár det gjaldt boligspØrsmâlet
opplyste KjØlle at FLYBO na har
kjøpt to tomter pa Bergskaugjordet til etablering av boliger for
flykininger, og at FLYBO ná liar
snarlig utbygging. Videre er det
kiart for snarlig undertegielse av
kontrakt pa kjøp av Skaugvn. 35
pa Flateby.Alt llgger vel til rette
for at Enebakk snart kan Ønske
Forts, side 3 (3)
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Gratis pao Thopud
I hele neste uke vii alie som er bosatt I Enebakk
kommune kunne levere søppei gratis pa Thorud,
hver dag. Det opereres med utvidede ápningstider, silk at folk skal ha rimelig sjanse til a komme
seg pa fyllinga en eller annen gang i løpet av uka,
og det vii were to mann I sving med a hjeipe til
med effektiv organisering pa fylipiassen.
Tilbudet gjelder sØppel frak- gen vrt vellykket sier kst.
tet med privatbil eller til- kommuneingeniØr
Sverre
henger.
Netting.
-Gratis sØppeltØmming for FØr 1986 var privates levering
kommunens innbygge en av sØppel fra billhenger gratis.
gang i aret ble innfØrt som en -Vi Ønsker a komme med tilprøveordning i 1986 da kom- budet pa en tid med ryddemunen vedtok A innfØre avgif- sjaubáde ute og inne Det er
ter pa sØppeltømming. En del jo da folk trenger tilbudet,
av dette vedtaket var nettopp sier Netting. For àpningstigratis sØppeltØmming for inn- der, se annonse annensteds i
byggerne en gang i Aret. S
avisen.
langt liar denne prØveordninn
L...
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E.C.-eyes med plate

I

Enebakkinger, lØp til nrmeste platebutikk og sikre dere singelen til E.C.-eyes. Den
kom ut i forgârs, og allerede 9.
mai kommer LP-plata ut.

"Wount give up", sorn singelen heter, ble altsá sluppet ut mandag, David, gratulerer.
- Tusen takk, vi er spente pa mottagelsen, sier Enebakk-gutten David Eriksen, latskriveren i bandet.
David har drevet med musikk sá lenge han
kan huske, og na er det pa heltid. - Det er moro,
men veldig krevende. Foreløpig har det vel ikke
butt sa mye a tjere pa det, men vi hâper jo at
det lØsner etter hvert, sier han.
- Vi har ftt en kontrakt pa fern Lp-plater hos
CBS Records, og den fØrste kommer ut 9. mal
her i Norge. Den heter "Faith in colours". Tittelmelodien er faktisk bygget opp pa biter fra
en iat jeg skrev da jeg gikk i attende kiase.
Pa denne plata er det ti later, kun en av de er
en gamrnel ballade, de 11 andre har vi skrevet
sjØl, - kan David fortelle.
David selv har skrevet fern av dem, og vokalisten i bandet har skrevet de andre fern. - Vokalisten har hjulpet meg noe med teksten da.
Det er mest melodiene jeg har dreis pa.
Platene skal lanseres i Norge og Skandinavia
fØrst. Til hØsten slippes de lØs i England.
E.C.-eyes er for Øvrig det eneste bandet som
fØrst har fAtt platekontrakt her i Norge, som
igjen blir overtatt av England. Bandet skal nâ
reise litt rundt i de stØrste byene, for de en gang
i mal legger ut pa en stØrre landsomfattende
turné. Fredag denne uken ma E.C.-eyes-fans be-

David Eriksen, glad ene bakkgutt
ram gang

med

nke seg rundt TV-skjerrnen. Da blir bandet presentert i NRK-TV, dessuten blir de ogsã presentert i Det Nye denne uken.
- Vi haper dere vil like platene vàre, - sier David, og sender hilsen til alle enebakkinger.
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Sektorplan for videregâende opp1ring i Akershus mot ár 2000

Katastrofe for Enebakk!
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Gudstjeneste
SØndag 1. mai
Enebakk
11: Enebakk kirke v/vikarprest Ingrid Strand.
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Av Rolf SØrZi, repr, i kommunestyret for Enebakk yenstre
Sektorplanutvalget i fylket la fram sin sektorplan
for videregãende opplring
i Akershus, 1 april 1987. Pianen har vrt viet lite oppmerksomhet i media og I
Enebakk er den knapt butt
registrert. Hadde noen sett
den da den kom, burde I
hvert fall alarmen ha gâtt I
Enebakk.
Situasjonen for Enebakk

Sentralsykehuset I Rogaland
14/4:
Vi har fâtt ei fin jente!
Ole Jakob og
Kjersti Lunde Rustad

Torsdag 28.4 ki. 19.00
V) kr 25,- SPANERNE
Søndag 1/5

B) 16.30 SORTE FALKS
HEMMELIGHET

U) 18.30
WHO'S THAT GIRL

V)20.30 SPANERNE

Nár det gjelder videregâende
opplring, finnes det i Enebakk i
dag en avd. under StrØmmen videregàende pa Flateby. Der gâr
det 4 klasser pa handel og kontor, og 2 kiasser i hándverk og industrifag (tømrerlinje) tilsammen 106 elever.
Sektorplanutvalget foreslâr a
overfØre de 2 klassene pa tØmrerlinja fra Flateby til LØrenskog
videregáende fra hØsten -88 eller
-89! De fire kiassene pa handel og
kontor foreslâs overfØrt til den
nye videregâende skolen i Rlingen, fra det tidspunkt teknisk
fagskole ster ferdig (Kjeller) sannsynligvis om 2 ar - hØsten
1990.
Om drØye to âr er altsá Enebakk kjemisk fritt for videregáende opp1ring!
Poiltikernes ansvar

a si fra!

Fylkespolitikerne kan vi ikke

stole pa, de fieste kommer fra de
folkerike kommunene i fylket, og
enhver er seg selv nrmest!
Det er I dag fylkets ansvar
sØrge for videregaende undervisaing, mens kommunene dekker grunnskole og ungdomsskole. Uansett ansvarsdeling kan
ikke de lokale politikerne sitte
med hendene i fanget, og tro at
alt ordnes til det beste for oss
enebakkinger. En liten kommune ma kjempe for det som er
selvsagt for de store kommunene! Politikerne. i Enebakk
plikter a si fra om behovet for Utdanning for kommunens ungdommer.
Demokratiet har heller ikke
vanntette skott mellom stat-fyike og kommune, selv om noen later til a tro det!

Positive ringvirkninger

Smákommunene far ailtid positive ringvlrkninger av en
fylkeskommunal eller statlig
skoieutbyggrng. Dette gjelder
forhold som Nringsetableringer, bygdas kulturliv - muligheter for voksenopplring o.l. Det
vii ogsá ha positive virkninger pa
ungdomsmiljØet, og fØre til Økt
motivasjon for videregaende utdanning. At skatteandelen av lrerlØnningene gãr til kommunekassa er vel heller ikke noen
ulempe? Enebakk vii bli mer attraktivt som bosted og fore til
større bostabiitet i bygda.

Fylket investerer

De mvesteringer fylket gjor i
smákommunene - i motsetrimg
til de store kommunene er meget
beskjedne ogsá relativt sett (pr.
innbygger).
Nár det gjelder fylkeskommunale investeringer kommer
Enebakk meget darlig ut. Nãr
det gjelder videregäende skoler
tar fylket 100 % av investeringene, driften vedlikeholdet og lrerlønningene, mens skoleskyssen er statens ansvar. En del
kommuner forsØker og lokke
med at de stiller tomtegrunn til
disposLsjon for fylket for bygging
av videregáende skole. Nannestad kommune pa øvre Romeri-

PLAKATEN
Loppemarked
Barneskolen
Ytre Enebakk
30 april

Eventuelle losninger

Fylkesskolestyret rnnser faktisk at de forskjeller vi har hatt i
etterspØrselen etter videregaende utdannelse er en konsekvens av tilbudet. Ergo har dette
hatt en meget negativ effekt for
enebakkungdommens vaig av
utdanriing etter ungdomsskolen.
At de har skjØnt dette i fylket er
et stort framskritt. Fiialen pa
Flateby ma beholdes inntil denne kan erstattes av et bedre videregaende undervisningstilbud innen komrnunen. Det er avsatt et
areal ved Kverslueuxalformàlet
- her ma det komme et fuilverdig
tilbud i lØpet av 90 Ara!

Bet bØr ogsâ nevnes at fylkesskolestyret i dag er positive til
leie av lokaler, dette er ogsá nytt!
For perioden 1987-95 vii fylkesskolestyret bygge ny videregaende skole i Folio (Langhus).
Teknisk fagskole pa Kjeller,
samt bygge Ut Jentoft videregaende (Sørumsand). Mye tyder pa
at 70 áras sentraliseringspolitikk
fremdeles gjelder ved skoleutbygging I Akershus, hvorfor?
Hva kan Enebakk gjore?

Det bØr snarest etableres kontakt med fylkesskolestyret og
plankomiteen for ny videregaende skole i Folio. Halve Enebakk ligger som kjent i Folio.
Mulighetene for a dele rnnsatsen
i ny bygging mellom Langhus og
Kvernstuen ma utredes innen
plankomiteen. Enebakk ma ogsa
fA med en representant I plankomiteen. De politiske partiene i
Enebakk ma sØke og pavirke sine partifeller i fylkesting og
fylkesskolestyre. Plankomiteen
ma inviteres til Enebakk for mote med OrdfØrer, formannskapet
og skolestyret.
Ved revidering av sektorplaflea ma det tas hensyn til Enebakks spesielle behov, dette ma
komme kiart fram i sektorplanrulleringen. Det ma etableres
tverrpolitisk enighet 1 kommunen om at man vii havideregaende opp1ring til kommunen.
Ved nyetableringer av folkema fylket Se pa Enebakk som et
alternativ for framtiden.

Vi topper laget!
Disse ordene hØrer en ofte i
lagspil helt ned til sma unger.
Sá sitter de andre sma som
annenrangs sphere pa benken hvis de kommer sa
langt. Etter to—tre ar gidde de
ikke prØve pa det engang. De
orker ikke a fØlge med i trenerens prestisjejag mer.
—Hva med trenerne som
star der og gauler og hyler hysterisk pa 8-12 ars gamle unger. Spráknruken, srlig
blant fotbailtrenere burde
kanskje revuderes litt. Manglende ordforrad er kanskje arsaken til diverse kraftuttrykk?
Utrolig at ikke dette slães ned
pa oftere. Og de stakkers ungene som spiller ballspill, ja
for den saks skyld ogsâ driver
med annen idrett, og som har
foreidre pa sidelinja som skal

Se Ann.

I.L. Driv starter
O.skole 2/5.
Se ann.

Betel
Husk ukens mØ
ter, husk tiden.
Se ann.

Enebakk friluftsklubb
arrangerer
turmarsj
Se ann.

Y. Enebakk
vannverk A/L
Spyling av vann
lednings nett.

sole seg i ungenes suksess.
Hvis det er treneren som driver pa til enkelte grater ukontroliert, ja, da burde vel foreldrene Si stopp, er det foreldrene burde treneren Si stopp!
Hvorfor drepe idrettsgleden
i sa ung alder. Dersom alle fr
sjansen, kan noen og enhver
blomstre opp og bli idrettsstjerne i juniorladeren.
Jeg forstar at stØrsteparten
ikke kommer sa langt under
de radende forhold.
Enkelte er sa livredde for a tape at de virker helt vettskremt. Hvis leken, sammen
med en avslappet stemning
fikk slippe til, sA tror jeg tapene yule bli lettere a bre, og
kanskje ogsa frre og mindre.

Tilskueren

TOMMing av septik

Se ann.

Annonser leses
av folk flest

ke har gjort dette. Fylket skal ta
hele investeringen, og de bØr ikke la seg pávirke av den type agn
- men hva gjØr man ikke I desperasjon?

Trude Helen Gabrielsen, Enebakk. Dagfinn Skullerud, Enebakk. Viet a Marl kirke den 19.3 .88.
Fotograf: Arne Hilde, Ski.

Henviser til innlegg i Vignett
nr 15 og leser at Enebakk Kommune er meget fornØyd med
ordningen for septiktØmmingen.
At noen M klager pa prisen er
mildt sagt. Det er jo butt over
dobbelt sa dyrt etter at kommunen overtok jobben.
Man kunne Ønske seg en forkiaring her i Vignett pa kommunens kapasitetsproblemer
nar det @jelder fritak for bonder.
La oss si at det tar tre máneder it

tØmme for oss vanlige, og at det
tar tilsvarende a tomme tankene
for bØndene. Rensestasjonen er
der og det sakaite 'ristegodset.
blir kjØrt pa fyllinga. Derfor undrer
pa hvor kapasitetsproblemet er.
Jeg kan ogsa tilfØye at de som
bor i Rlingen og har private
tanker, ikke en gang har hØrt om
kommunal tømming en gang i
aret.

En som er FOR miii Øvern
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Politipunden
Fartskontroll

Fredag var det igjen fartskoritroll i Enebakk. Ogsâ denne
gangen med nedslâende resultat,
forteller Stig Hansen ved lensmannskontoret. Hele 15 forenklede forelegg ble utskrevet og tre
førerkort ble beslaglagt. HØyeste
mâlte hastighet i 80 km sonen i
Ráken var 126 km/t, og i 60 km
sonen langs Vâgvann ble hØyeste
farten malt til 96 km/t. Skal
enebakkingene fortsette med
slik kjØring, blir de i hvert fall ikke kvitt UP her ute pa en sturid,
sier Hansen. Kontrollen matte
avbrytes pga. en blljakt. En bil
stoppet ikke for kontroll I Ski,
men satte kursen mot Enebakk.
Vedkommende stoppet i kontrollen i Enebakk, men satte deretter kiampen i bunn og hadde
da slik fart etter hvert at Stig
Hansen ikke fant det forsvarlig a
henge pa. Vedkommende ble tatt
senere pa kvelden i Ski.
-

lnnbrudd

Natt til lØrdag var det innbrudd pa Hauglia skole. Innbryterene knuste ei rute og tok
seg inn i skolen den veien. Det er
funnet spor pa stedet som tyder
pa at det har foregâtt sniffing.
Forvirrende

En utenforstâende person har
anmeldt en annen for a ha slátt
en dame. Dette er riktignok verken den anmeldte eller damen
enig i, men anmelderen holder pa
sitt. Politiet etterforsker nâ saken.
Slagsmâl

Natt til søndag matte politiet
rykke Ut til et slagsmàl pa Flateby. To kamphaner tØrnet sammen, og resultatet ble at den ene
av de pâdro seg nesebensbrudd
og en skade over det ene Øyet.
Haerverk
2189 Lordag ble det oppdaget et innbrudd i on hytte I

Vennskapskommune
Enebakk kommunestyre vedtok
enstemmig mandag kveld
knytte til seg HammarØ kommune 1 Sverige som vennskapskommune.
Rolf SØrlie (V) ga i den forbindelse utrykk for hap om en breddemØnstring via forbindelsene
bade pa kultur idrett og
nringsliv.—Men jeg oppfordrer

ødegardsveien p6 Flateby.
Samtidig ble det meldt I fra at
en bilrute var knust ved en villa rett i naerheten.
Lordag muligens ved
1 3-tiden, ble det Skutt mot en
villa med innebygget veranda
p6 Flateby. Kulagikk igjennom glasset, og hadde det
vrt folk tilstede p6 denne yerandaen, kunne dette ha gaff
riktlg Vie. Politiet ser svrt olvorlig p6 saken, og etterlyser
vitne som kan ha observert
folk med skytevápen rundt
Odegárdsvelen-Gjeddevannsveien.
Uten forerkort

SØndag ble en motorsyklist I
20-arene stoppet av politiet i Ytre Enebakk. Vedkomrnende kjØrte uten fØrerkort, han er ogsâ observert tidligere.
Trafikkulykke

En stygg traflkkulykke fant
torsdag sted pa riksvei 120 mellom TØmmerbráten og sykestua.
Sjáføren pa bilen mistet herredØmme, og bilen skar over
veien og veltet ned i bekken. Passasjeren ble kastet ut av bilen og
havnet under den med hodet og
overkroppen i bekken. P11 alt hell
skjedde ulykken pa en tid da det
var endel trafikk etter veien, og
hjelpen kom raskt til. I den første
bilen som kom befant det seg en
politimann fra Askim. Han og
sjâfØren av ulykkesbllen fikk veltet bilen rundt, og fikk lØs den
fastklemte passasjeren. Han ble
umiddelbart fraktet til Sentralsykehuset i Akershus med legehelikopter. Der kunne man konstantere hodeskader og diverse
bruddskader. Knut-Erik Jahr fra
Enebakk lensmannskontor berØmmer sin kollega fra Askim for
snarrâdig opptreden. I dette tilfelle dreide deg seg om sekunder,
og denne gangen var sekundene
pa den forulykkedes side heldigvis. SjàfØren slapp fra ulykken uten skader, men bilen ble
totalskadd.
kommunestyret t11 a ha vyer ogsa utover det nordiske, f.eks i
nordlsØr retning. Norske Kommuners Sèntralforbund foreslãr
som supplement til tradisjonell
norsk u— hjelp at man knytter
kontakt med et U land blant
annet for kompetanseoverfØring.
Det koster, men her kan man
hente midler I u hjelps departementet, og Enebakk bØr vrene
en foregangskomrnune her, sa
SØrlie.
-

-

Onsdagens tekst
Framtid og hap
Hebr. 10, 19-20
Jesus gikk inn i helligdommen etter a ha sonet
alles synder. Vi er innbudt til evig liv sammen
med ham.
Jesu soningsdød gjelder for alle. Ingen er for
stor synder til a bli frelst. Ingen er sà lite synder
at han kiarer seg pa egen hand. Jesus er
veien,sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Alle som tar imot ham far rett
til a kalles Guds barn, og dermed arverett til
Himmelen.
<<Du er innbudt til bryllup i Himmelen. Det er
du som skal were hans brud. La ham nyc deg lØs i
fra vrimelen. Kom i dag nãr du hØrer hans bud>>.
-

O.S.

de
flyktningene
fØrste
velkommen.Ordføreren
oppsummerte situasjonen silk i sitt
svar til StrØm: Flyktningekonsulenten har arbeidet som forutsatt
og tatt nØdvendige initiativ. Vi er
ná snart beredt til a ta knot flyktninger og endelig at kommunal
nettoutgift bortfaller fra det tidspunkt flyktningene kommer hit
og kommunen mottar engangstilskuddet
Christian ButenschØn, H, benyttet anledningen til a understreke at flyktningene vil bli et
positivt bidrag til vàrt nrmiljØ.
Han minnet forsamlingen om at
det dreier seg om mennesker som
kommer hit fordi deer nØdt, ikke
fordi de har lyst. —Det er mennesker som er truet pa livet I sitt
hjemland. Det er mennesker med
ressurser, og det er en medmenneskelig plikt a ta knot dem.
Vi ma opprettholde flyktrnngekonsulentstillingen, for dermed a
bidra med det som er en nØdvendighet, sa ButenschØn. —Han
imØtegikk ogsa Fremskrittspartiets Økonomiske argumenter
med at de fleste av flykningene
ganske snart vifie vre etablert i
arbeidslivet og bidra Økonomisk
pa ilk linje med alle andre I
kommunen. Tom Nilsen, SV uttrykte sin forbannelse og sine
problemer med a fume ord over
det han leste meilom liujene I mterpellasjonenen, nemlig at Fr.p.
ikke Ønsker tlyktrnnger I Enebakk. Og han fikk fØlge av de fleste representantene som etterhvert gikk pa talerstolen.
De fleste fant Fr.p.s argumentaØkonomien
sjon
med
usmakelig—Arbeidet er kommet
sâ langt at det vile vre tapelig
A stoppe det, sa Venstres Roll
SØrlie., som mente at det vile
were mer pa sin plass a ønske
flyktnmgekonsulenten til lykke.

Videregâende
skole
FØrstkommende tirsdag har skolestyret spørsmãlet om videregâende skole I Enebakk pa sakskartet.

Ukens turner
Si er vi allerede kommet til mai maneds filmer, og her
kan Flateby Kino by pa litt for enhver smak. Vi nevner
filmer som CRY FREEDOM, FARLIG BEGJER,
HETE NYHETER, UNGKARSBABYEN og mange andre godsaker...

Søndag 1. mai er jo en dag hvor
mange kunne tenke seg a avslutte en ellers hyggelig dag med et
besØk pa kino. Det vii derfor bli
vist film for bade voksne og barn
denne dagen,
Barnefilmen er SORTE FALKS
HEMMELIGHET med Lex Barker (mmannen som har spilt Tarzan i en rekke flimer). Handlingen foregár I Det karibiske hay
og de spanske dominoinene pa
sjØrØvernes tid.
Den spanske skuta Santa Maria er forsvunnet et sted 1 det
Karibiske hay. Ombord I skipet
var det et dokument av stor be-

SORTE FALKS
HEMMELIGHET
l4SW4tOOP
TO4LCPE

LEX
BARKER

-

tydning for den spanske sikkerhet. De spanske militre arrangerer det slik at kaptein Carlos
Herrera (Lex Barker) blir degradert, silk at han kan blande
seg med sjørøverne og prØve a fá
tak i opplysninger om hvor skuta
er butt av.

Who's That Girl
~i

mood

Søndagens ungdomsfilm er
WHO'S THAT GIRL? med MADONNA i hovedrollen som Nikki
Finn.
Nikki Finn er nettopp lØslatt
fra fengsel for a ha sonet 4 âr for
en forbrytelse hun ikke bar
begáttJIennesmá1
seg, dg ta hevnr
la skyiden pa henne. Hun vet ikke hvm han er Alt hun har er
nøkkelen til en ukjent bankboks
som inneholder ale bevis hun
trenger.
Mens pop-idolet MADONNA boltrer seg pa lerretet far vi ogsa hØre hennes siste hitlater.

Det er en drill jobb, men noen ma gjøre den!

I sitt saksframlegg peker skolesjef Hans Erik Holm pa den uttalelsen skolestyret ga 1 85 i forbindelse med fylkesplan for
Akershus 1985 90 undervisningssektoren.
-

-

Der ga man i hovesak sin tilslutning til fylkesplanens undervisningsdel, samtidlg som
man ba om fortlØpende vurdering av utbygging av videregaende skole i kommunen i forbindelse med ajourfØring og
fremføring av sektorplanen for
skolesektoren, silk at utbyggingen kan komme med pa prioriteringsplanen.
Skolesjefen sier ogsa at svrt
mange kommuner pa var stØrrelse har sin egen videregaende
skole Som eksempel nevner han
Eidsberg som har en komplett videregáende skole med alle studieretninger.
.

Skolesjefen innstiller pa at skolestyret samarbeider med kommunestyret
med sikte pa a fbL fylkesmyndighetene til a etablere komplett og
permanent videregàende skole I
kommunen.
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Voksenfllmen 1. mai heter Spanerne.
Seattledetektivene Chris Lecce
(Dreyfuss) og Bill Reimers (Estevez) har nettopp avsluttet det
verste oppdraget politimenn kan
tenke seg: Spaning pa nattskift
De har foran seg begivenhetsløse
- netter med spanrng av -huset til

x
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Maria Me Guire, ifØlge protokollen en dame pa nette 150 kilo i
hap om a gripe Richard
Stick,, Montgomery— en rØmt
forbryter og politimorder.
Men utpa flatten skier noe som
skal snu opp ned pa hele den
kjedsommelige rutinen. Maria
konimer hjem!
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Vi presenterer politikere

Flateby barnehage:
0

Utbedping är
I
Et flertall i kommunestyret gikk mandag inn for at de
foreliggende planene for utbedring av Flateby Barnehage skal sluttføres innen barnehagen starter høsten
1988.
Forslaget om gjennomfØring av
utbedringene for hØsten ble satt
fra av Arbeiderpartiets Magne
Berg. Et mindretall valgte a fØlge
formarmskapets ensternmige
innstffling pa at arbeidet ikke
skal igangsettes fØr formannskapet gir klarsignal.
Forutsetningen i vedtaket er at
arbeidene kan gjennomfØres innen en totalsum pa 170.000 kroner.

Navn:

Navn:
Alder
Bosted:
Yrke:
Parti

Anne Lise Skaug
42 ár
Ytre Enebakk
Kontorfullmektig
AP

Politiske very i dag: Medlem av kornmunestyret, teknisk hovedutvalg, og diverse vara.
Spesielt opptatt av: BomiljØ og boligpolitikk
Interesser:
Literatur, hândarbeid.
Tillitsverv utenfor kommunal virksomhet, nã og tidligere:Sekretar I kommuneforemngen.

Glenn Robert Skaug
Alder: 19 âr
Bosted:
Flateby
Yrke:
Skoleelev
Parti:
H
Politiske very i dag: Formann i Unge HØyre,
medlem i kommunestyre, skolestyre, skatteutvalget, vara til formannskapet, vara til helseog sosialutvalget, informasjonsansvarlig for
Enebakk HØyre. Tidligere politiske very:
Formann i Enebakk U.H. Sekretr, politisk Utvaig i EUH.
Spesielt opptatt av: Skolepolitikken. Sprenge grenser innen skolen.
Interesser:
Trening, turlangrenn, jobbe.
Tillitsverv utenfor kommunal virksomhet, nA og tidligere:Russeformann ved Otto
Treiders Handelsskole, ElevrAdsformann. 'ridligere elevrádsforrnann ved StrØmmen videregâende, avd. Enebakk. Medlem av div. elevrâdsstyrer, styreverv i StrØmmen og LillestrØm
Skiklubb. Trener i StrØmmen og Liilestrøm
Skiklubb for alderskl. 14-15 ãr.

Hilsen fra Berlin
Reisebrev fra Magnhild Vistnes
Na sitter jeg pa rommet mitt
pa pensjonatet Austriana.
Det ligger i Pariserstrasse
39/40 i byen Berlin, nr hovedgaten Kurfuerstendamm.
Du som leser dette, lurer
vet pa hvorfor jeg er her.
Grunnen lit det erfordijeg er
med pa en studiereise. Alie
niendeklassingene ved Enebakk ungdomsskoie har fâtt
tilbudet om a bli med pa en
studiereise til Berlin, (Tyskland), som vii vare en ukes
tid.
Det har alierede gãtt fem
dager. I iØpet av disse dagene har jeg oppievd veidig
mye. Turen nedover gikk fint.
Vi hadde noen stopp i Sverige for vi tok ferja Ira Traeileborg til Sassnitz. Det tok 055
ca 4 timer med ferja RuegenfØr vi varframme i DDR.
Det gikk greit i pass og toilkontrollen. KontroiiØrene
var veldig greie og hjeipsomme.
Da vi horn fram til pensjonatet Austñana , var vi
passe trØtte . Vi hadde ikke
fall mye sØvn. Lcererne fordelte rommene, og vi fikk en
haiv times tid til a pakke Ut
og se oss iitt omkring for vi
dro til badeparadi.set Btub".
Vi tok U-Bahn dit. Det ble noen timer i det store badeanlegget. Det var deilig âft kjølet seg ned.

Etter en stund tok vi bussen
til LØwen, et koselig spi.sested. Der fikk vi deilig middag. Lokalet var vakkert dekorert med kastanjetrcr og
bld himmei, og for dem som
fremdeles hadde noen krefter
igjen, var del muligheter til a
danse til ompa-musikk.
Neste dag, sØndag den
10.april,var vi ute pa sightseeing. Guiden vi hadde med
ass snakket svensk. Hun viste oss noen av byens severdigheter, bl.a. gamle bygninger som siottet Chariottenburg og Riksdagen. Vi var ogsâ innom OL-stadion, som
Hitler fikk bygget tit olympiaden i 1936.
Det ble en kort pause ved
muren. Der var det muligheter til a j'a kjØpt souvenirer,
kort 0.1. Ved siden av muren
var det bygget et piata. Det
var derfor mulig a se over tit
den Østlige del av byen. Guiden fortalte oss at detfantes
mange vakter ved muren.
Omvi.sningen varte i ca 3 timer. Etterpà var det meningen at vi skulle gjØre det vi
vilie. Noen gikk hjem til pensjonatet Der slappet vi av lit
vi matte ut igjen. Klokka 18
var alie sammen stivpyntet.
Bussen kjØrte avsted til Hotel
Berlin. Vi ble mØtte av diretØren og fort inn i en stor lestsal. Oppi taket hang det et
tysk flagg, og to norske flagg

pa sidene. Bordene var nydeiig dekket, og alt var riktig
stemningsfullt. Maten besto
av spaghetti og kjØttsau.s.
Det var mange vaigmuligheter nãr det gjaidt salater og
sauser.
Vi koste oss riktig lenge,
not situasjonen. Da kvelden
kom reiste vi til Big Eden. Big
Eden er et superdvskotek. Noen dro hjem etter en times tic!,
mens andre ble igjen til midnatt. Alt etter smag og behag.
Mandag den 11.april var alle
pa informasjonssentr-um.
Der4 ble det snakken en del
om Vest-Berlin, om byens politikk, dagens situasjon, byens framtid 0.1. Vi fikk ogsa
stille spørsmal.
I lØpet av dagen var vi ogsa i

-Vi har dârlig Økonomi, og vi ma
prioritere, sa Berg. Men dette har
vi vedtatt, og vi ma stâ ved vedtaket her. Barnehagen er slik at
hvis de ansatte ikke blir hØrt kan
vi risikere at barnehagen blir
stengt.
Tore Tidemann, H, sâ heller ingen grunn til at man ikke skulle
sette i gang med arbeidene nä,

Zoo, en av Europas fineste
dyreparker. Der fikk vi se
mange forskjeliige dyr. Vi
var ogsa pa sirkus om kvelden. Del var svcrt spesielt i
forhold til hva som vises i
Norge. Det var en rekke roydyr. Blant annet imponerte
isbjØrnene. Det var rart a se

mens Thorvald Ungemess ikke
synes dette var en priritering I og
med at ikke andre, like presserende oppgaver var lagt fram
samtidig Ui vurdering. Na ma vi
holde hodet kaldt til budsjettrevisjonen, mente Ungersness.
Dag Skaug, AP viste til det bypãlegget om utbedring som kommunen har fârr for tre ãr
siden.-Vi kan ikke risikere a matte stenge barnehagen, sa han.
Det palegget Skaug sikter til er
et pãiegg fra Arbeidstilsynet som
gâr pa de ansattes garderobeforhold. Det ble dengang utarbeidet
en plan for tilbygg og ominnredfinger med kostnadsoverslag.
Etter tre hr har nã kommunestyret vedtatt a sette i gang Utbedringene slik at aarbeidet kan
vre ferdig hØsten 1988.

ball vant vi 2- ODenne dagen
fikk vi prØvd tysken var, for
all foregikk pa tysk.
Vi reistefra skolen 13.30 og
dro tit Schlosslrasse. Vi fikk
el par timer tit a handle.
Etterpa kjØrte vi tit Cafe am
See. Vi hadde pa forhand fall
valget mellom grillspidd og

dem tarnrne, og nesten -som 'kpeWgte'gfltiapidd

kjceledyr. Tirsdag den
12.aprii sto vi opp ticilig. Vi
skulle pa skolebesØk. Men fØr
vi dro dit, matte vi ha lilt a
spise. sa de som bodde pa
Austriana dro lit Hotel
Berlin. De andre spiste pa
pensjonalet.
Vi fikk deilig frokost. Det er
ikke ofte man opplever sà
flhiflTfrokost.
Vi var ca 30 elever pa hver
skole. Jeg ble plassert pa
Friedrich Engels Oberschule,
som er et gymnas. Da vi kom
fram tit skolen, ble vi mØtt av
en norsktalende icerer. Hun
viste oss inn i et stort rom.
Der ventet vi spent. Rektoren, (der Schulerdirektor)
ved skolen kom og hilste pa
oss, og viste oss en video-film
Ire en tur en av klassene hadde halt til Tyrkia. Etter at vi
hadde sett mesteparten av
flimen,fikk vi bevertning. Like etterpa kom de ungdommene vi skulle vcere i lag
med. De virket mye eldre enn
oss. De satte seg annenhver
en, og vi satte oss imeliom
dem. Pet den maten skulle vi
bli bedre kjent med hverandre.
Vare representanter fortale litt om skolesystemet
vârt. De gjorde likesa Tit
slutt holdl jeg en takketaie og
overrakte en gave tit skolen.
Da vi var ferdige med a fortelie
hverandre
om
skolesystemene,gikk vi til
gymsalen. De stiite opp med
lot bali, handball og volleyballag. Del gjorde vi ogsa.
Dessverre sa tapte vii volleyball og handball, men i lot-

Ikke noe darlig valg, synes
jeg. Det smakle deilig med
mat etter en tang dag pa
skoien'.
Cafe am See er en nydelig
restaurant i parkomradet
Buga i Vest-Berlin. Denne
parken ble anlagt i 1985, da
Vest-Berlin hadde en stor
hage - og parkulsliiiing Om
kvelden skulle vi prØve a
bowle. Vi hadde leid 12 baner
i det store bowlingsenteret
Hasenheide FØrsst fikk vi
utlevert sko, og deretter kunne vi sette i gang. Del ble mye
latter og moro, for mange av
oss bowiet for fØrste gang.
Ante ggel var hell moderne
med elektroniske tavier som
viste poengsummen.
Tit avveksling kunne vi stikhe over lit el Skate - disco
(rulleskØytediskotek) som
holdt til i sammefor-nØyelsesomrade. Der var del liv og rØre, ogflere av OSS ble bade gu1€ og bk'r etter mange ufr-ivillige fall.
Da klokken ble elleve var
del pa tide a komme seg i
seng, for neste dag skulle vi
besØke den Østlige delen av
byen i Berlin - Haupstadt
der DDR. For de flesle var
dette besØkel lurens hØydepunkt. og det var med stor
forventning vi neste morgen,
hi 6.00 satte oss i bussene for
a kjØre til grenseovergangen
Check - Point Charlie e...

Andre del av reisebrevet
kommer i et senere nummer av Vignett. Da forteller Magnhild leserne
om sine opplevelse i Ost.
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Musikkglade bileiere kan nâ glede seg over en ny, stor bilstereoforretning
Skârersletta.
Vi forer aVe kjente merker og har stilt ut ikke mindre enn 25 for-

pa

Bilstereospesialisten

skjellige apparater, ogsà CD for bil.
Priser fra kr 1.000,- - 20.000,-.
Vi har ogsá antennetilbehor, og tilbud om service og montering.

pa Skórersletta

Ny forretning!
500 m fra Metrosenteret

EM
Vi gratulerer med Lorenskogs storste utvalg i bilstereo og - tilbehor:

KENWOOD JENSEN Philips
CarStereo

SkirersIeffa 33,
1473 Sk&er.
hf. (02) 70 8160

CAR AIJI)I()

Mapaton om boligstifti-Ise
SpØrsmâlet om opprettelse av en kommunal boligstiftelse for utleieboliger i Nylende avstedkom
noe uventet den store debatten under mandagens
kommunestyremte. Fra
formannskapet forelã en
enstemmig innstilling pa
opprettelse av en slik
stiftelse, og slik ble da ogsi kommunestyrets vedtak.
Men pa veien fra formannskapssalen hvor saken ble behandlet for to uker siden og til
kommunestyresalen hadde FrP
kornrnet fram til en helt annen
konklusjon: De Ønsket at RBBLS
utbygging pa Nylende skulle organiseres i sin helliet som borettslag, med halvparten av boligene som rimelige etableringsboliger for ungdom med minst ti
árs botid. Videre mente FrP at
andelseierne sá skulle tilbys
kommunal garanti for lan til innskudd, som skulle indeksreguleres med utgangspunkt i pris ved
fØrstegangstildeling, med tiilegg
eller fradrag for investeringer eller mangler ved fraflytting.
- Bakgrunnen for dette forslaget sa repr. øyvind StrØm
(FrP) er at vi tror ikke vi nâr frarn
til de vi Ønsker a ná med en kommunal boligstiftelse. For i forskriftene legges det opp til at alle
kategorier mermesker kan komme inn. Vi kan risikere at disse
utleieboligene blir permanente
sosialboliger, det kan bli boliger
for flyktninger og asylsØkere.

Men andre ord - boligene kan
bli blokkert sâ vi ikke far andre
tilbud enn de vi har i dag. Dessuten vil etatene fA mer a administrere, og vi tror ogsá at ungdommen Ønsker et konkret eierforhold til boligen. De vii vite at:
- Dette er vart.
Ogsa Thorvald Ungersness, Sp,
hadde et eget forslag nár det
gjaldt boligstiftelsen. Han vile
gjerne ha en slik stiftelse, men
kunne ikke se at den behØvde a
vre kommunal, og foreslo derfor at RBBL skulle oppfordres til
A opprette en slik stiftelse basert
pa normalvedtekter for slike, og
med formal a drive utleie av
mindre boertheter mot srlig
vanskeligstilte boligsØkende.
Motforestilhingene mot en
kommunal stiftelse begrunnet
Ungersness i første omgang med
de 50 000 kroner som kommunen
da ma ut med som grunnkapital,
dessuten vii man bygge opp en
filial under kommunen med
tungrodd saksgang.
HØyres Even Ungerness gikk
imidlertid inn for opprettelsen av
en kommunal boligstiftelse. Han
sa det som en mulighet til a dekke behovet for mindre boliger til
eldre og ungdommer, og pekte pa
de gunstige betingelsene, uten
inskudd, noe han som yule sette
ungdom som ikke kan finansiere
et innskudd i stand til a skaffe
seg en bolig. Han papekte ogsa
fordelen ved at gjermom en kommunal stiftelse er det kommunen
som Mr full styring med tildelingen. - Nár det gjelder innskuddsleiigheter har vi den muligheten
bare en gang, sa han. Ogsa Dag

rundt omkring
Ikke til saigs
for en kaffetâr
- Enebakk kommunestyre bØr
ikke drikke kaffe hvor som heist
og med hvem som helst. A drikke
kaffe hos sambygdinger er ingen
uskyldig forteelse, og sr1ig ikke
hos Knut Enger pa Gran. For
hva kan ikke skjule seg av
uhumskheter i kaffegruden, og
brØdskiver kan vre skumle dersom det sa og si -smores tjukt
nok
pa>'.LØrdag
var
kommunestyret,og etatsjefer pa
befaring rundt i kommunen. En
nyttig tur ifØlge representantene.
Ogsa Tom Nilsen syntes at det
var et po3itivt tiltak - helt til det
endte opp hos Knut Enger pa

Skaug, (Ap) understreket betydningen av at mangjennom en
kommunal stiftelse sikrer kommunal pavirkning ogsã ved 2. og
3. gangs tildeling. - Dette er et
spennende og godt prosjekt, sa
Skaug. Jorunn Buer gikk i rette
med Øyvind StrØms forslag og
kalte deler av hans argumentasjon om nsikoen for permanente
sosialboliger og boliger til tlyktninger og asylsØkere for usmakelig. Hun papekte ogsa at man
ennom en kommunal stiftelse
far den fuile kontroil over tildeling av boligene. Hun sa ogsá
at det er viktig a konime i gang
sa fort som mulig.
Ved avstemming ble det flertall for fonnannskapets enstemmige innstilling pa opprettelse av en kommunal boligstiftelse for utleieboliger for ungdom i Enebakk. Stiftelsen skal
omfatte halvparten av de boligene RBBL skal oppfØre pa Nylende, hvilket vil si 12-13 boliger.
Vedtaket er avhengig av at stiftelsen oppnar utlelelan i Husbanken, og RBBL bes utrede
nrmere opprettelse og organisering av en slik stiftelse slik at
vedtektene kan behandles i god
tid for boligbyggelagets utbygging pa Nylende.
Angaende boliger for funksjonshemmede foreslo Tom Nilsen et nytt punkt 6. Tom Nilsens
forslag ble enstemmig vedtatt.
Det betyr at et antall leiigheter
tilpasses funksjonshemmede.
Helse- og sosialstyret utreder antallet ut fra en behovsanalyse.

rundt omkring

Gran, med kaffethr og noe a bite
Den arme radmann Halvorsen,
hadde i ordfØrerens influensafravr noen etterrniddagstimer
pa fredag da invitasjonen fra Enger kom, takketja til en kaffetar,
men gitt beskjed om at de hadde
ti minutter til radighet pa Gran.
-Kaffe hos Enger var ikke med i
innbydelsen sa Nilsen, og jeg synes ikke det passer for kommunestyret a drikke kaffe hos en
person som liar et privat reguleringsforslag til behandling i kommunen.
Radmannen var riktig vonbraten
over denne reaksjonen, og sa at
kommunestyrets representanter
slett ikke lar seg kjØpe av en
kopp kaffe. Fremskrittspartiets,
repr. WickstrØm mente at om

han hadde følt seg forpliktet
fordi de hadde drukket en kopp
kaffe og spist ei brØdskive
sa vile han vrt flau.
Og heller ikke Jorunn Buer hadde noe imot a drikke kaffe hos
sambygdinger. Nâr det gjaidt redegjØrelsen for utbyggingen pa
Gran, hadde hun Ønsket at de andre nringsdrivende ogsa hadde
vrt tilstede for a redegjØre for
sine synspunkter.

-Del av
Bjerke
ut av planen
Kommunestyret gikk mandag
kveld enstemmig inn for at det

—Ikke kpise,, men
a1voplige tidep
Under kommunestyrets debatt av den likvide situasjon mandag kveld, tok ordfører Kare KjØHe utgangspunkt i et ordtak fra det gamle Hellas:—Nár Ørnen skriker over fjellene, slutter myggen a summe!
Kare KjØile trakk paraleller fra
isdommen i dette ordtak, og det
faktum at man her hadde en enstemmig formannskapsinnsttlling pa en hest,ekur som samtlig
av formannskapets representanter hadde kunnet enes om.
-Vi har levd over evne i mange
a, og ikke tatt utsagn om dette
alvorlig, sa Kjøile. NA ma vi
stramme inn, og la samtidig til at
forutsetningen i det nye inntekt.ssystemet ikke er oppfylt. Pa
grurm av innstramrningene er
det ikke mulig for oss A vite i
maiijuni hva vi bar fatt, slik som
forutsatt. Nâr det gjelder de nye
innstrarnrningstiltakene har vi
fortsatt ikke konkret beskjed om
hva disuse betyr for Enebakk.
Det situasjonen betyr for oss her,
er at vi liver og en kanskje ma gi
avkall pa váre hjertesaker.
Og situasjonen er ikke lystelig.
Fra april til mai liar det vrt en
nedgang i likviditeten fra 4 mill
til 1,5 mill. I mai noteres muligheten for en oppgang igien til 5 mill.
Men ikke fØr den 23. FØr dette vii
man ha vrt belt under nullpunktet , med lØnningsdagen 12
mai som den store utgiften. Det
er for a Mare perioden fra den 12.
- 23. mai at man bar behov for
kassakreditten. Men ogsa til hØsten vii man M problemer ifØlge
Økonomisjef Jan Olav AasbØ.
OrdfØrer KjØlle konkretiserte
under debatten hva <,ikke
igangsatte prosjekter" innebrer, og beroliget med at Kirkebygden barnehage betraktes
som et igangsatt prosjekt. Og
Stranden skoles gymsal skal vi
ogsá kurme Mare, sa KJØ11e -Med
arealet pa Bjerke Bruk hvor det i
dag drives trelastutsaig skal tas
ut av kommunedelplanen fro Ytre Enebakk. Arealet skal vises
som landbruks, natur og friluftsformal, som i hØringsutkastet.
Bestemmelsen er ikke til hinder
for at tidligere og navrende
virksomhet kan utØves pa eiendommen heter det videre i vedtaket.
Denne passus kom til pa bakgrunn av brev fra Barthold
ButenschØn som Ønsket radmannens forsikringer pa dette
punkt utrykt i vedtaket.

de anbud som foreligger nâ, er
jeg ikke redd for den, sa han.
Det foreligger na tre anbud pa
gymsalen, og disse varierer mellom 1,1 mill. og 1,6 mill. Salen er
kostnadsberegnet til 1,4.
Dystert

Dette er dystre perspektiver, sa
Tom Nilsen, ogjeg er skuffet over
innstiflingen vi liar her. Han var
forsávidt med pa hestekuren,
men han ønsket manedlige iivid.itetsbudsjetter forelagt kommunestyret, og han Ønsket styringen av den likvide situasjonen
1 sterkere grad tillagt kommunestyret.
Dette talte bade Arbeiderpartiets AsbjØrn Kristoffersen og
Thorvald Ungersness (SF) imot,
og mente at kommunestyret ikke
hadde bedre muligheter enn formannskapet til a ga inn i dette.
Ungerness mente dessuten at
kommunestyret hadde kriseforstaelse god nok for det man i formannskapet matte gjøre.
Julenissen

Rolf SØriie ,V, fØlte for a vre 1110sofisk omkring innstrarnmingstiltakene, og sa at han fØlte seg
som en av 33 juienisser som har
delt ut gayer i hytt og var, og sà i
april ma ga og samie dem inn
igjen.-Folk kan miste troen pa
julenissen av slikt, sa SØrlie, og
talte sterkt for at sparing ikke
nok engang ma ramme de myke
sektorene, og ikke under noen
omstendigheter skolesektoren.
-Vedtaket om opprusting av
Stranda- skolens gym- sal ma
reddes sa SØrlie.Og akkurat det
ser det ut til at deter gode mulig
heter for

Foig med
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Feminint og lekkert
kjemngkjoler ... Marine og hvite striper. Marine , hvitt og
rØdt. Beige og rode kombinasjoner og sarte pasteller, med
sart syrin som dominerende
inrislag er farger som gãr igjen
i várens motebilde.
SynnØves butikk avsluttet
det hele med grande finale"
med brud og dãpsbarn faddere og bryllupsgjester i fineste stas. En flott oppvisning.
P11 a presenterer varens damemote hadde SynnØves butikk som tidligere, mannekenger som ser ut som folk flest.

Grande finale med lekre klcer for enhver anledning. Her mangler hverken
brud eller dâpsbarn.
Sá kan man da, takk og
Lov vre feminin med
fryd og lyst. Bottre seg i
lyse pasteller og lette luftige stoffer I superfeminine
kjoler med rysjer og volanger. Smã lekre hvite
heklehansker a la femtiãrene hØrer ogsâ med og
finstasen kan gjeriu kompletteres med pynteroser
og hvite kraver.Og midjen
ma gjerne markeres.
Joda, det var nok av ideer og
impulser a hente da Ytre Enebakk Sanitetsforening inviterte Ui sesongens man-

nekengoppvisning pa Mjr
forrige
ungdomsskole
mandag.Anne Marl Stockseth
fra Sanitetsforeningen Ønsket
folk velkommen, og ga en kort
orientering om motebildet for
váren 88, fØr hun overlot ordet
UI kveldens konferansier,
Svein Field.
Det var SynnØves butikk i
Spydeberg som viste et tverrsnitt av v.rens dame/ungpikemoter til fornuftige
priser.Det ble vist k1r for de
Ileste anledninger, fra enkle,
lettstelte hverdagsmodeller
og reisek1r, til selskapskJr

alt fra drakter og kjoler av gâborttypen til lekre modeller
for
de
store
helt
anledninger.Og her var det
toy for al.le aidre og størrelser.
Fra sarte hvite 'drØmmer for
konfirrnanten, til mer smátøffe ungdornskjoler og drakter
Drakter er i motebildet som
aldri fØr, bade fritidsvarianten, reisevarianten og den lifle
lekre kjoledrakten for mer
pyntede anledninger. Det var
k1r for den voksne dame,
den store dame, den eldre dame, som ikke minst kan vre
fargerik og elegant som aidri
fØr. Her er det ikke snakk om

Dermed fikk ogsá publikum
et mer riktig inntrykk av
hvordan gjennomsnittsdamer
ser ut I det tØyet som vises.
Det er det ofte vanskelig a fâ
inntrykk av nar plagget henger pa en supersiank stjernemannekeng som tar seg ut til
sin fordel i det meste.

Sart,
ferskenfarget
drØm av en drakt.

Hestengen Sport i Spydeberg
viste ung fritidsmote
Deres oppvisning ble glennomfØrt effektivt og festlig
uten kommentarer, bare ledsaget av musikk. Sju unge
jenter fra Spydeberg sto for
presentasjonen av modellene
LØse ledige fritidsklr med
variasjonsmuligheter, varens
motefarger. lekre denim-k1r
Kort sagt, moteriktigetenâringsklar med in-merker bade her og der.

Ungt,helkort og kjempelekkert fra Hestengen sport.

'Rosemaling er topp hobby,
Dette mener en ivrig flokk elever og en entusiastisk
1rer, som har holdt til pa Ytre Enebakk skole ná pa
ettervinteren. 21 timer har dette kurset gátt over. Dette er alt for lite mener bade elevene og hrer WebjØrg
Steinseth.
SkjØnt nâr man ser resultatene, ser det ikke ut til at det har
vrt for kort tid for elevene til a
tilegne seg teknikken. Flotte fat,
boller, sleiver, smâ kister osv.
prydet utstillingsbordet denne
siste kurskvelden.

- pa dette kurset her er det noen som har vrt borte I rosemaling fØr, men de aller fieste er nybegynnere, forteller fru Steinseth. - De er sâ ivrige og flinke,
roser hun. Rosen slâr tilbake
den, for elevene kan ikke fá full-

En glad gjeng samlet rundt bordet med de praktfuue arbeidene.

Her gjelder det a vcere stødig pa hàndei
/

rost sin lrer. - Hun er makelØs,
mener de.
7 Det er mange som ikke tor
begynne. De kan ikke tegne mener de, men vi bruker monster,
og man kommer véldig langt
med rlict. Eleven far mest ut av
kurset ved a Øve flittig hjemme
mellom kurskveldene, vi lrer alle av de feilene vi gjØr, -. smiler
lrer WebjØrg, og rØmmer seg litt
over rosen som blir henne tildel.
Hun syntes det er kjempeartig
A drive disse kursene. Det har
vrt sa godt som hundre prosent

fremmØte til hver kurskveld, og
til hØsten starter hun opp igjen
en uke etter at kurskatalogene
kommer ut til husstandene. Forhàpentligvis da med et lengre
kurs.
Denne siste kurskvelden ble
markert med delUge kaker og
kaffe. Lrer WebjØrg fikk en nydelig blomst som takk fra alle
elevene. Det hørtes ogsa ut som
at de aBe kom til a mote frem pa
neste kurs ogsa, sâ at dette var
noe som hadde gitt mersmak, var
det ikke noe tvil om.

Dette nydelige fatet er Astrid
for.
Bjerkeland mester.
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Christine til topps
Christine Teig, IL D
gikk søndag belt til to,,
i sin kiasse- 12 - 16 âr I
Sentrumsiøpet.

Christine er eller en av IL Driv
lovende skilØpere.
Hun har hatt en brukbar sesong,
og deltok blant annet i hovediandsrennet hvor hun gjorde en
hederlig innsats.
Det var ellers mange enebakkinger som hadde tatt turen til
Oslo for a delta i løpet, bade store
og smâ. Kirkebygda var spesielt
godt representert , men ogsâ
komrnunens râdmann BjØrn Halvorsen var a finne blant enebakks representanter i Arets SentrumslØp. Om resultatet her har
Vignett dessverre ikke opplysfinger.

Fysisk aktivitet og trening passer ikke bare for
de unge. Aile aidersgrupper har godt av riktig
om Øker trivsel, veivere og livskvalitet.
mosjon S'
I Vignett vii du utover vãren og sommeren finne nyttige artikier av Kai Svarthoi om dette.
Kai er utdannet ved Telemark DistriktshØyskole - med idrett som meilomfag. Han har ogsã
siden vrt irer ved skoien. Han har ogsã vart i
Libanon - som idrettoffiser, og driver i dag Enebakk Sportssenter.

a

a

Alder - kondisjon
- muskeistyrke
Den aerobe kapasitet, eller var
evne til a jobbe uten oksygengjeld, utvikles forholdsvis raskt i
unge ár. Dette under forutsetfling av riktig treningspâvirkfling. Den stabliserer seg i midten av tyvearene. Som en følge av

J

siâr Grete Waitz-iØpet i Oslo pa
antall deltakere i ! Heia Romerike!
Arets iøp er for alle fra sju ax og
oppover. Det vii ogsa vre muiig
for funksjonshemmede a delta,
ogsa for blinde med ledsager. Det
er ingen form for tidtaking, alle
som fulifØrer 5 km, fir medaije.
Det blir mye musikk rundt lØypa,
det viktigste er a ha det gØy!
Ved Skedsmohalien er det felles trening hver onsdag og gruppa pa Ca. femti jentejoggere Utordrer andre lokale trimgrupper
til a sette igang med
treningen.Vàren er en flott joggetid. Finn fram joggeskoene du
ogsa! Oppiysmnger om pameldinger kan du fA i tif. 06-815263.

Togliatticup

Kom i form med Kai

Alder og aidring er en fysiotogisk prosess alle Enebakks innbyggere for eller
siden, eller alierede, har stiftet bekjentskap med.
Hvilke spor setter sâ alderdomsprosessene? Hva kan vi
gjøre for forebygge? Hva
skjer hvis vi ikke forebygger? Jeg vii forsØke
besvare disse spØrsmâlene i
denne liule artikkelen.
Aidring er, som sagt, en uavvendelig fysiologisk prosess som
gradvis fØrer til svekkelse av
kondisjon, muskeistyrke, koordinasjonevne og bevegelighet. Den
aidrende organismen er i srlig
grad sensitiv for den nedbrytende virkning av redusert fysisk aktivitet. Derfor er det sâ viktig at
A ikke slutter a bevege oss, blir
inaktive nar ârene begynner a
rulle pa. Det er viktigere enn noen gang fØr, at trening/aktivitet
blir en del av den ukentlige rutine. Et liv med treninglakt. som
en del av rutinene vii kunne motvirke og utsette det aldersbetingende fall i prestasjonsevnen.

Arets jentejogg for alle
Arets jentejogg gar fra Nebbursvollen bad pa LillestrØm
onsdag første juni.
Hittil har IF Minerva ftt inn
nesten 2.000 pãmeidinger, dette
er meget bra. Det var bare Ca. 400
pámeldte pa samme tidspunkt i
nor.
Mye tyder pa at det vii bli mer
enn 5.000 deltakere i ax. De fleste
som meider seg pa er fra Romerike, en del kommer fra Oslo, noen
îa ogsãfra Sverige.
Jentejoggen begynner a bli
godt kjent, og man lurer pa om vi

I Christines kiasse var det 452
deltakere.

Alder og yteevne

S PORT

aidring skjer nâ en generefl reduksjon av hjertets kapasitet.
TverrsnittundersØkeiser har vist
at reduksjonen i aerob kapasitet
hos menn i alderen 20-65 bLr er
omtrent 5-10 prosent pr. ar. En
rekke undersØkelser har vist at
en kan oppná betydeiige forbedringer i prestasjonsevnen,
som fØige av systematisk trening
heit opp i 70-80 árene.
Det foreligger uttallige resultater av den sàkalte <eldre garde"
som vi heist forbeholder unge eliteutØvere. Dette er selvfØlgelig
ikke mosjonister eller trimmere,
men iikevel.
Georg B. yang fra TØnsberg
debuterte som maratonløper i en
alder av 67 hr. Han deltok i New
York Maraton i en alder av 78 ax.
Hvis man titter pa iista fra nettopp New York Maraton vii det
vre mange iØpere som har passert 40 ax, men de presterer tider
ned mot 2.25.00 - 2.30.00.
Eksemplene er er trukket fram
for a forteile om mulighetene seiv
om vi begynner a bli gamle. Mitt
forsiag til mosjon er ikke at alle
over 40 skal begynne a iØpe maraton.
Jeg har tatt for meg alder/
aerob kapasitet eller alder/kondisjon. Kondisjon beror pa sa vel
hjertet som kretslØpsystemets
tilpasning, som pa en rekke musku1re kvaliteter.
Nyere undersØkeiser har vist at
disse muskulre kvaliteter kan
videreutvikies langt opp gjennom ârene. Dette som fØlge av regeimessig og systematisk trening. I dette ligger ogsa trening

med sikte pa a utvikle sâ vei
maksimal sorn uthoidende styrke.
For noen ax siden pubiiserte
ørlander og Aniansson en undersØkeise over effekten av et 3mnd.
treningsprogram, pa en rekke
musku1re kvaliteter hos
70-75-ârige menn. Treningen
foregikk under veiledning 3 ganger pr. uke i Ca. 45 minutter hver
gang. Treningen omfattet ulike
dynamiske og statiske styrkeØvelser. Treningsintensiteten var
moderat, det var ingen som overshred 70% av aerob kapasitet.
Det bie oppnadd bra resultater
fra hele testgruppen, de hadde en
Økning fra 31-49% av muskelstyrke og kondisjon. Forfatterne
konkiuderte med at skjeiettmuskulaturen er trenbar til
minst en alder av 75 ár.
Andre undersØkeiser:
- Dr. Fred Kasch har pâvist at
adskfflige av de mest fremtredende alderdomssymptomer kan
dempes, ja til og med reverseres
med mosjon.
- H.A.deVires og G.M.Adams
ved Universety of Southern California har foretatt undersØkeiser
som liar gitt interessante resultater. De hadde kvrnner i aideren
52-79 ax som forsØksobjekter, og
de konstanterte at seiv bare et 3
md. langt treningsprograrn kiart
kan bedre hjerteilunge funksjo-

utfolde seg I sâ total og
spontan idrettsglede. Vi
bringer her resultatene
Flott finale for Togliat- av søndagens kamper:
ticupen som har vrt av- Driv 11179- Enebakk 79 :0
viklet I Mjarha11en over -2
de tre siste sØndagene. I Enebakk 11178 - Driv 1/79:
fin sesonstart for Ene- 1-0
bakk IF og Drivs miniput- Enebakk 1180 - Driv 11/80:
ter som virkelig har vist 0-0
fine takter gjennom hele Enebakk 79- Enebakk 79:
0-0
turneringen.
Sjelden har vi sett unger Driv 1179 - Enebakk 79: 0
-0
Enebakk 11/78- Driv 1179:
nen og senke hvflepulsen be- 1-0
tydellg
Enebkk 1/78- Driv 1178: 1
- Forskere ved University of -2
S.C. har studert menn i 80-ârene
som gjennomførte et ârs mo- Driv 1180 - Enebakk 80: 0sjonsprogram med blant annet 0
loping. De konstaterte at deltagerne fikk lavere blodtrykk ogredusert fettinnhoid i kroppen og
bie mentalt mer avsiappet, samtidig som styrken kiart Øket.
Det er altsâ aidri for sent a begynne.
Fodselsdag Hulk a forienge det livsavsnit1)tet da vi har mest arbeids- og
ekteskap inngâs oppieveisesevne, ma vi forforlovelse hindre prestasjonsvikten.
2) Vi kan gjØre prestasjonsviknye verdensborgere
ten svakere og trekke den ut
over lengre tid hvis det lykkes
oss a opprettholde den fysiske
prestasjonsevnen.
3) Den vesentiigste deien av den
fysiske prestasjonsevnen er
er popuIrt og
den aerobe uthoidenheten.
koster ingenting!
4) Den eneste veien til a vediikehoide eller forbedre uthoidenheten er trening/aktivitet,
trim/mosjon.
Den som sitter stifle, lever farPostboks 62, 1912 Enebakk
hg. Lykke til med vãroppussinTIf. 92 65 40 - 92 65 50
gen.
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Hilsen Kai

Trenger De elektriker?
Vi utforer alt fra industri
til hus og smáreparasjoner.
Flere av váre montorer
bor I Enebakk og kjenner distriktet.
RING 09/86 54 53

enid
Brokkenhusgrenda 1
1404 Siggerud

AUTORISERT INST.

Elcktfoclo

8
Permisjoner
Skolestyret skal i mote førstkommende tirsdag behandle permisjonssØknader fra fire lrere
ansatt i enebakkskolene.
Skolesjefen innstiller pa avslag
for alle fire sØknadene.
som er mottatt i april. I saksframstillingen anfører skolesjefen at sØknadsfristen var satt til
1. februar, og at dette er gjort
kjent pa skolene.Bjørg Wang Benterud som er ansatt ved Stranden skole hvor hun har innehatt
sosiallrerfunksjonen har sØkt
permisjon for a arbeide pa en
skole hvor hun kan skaffe seg
mer el-faring pa det feltet. Bjørg
Benterud har arbeidet i grunnskolen i Enebakk siden 1981.
Bent Hundal Olaisen som har
vrt ansatt i grunnskolen i Enebakk i 13 âr, for tiden ansatt ved
Stranden skole har sØkt om
permisjon under forutsetning av
at hun far stilling som 1rer i institusjon for psykisk utviklingshemmede.
Jon Oddvar Eide ved Mjr ungdomsskole har vrt ansatt i gryunnskolen i Enebakk siden 85.
har sØkt om et árs permisjon for
skaffe seg praksis med tanke pa
videreutdanning ved As LandbrukshØyskole.
Helge Ljosland, ved Enebakk
ungdomsskole har sØkt om et firs
permisjon. Han har fátt stilling i
en annen kommune. Ljosland
har arbeidet i grunnskolen i Enebakk siden 1977.
Rektor ved de respektive skoler
har anbefalt samtlige søknader.

Dobbeltstemme
avgjorde saig
Det ble fiertall for Saig av Hagenveien 41 pa Flateby for kr
570.000 til Vidar Ellingsen som
bebor boligen, men først etter
nok en durabel prinsipp drakamp med argumentasjoner om
boligmangel blant 1rere, vedlikeholdsbehov av kommunale
boliger Argumentasjonen fulgte
stort sett politiske skillelinjer
med understreking av kommunens behov for boliger, argumentert fra venstresida, og behov for kapital og vedlikehold pa
hØyresida.
Debatten gikk ogsâ om hvorvidt
den aktuelle bolig var egnet for
de kommunale beov som ble fØrt
i marken. Helse og sosialstyrets
formann Liv Vikan, mente at boligen slett ikke var egnet for sosialkontorets behov, de trenger
mindre leiligheter. Carsten BarbØl, skolestyrets formann, heydet at boligen er bebodd og at
han som bor der neppe vii ha 10
1rere i huset. Dessuten hadde
BarbØl ikke helt oversikten over
hvor mange boliger skolen trengte. BarbØl pekte ogsá pa at siden
boligen tilhØrer E-verket, kan
den ikke komine i frâgan som lrerbolig.
Hvorom alle ting er:Det ble fiertall for saig, men uhyre knapt
idet ordfØreren her brukte sin
dobbeltstemme.
Et forsiag fra Jorunn Buer om at
salgsinntektene forutsettes avsatt til kjØplleie av kommunale
leiligheter i Nylende for E-verkets ansatte. Thorvald Ungerness mente imidlertid at det vile
vre riktigst at E- verket selv avgjorde dette, og foreslo a sende
forslaget for avgjØrelse der.
Dette ble vedtatt mot 8 stemmer

VIG NETT

Ingen strid
om veinavn

To

Den store debatten om veinavn
uteble i mandagens kommunestyret, og det vakte alminnelig
munterhet da formarmskapets
enstemmige innstilling ble kiubbet uteri protester eller antydning til at noen vile ta ordet. SA
hadde man da ogsa pa det tidspunkt talt tilstrekkelig om boligstiftelse og boligtilbud i innpã en
time.
Det var Einar Hoistads forslag i
kulturstyret som dermed ble
vedtatt. Heretter heter RV 155
fra Tangen bru til Ski grense
vigran, Osloveien. Rv.120 fra
Tangen bru til HobØl grense heter Tomterveien, rv 120 fra Tangen bru til Rlingen grense heter
Lillestrømveien, og Rv 154 fra
Vik til Ski grense, Skiveien.

Et flertall i kommunestyret gikk mandag kveld inn for
at Erling Enger far bevilhing for saig av 01 1 ki. 2 og yin
til spisegjester i Soiheim Kafe. for to ár.Dermed blir
bevihlingsperioden uk for

aOp

RELIGIOSE MØTER

fil.Solheim

Da kommunestyret behandlet
bevillingssaker
i forrige mote vara det stor dissens om bevfflmgsperioden til
Solheim kafe, og et fellesforslag
fra Rols SØrlige (V) og Tore Tidemann (H) om a rnnvllge Knut Enger bevilling for Soiheim Kafe for
et âr av gangen fikk 17 stemmer.
I mandagens kommunestyre var
vinden snudd, og 23 gikk inn for a
fastsette bevillingsperioden til 2
mens 7 av representantene
gikk inn for 1 â.r av gangen. Forslaget fra Einar Hoistad om a

avsla sØknaden fra Solheim Kale
fikk to stemmer.
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SØndag 1.5. ki. 19.00
(merk tiden): Fellesmusikk fra Rrelingen synger
og vitner.
Onsdag 4.5. ki. 19.30:
Menighetsmøte.
Alle velkommen.

TAKK

Hjertebg takk
til alle som husket meg pA 80-Arsdagen.
Jacob Fossum

Det er tid
for varonn
Endelig ser det ut til at varen har fãtt overtaket. Med sot
og varme forsvinner den siste snøen, og hageeierne kan gtede seg fit noen travie tider med opprydding og forberedelser
til sommerens uteliv. Na er det bare a finne frem tritiebir og
nodvendig redskap og sette I gang!
Brenn ikke løvavfailet fra i
fjor. Det er a sløse med ressursene. Rak det sammen og iegg det
pa komposthaugen. Da kan du ha
fin kompostjord ferdig allerede
til høsten. Det forutsetter irnidlertid at du legger Iøvet Iagvis
med litt jord, og at du gjødsier
med litt kalksaipeter. Tilsetningen av kalksalpeter er viktig fordi
mikroorganismene som skal forvandle løvet til jord trenger mye
nitrogen til sin virksomhet.
Gjødsei og kaik
Skal plantene vokse og trives
trenger de tilskudd av nring.
Det er en fordel a gjødsle pien nA
mens jorda enná er godt fuktig,
da unngãr du sviskader.
For øvrig er det viktig a tilføre
jorda pA dyrket mark og i hagene
vAre godt Arlig gjødseitiiskudd.
Det jorda først og fremst mangier
er muldemner (humus). I muidrik
jord er porevolumet stort, og da
vii planterøttene fA adskiliig bedre tilgang pA tuft, vann og nring. Derfor bØr du nA, i forbindeise med vAronna, ta deg tid
tit A forbedre jorda i hagen.
Veksttorv
Tilgangen pa naturgjødsel og
kompost er noksA begrenset for
de fleste. Et utmerket jordfor-

bedringsmiddel er imidterid
veksttorv, som du fAr kjøpt i alle
hagesentra, gartnerier og blomsterhandtere. Veksttorv er tilsatt
alle nødvendige nringsstoffer,
en rekke mikronringsstoffer og
den er kalket. Derved blir jorda
tilført bide mutdemner og nring, og vekstbetingetsene blir de
aller beste.
Ved bruk av veksttorv skal du
bane huske at den mA fuktes godt
for bruk. Føtg bruksanvisningen
pA pakningene.
Beskjtering
Tidlig pA vAren skal trr, busker og roser beskjres. Hovedreglen ved all beskjaring er A
fjeme svake og dArtige skudd. Da
fAr piantene lys, luft og gode
vekstbetingelser.
Det krever litt kunnskap og erfaring A beskjre de forskjeilige
vekstene riktig. Er du i tvii om
fremgangsmAten, sA anskaff deg
en hAndbok i beskjring eller ta
kontakt med fagfoik. B1.a. skal
du huske at enkelte prydbukser
blomstrer pA fjorArets skudd. Det
gjelder f.eks. brudespirea, rhododendron, gulibusk, vArgyvei
m.fl. Disse bør derfor ikke beskjres for etter blomstringen,
ellers fir du ikke glede av blomstringen nA i vAr.

Piggdekkslitasje
Mild og fuktig piggdekksesong har forârsaket at slitasjen pa akenshusveiene bar blitt stØrre enn vanhig.Nâ gAr det pa kjØrekomforten og
sikkerheten lØs. PA E 18 gjennom Akershus fra Buskerud grense til
Oslo grease, en stnekning pa ca 20 km,regner man med at det daglig i
vinter har forsunnet 30 til 40 tonn asfalt pa grunn av slitasje. PA E— 6
sør fra Oslo ti østfold grense slites det vekk 25 til 30 tonn daglig. Pa
E6 nord fra Oslo grease til Hedmank grense, forsvinner 40 til 50 tonn
daglig.
PA tross av kulde og dârlig var, har Vegvesenet i Akershus vrt nØdt
ti a legge asfalt pa de verste strekningene. Slike nØdlØsninger bar
vrt bade dyne og dârlige , og en med pa a sprenge vedlikeholdsbudsjettet.
Det en bane atte til ti prosent av veiarealet som utsettes for slitasje.
Uansett om det er stor bredde pa veien eliler ikke, kjører folk i samme
sporene. Hvis bilistene hadde utnyttet mer av veibanen enn de 20 cm
brede hjulsporene, kunne slitasjen halvveres,

KUNNGJORINGER

Loppemarked

30. april fra kl. 10-16 pA barneskolen i Ytre Enebakk.
Godt utvalg i <lopper>>. Basar og kafé.
Arr.: Marl menighetsrAd

ENEBAKK KOMMUNE

Thorud soppelfyliplass

Väropprydding
Thorud søppelfyllplass holder Apent i uke 18 for avgiftsfri levering av sØppel fraktet med privatbil ev. pa tilhenger for bosatte i kommunen.
FØlgende Apmngstider blir midlertidig innfØrt:
kI. 08.00— 16.00
Maridag 2. mai
k1.10-00-21.00

Tirsdag 3. Mai

Id. 10.00-21.00
Onsdag4.mai
ki. 10.00-21.00
Torsdags.mai
kI. 08.00— 16.00
Fredag 6. mai
Det gjøres oppmerksom pA at de Øvrige avgiftssatsene
for levering av sØppel vii fortsatt gjelde for annen søppeltØmming.
Kommuneingeniøren

We Enebakk Vannverk Aft
Spyling av vannledningsnettet iverksettes fra 2. mai og i
14 dager framover.
Noe grumset vann mA forventes.
Arne Svarthol

I.L. Driv
starter 0-skole
pa Ytre Enebakk skole 2/5
Id. 18.00.
Orienteringsgr. Driv

Enebakk tritidsklubb
arrangerer tur-marsj 1/5 til
Vangen skistue.
PAmelding meilom Id. 10 og
12. Start fra Fjell.
Tif. 92 54 91

Mjawhallen
Lag og forernnger som Ønsker A leie Mjrhal1en skoleAret 88/89 bes sende sØknad om dette innen 5. mai -88.
SØknaden sendes Utleieutvalget for Mjrhallen, 1914
Ytre Enebakk.
Utleieutvaf get

Rengjøringshjelp
1 eller 2 dager i uken Ønskes.

Tif. 92 63 37

KVIKKRENS!
Rens mens du
handler pa senteret

z/eaa/arncz

S1K EP

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

9

VI G N EU

STILLING LEDIG

BEGRAVELSESBYRAER

lu

Ski
Bc0rac1scsbr

ENEBAKK KOMMUNE
Helse- 09 sosialetaten

CHRSTENSRUD EFTF

Stilling som sosialkurator

tiltredelse.
Stillmgen Ønskes fortrinnsvis besatt med sosionom,
eventuelt barnevernspedagog. Sosialkontoret er bemannet med sosialleder, konsulent samt 3 kuratorstillinger.
Stiiimgen vii by pa ailsidige arbeidsoppgaver innen alle
felt av sosial omsorg, som kiientarbeid, saksforberedelSe, utredmngsarbeid m.v. Sosialkontoret er for tiden inne i en omstihingsfase hvor nye arbeidsmâter og organisasjonsformer utprøves. Den som tilsettes bør derfor vre omstillingsdyktig og se utfordringer i endring av arbeidsoppgaver. <<Bruttonormsystem'> for Økonomiske
ytelser er innfØrt.
Stillingen avlØnnes som sosialkurator i still.kode 7438,
ltr. 18-22.
Ansettelse vii for Øvrig skje pa de viikár og med de plikter som til enhver tid framgár av gjeldende lover, regiement og tariffavtale.
Kornrnunen vil sØke a medvirke til lØsning av eventuelt
boligbehov.
Narmere opplysninger ved henv. sosialieder Knut Johnsen. tif. 09/92 60 60.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen
10/5-88.

•Optisk synsprøve
•Kontaktlinser
tipasses
•Timebestilling

Motor- og
hydrauliske oljer
M.V.

TIf, 09-870524

Na er lageret komplettert mlrim. svenske kvalitetsoljer som dekker de
flestes behov.
Selger ná en-litere helârsolje i kartonger for
kr 12,50 pr. liter.
Leif H. Olfot
Tif. 92 6134

Asenvn. 3, 1400 Ski
Telefon 87 30 60

er ledig ved sosialkontoret for snarest mulig

OBS!

OBS!

.0

Vakttelefon

Vi kommer
I konferanse
Ordner alt

Optiker Krogh
Ski Optiske
(Princess Huset)
Asenveien 1, 1400 Ski.

Follodistriktets byrá
gjennom 60 Ar

Tenker du
fly eller brukt bil?

b

0

TA KONTAKT MED VAR
MANN I ENEBAKK

VIDAR HOLTOP

.—J I

TIf. 87 07 60, priv. 92 70 71

Annonser leses
av folk I lest

5~TM r=77

FOLLOS STØRSTE BILLEVERANDOII

.FOLLO AUTOCOI
FOADSEN1ERET KJEPPESTADVN. 30, SKI. TLF.070700

TIL SAWS

FYRINGSOLJE • PARAFIN

1/2-part

av vertikaldelt
tomannsbolig

•AUTODIESEL•
Folio Varmeservice

til saigs i Grevlingvn. 35, Vãglia.
142 m2 boflate pa to plan. Utsikt over vagvann. Høy
standard + stor garasje.
Takst kr 975.000,-. Prisant. kr 950.000,-, el. hØystbyd.
TIf. 09/92 60 01, 08.00 15.00,
09/92 52 57 e. kI. 15.00

v/Bjorn Brodholt, Tomter

TIf. 9226 10

1

-

vU S

i

ØNSKES LEID

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

ROEDE

kursbok

Nye kurs
starter nà

LeilighetI
hybelleilighet

GULVSLIP

Familie-/pensjonistrabatt.
For mer opplysning og pamelding, ring:

sØkes til en av vâre betj enter.
Henv.:
Enebakk lensmannskontor,
HE 09/92 60 01

Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse.

ENGERS GULVSLIP. TIf. 09/95 72 01 e. kI. 17.

GERD FLATEBY
TH. 92 85 46

S

GRENSELOS
FENTIE
NØkkelen til din frihet
du hos oss!
far

Reis hvvr du vii, nar du vii. sa ofte du vii,
hvor iangt du vii og Nor lenge du vii.
Oppiev en grenveiøs lerie, uten
stengsier av tid og sted

4f\)

NZA&
47 med Nordbohus . ,,.
BE d"

/

/

NORDBOHUS er en landsdekkende
typehus-kjede med over tretti solide
forhandlerbedrifter. Alle med tang
erfaring oggodt kjennskap titlokale
forhold.
I NORDBOHUS-kafalogen finner du
et fern fitails spennende hustyper

Typehus du neppe har sett maken
til. Gode hus med fleksible planlnsninger, som forenergode
hàndverkstradisjoner med
/
ufradisJonelle arkitektoniske lesninger.
Kontakt oss idag.
/

V
/
Vammaveien 27, 1800 Askim
TIf. 09/880922

ev"

011

el

/
V

/

Y..

Vi har ennà noen van nskadede
vogner etter flom men.
Priseks.:
88-mod. Adria Mistral 5501K
Ord.: 88.500.- NA

,

,

ADHIA

Scandinavian Caravan Center a-s

/
'

Stasjonsvn. 6 (v/Krákstad St.) 1435 Krákstad TIf. 09/8633 57
-

/

55 500 -

Mandag-fredag 10-17. Torsdag 10-20. Lordag 10-15

-

V IG N ETT

10

Vi har storre utvaig enn de fleste
EKSEMPEL:
15 slag
40 slag
25 slag
11 slag

joggesko
smàbarnsko (+ DA
barnetøfler
herretøfler

.10-17
.10—lB
9-14

Freda9
lordac

1-41~

Parkerpenner m/navn

-

-

fra kr

OHflL

1911 FLATEBY

DI)

20 slag
59 slag
120 slag

I

jpata ama
i

T' E'! T'Ji OG
SE PA UTi'Al,

Tilbud p A
-

rnlnavn

Flatebysenteret

-

dametofler
damesandaler
herresko
damesko

TLF. 09/92 83 74 Flatebysenteret, 1911 Flateby

KONFIRMASJON
Bibel mlnavn
kr 420.
Salmebok
kr 300.

MCC=

12 slag

-

75.

—

KNEIPPBROD
Ferske brød hver dag
51 treolje

'8
0

KR12901

51 white-spirit

TIf. 92 87 21

KR

Service fra 11.00— 18.00
Eventuell timebestilling

Kjopekort, nokkelkort, smartkort

Apningstider:
Mand. fred. 6.30 21.00
Lord. 9.00 21.00.
Sond. 9.00 21.00
-

OYEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby 09/92 81 32

Tanniege
Stein Darre-Hansen
Flatebysenteret, Flateby

hf. kI. 8.00— 15.00
Tif. utenom kontortid

2950

-

-

-

-

I

92 87 39
92 80 31

\G'rn
__
, 2
dc

tnjhhri

NYE

ITALIA

Telefon 92 82 56

17. mai-antrekket
faO du hos oss

Flatebysenteret
1911 Flateby

Mye nytt i dongeri:
Skjørt, jakker, bukser

APNING ST ID S A
Mandag
Ins., ons., tors
Fre, or.
Sondag

NYHET
STOR PIZZA Ca. 3 pors.
Fra kr 75... til kr 85..
Var catering leverer
ogsá til konfirmasjon.
Internasjorial meny
Fersk pizza hver dag
(kan las med hjem)
Flatebysenteret, 1911 Flateby
TIf. 92 88 60

kI. 11.00-23.00
kI. 11.00-23.00
kI. 11.00-23,30
W. 13.00-21.30

TILBUD

Flatebysenteret, 1911 Flateby. TIf. 92 86 74

RA OKSEKARBONADER 11/2 kg ..KUN KR 59
Kom og prov vârt utvalg
I fotball- 09 joggeutstyr fra
adidasqr og

1 VBPEKORT

APPELSINJUICE

Barn
Voksne

Treningssko

for vei og terreng

For kr 498,-

"I'll
Il//Ill

99fra kr 278.-

fra kr 1

NA KR 298.

fl13Hh

t'ui'i uu t-Nii iLl as

FOLG IVIED PA VAR PRISBOMBE HVER 14. DAG.
HER ER DET PENGER A TJENE.
TIPPING LOTTO MEDISINUTSALO.
-

-

Apn I ngstider:
Alle dager W. 10-18. Lordag kI. 9-14.

Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90

•..'.'

595

.)BS! A11 i b3r'mat. blei erog babyartiMer.
Husk lavpris pA barnemat :'ve:- dag ieie a.ret

A

Fotbalistovler:

KUN

F O.R BE
. .

LIFFORD

MAZ
0
1911 Flateby, tlf.

°

28338

11

VIGNETT

MURERE

FRJSOR

RØRLEGGER

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt / mur- og pussarbeid.
TIf. 92 63 46

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
Bevervn. 11
1914 Enebakk
MobLit, 094/11 747

JiIlL
Iluiiit

TIf, 92 48 92

Jan M. Johansen

Erik Kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mettes Härdesign.
Dame- og 'herrefrisør
SaIg av hárpreparater og parfymeartikier.
Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
TIf. 92 55 50
Bekkelaget II etg., V. Enebakk

Bjerke Ilärtlesign
TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

Siw's salong - tlf. 928049
Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- og herrefrisør
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.

SPESIALFORRETNINGER

TØMMERMESTER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

DAME- OG HERREFRISØR
SOL - PARFYMERI
Apent:
Mand. - fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utforer alt i n n e n
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

't-

Enebakk rorleggerbedrift

Enebakk Markiseservice

v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Fast pris

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

GLASSMESTER

Bygg- og tommermester

BJØRN BRIENNA

KVIKI( RENS
1/3

Eneliakk glass

1914 Ytre Enebakk
Telefon: 9241 17
Mobiltlf. 094/30 878
OPPUSSING
REPARASJON
TILBYGG
NYBYGG

.

JL1 ata'-amz

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13

L

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

ENTREPRENØR
Graving— sprengning - transport.
Kontakt oss!
Harald Vikan Entreprenorf or. A/S
FLATEBY
TLF. 92 8117 9.00-16.00
TIf. 9288 53 - 92 85 25 etter 16.00
Mobil 094/55 519

Esso diesel, parafin og fyringsolje
Tlf. 92 81 24

Rolf Nassvold
Vestli, 1911 Flateby

BrØdrene Svendsen A/S
Alt I nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.

Rlingcn
TIf. 83 70 19/72 16 85

Utsigts rammeverksted
Alt I innrammirlg

Medaijeskap og innrammede akvare/Itrykk
1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsä kveldstid

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

(.5 Yrkesklaw
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf. 09/88 81 54
Langdag onsdag og torsdag til ki. 19.00.

EL-INSTALLASJON

I
I

Strømshorg &
Enersen A/S

INSTALLASJONSFIRMA

utforer alt i el-installasjoner

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00
Kjeden av auto,,se,te
EULAG elottroinstallatorer

KJELL BRENUJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

CS Containerutleie

Historante ITAUA a.&' Pizzeria

Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn.

Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant -

TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

Grendesenteret, 1911 Flateby

TH. 09/92 88 60

SJAFØRSKOLE

Sandakers Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 87 37 10

Kiasse A
Teorikurs

REGNSKAP

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring pa bil

- Kiasse B
- KjØretimer

Teorikurs - Fase II

Om nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

TIf. 06/81 42 92

SELGE EIENDOM?

Okonomi & Regnskap Enehakk A/S

Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

"Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Rovik

SVEIN H. HELLER A/S

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 3737

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

Enebakk
Transformator
verksted

Landhruksreqnskap, Økoiiomi
& handelsregnskap

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40

Flateby. TIf. 92 81 49

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Stein Darre-Hanssen

TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Grendesenteret, Flateby
TIf. kI. 8.00-15.00

Till. utenom kontortid

Grevlingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. TIf. 09/92 46 82

92 87 39
92 80 31

Kvelder, etter avtale.
BILFIRMA

AuOs

Wing Rod A/S
1800 Asklni

Brede Cjestang

VETERI NIER

A. NILSENS
BILSER VICE

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

TORNERUD - Askim

Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss.
TIf. 88 1615

TIf. 88 15 70

• Potiklinikk • Rontgea • Kirurgi
• Lab.service S Oppstalling opererte dyr

SKEUSMO DYREKUNII{K
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgârd, Kjeller
(skilt fra Fetvn. v/tlyptassen)
Apningslider: 8.30-15/17-19'
Timebestilling 06/8785 00 el.
"DROP IN' 8.30-14. Stengt heig.

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel.
bedrifts-rddgivning.

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

BLI KKE1ISLAGER

Trio Autoskade
Vi tar imot lakkering
og oppretting
1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

Flateby Antirust
KjØp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby

OSVALIJ N0WLI
Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby - tlf. 92 84 68

IlEnebakk
egnskapskontor
Medtem av
bRF Norske RegnskapsbyrâerSFOrening

TIf. 09/92 63 03

Postboks 24
1912 Enebakk

rzR
Godkjent regnskapskontor

Enebakk inn i 09msonen

Hei du:

Den største omleggingen I telenettets historie
ble foretatt tirsdag 19.
april ki. 17.00.

BØr Sotheim Café M utvidet ápningstid?

Pressen ble invitert til a overvre seive omkoblingen i Televerkets bygg i Ski.
Informasjonsieder Jan R.
Dahlin var til stede i Ski denne
dagen og fortalte oss iitt pa forhand om hva som skuile forega
og om hva som hadde foregâtt pa
forhand.
Ved omiegging Ui 09 i deler av
Akershus og Østfold, blir 150 000
telefonnr. frigjort. Av disse gár
Ca. 60 000 til 02-omrâdet (Osloomegn), og de resterende 90 000
til 03-1-omrádet (Drammensdistriktet) og 03-2-omradet
(TØnsbergdistriktet). Samtidig
vii nummerkapasiteten bedres i
hele 09-omrádet. Investeringskostnadene til dette prosjektet
belØper seg til Ca. 5 millioner kroner. Disse pengene er brukt til Utbygging av kapasiteten pa unjene, og til utstyr.
Flere og flere folk vii med dette
fá like telefonnummer, det er kun
retningsnummeret som vii skiile.
Televerket ber derfor folk vre
oppmerksomme pa dette nâr de
skal ringe. Folk her i Enebakk
skal fremdeies ikke bruke retningsnummer nàr de ringer til
hverandre, heller ikke behØver
de bruke 09 nàr de skal ringe UI
andre i samme distrikt. Det som
blir vanskeiigst a huske for oss er
vel det at vi na ma sla 02 fØr vi
ringer Oslo-nummer, og at folk
utenfor Eneba':k ma sia 09 til
oss.

Anne Lise Torgersen
Ekspeditrise.
Ja, det er OK hvis det blir
skikkelig kontroil der.

SA var det store Øyeblikket
kommet. Vi toget inn i <hjernen"
til Televerkets bygg i Ski.
En iiten piastpiugg ble flyttet
10 millimeter f'ra et hull og over i
et annet, og vips var Enebakk 09omrãde sammen med fire andre
Akershus-kommuner og omtrent
heie østfoid. Det var kun RØmskog som ikke flkk nytt retningsnummer.
Det var ikke bare i Ski det ble
flyttet plugger denne dagen.
Rundt omkring pa andre sentraler var det rundt 12 personer
som foretok samme operasjon.
Et par steder matte man ta Ut utstyr og gjØre omkoblingen manuelt. Da var alle de analoge sentralene ferdig koblet. De digetale
sentralene var ikke fulit sa enkle.
Herunder kommer Flateby og
Enebakk-sentralen. Et grundig
arbeid var gjort pa forhánd sà
seive denne omkoblingen gikk
ogsa forholdsvis greit. Darnene
pa hovedsentralen i Ski satt kiare ved skjermene sine, og presis
ki. 17.00 satte de i gang med omprogrammeringen pa dataanlegget.
For a avhjelpe problemene
som nØdvendigvis vii oppsta de
aller fØrste dagene etter omkoblingen, har man tatt i bruk telefonsvarere som er koblet inn pa
emstyringssentra1en i Oslo.
Glemmer man a sla inn riktig
retningsnummer, f.eks. ved a sià
gamle østfold-retning nr., vii
man f. en automatisk telefonsvarer pa traden som forteller
hva man har gjort gait.

Flateby Kino:

Mep anerkjennelse

Karin Buer
Husmor.
Ja, det syntes jeg er i orden.
Det er Jo bedre at ungdommen holder seg her i bygda. FØr stablet de seg inn i
biler og dro til Ski og andre steder, med de fØlger det
hadde. Betingelsen erjo at
det blir streng kontroll
med aldersgrenser osv.

Enebakk kulturstyre har
foreslátt Flateby kinos
styre som kandidat til
Akershus
fylkeskommunes kulturpris for 1988.

REDD
BARNA.I
Postgiro 5 00 0187
Bankgiro 8200.01.60756

I
'

BARNA

Jernbanetorget 2, Oslo 1.
Tlf. (02) 4146 35

Or

Automatleder Rolf Olsen flytter pluggen, og den store omkoblingen harfunnet sted
Redaksjon og ekspedisjon:

/

Iavdelingen for digitalsentralene sjekkes det at alt gâr som
det skal

Thnitt

Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 65 40
Telefon ann. 92 65 50
Tif. telefax og eksp. 92 60 04
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 32 98

Begrunneisen for forsiaget er 10
ars dugnadsdrift av Flateby kino, og den fantastiske innsatsen
som har fØrt til at kinoen etterhvert kan gi publikum i Enebakk
et flimtiibud pa uinje med store
kommunale kinoer rundt om i
iandet.
-Vi er kjempegiade, selvfØigelig,
kommenterer Flateby kinokomites leder, Inger Bratben. Vi synes
bare det a bli innstilt er fantastisk, fordi det viser at folk bade
tenker over innsatsen som ligger
bak driften av kinoen, og at de
setter pris pa det tiibudet vi gir.
Stort sett har kinokomiteen for
Flateby Kino i lØpet av de ti arene som har gatt bestatt av de
samme ildsjelene, med minimal
utskifting -I .r har det komrnet
inn to nye representanter i komiteen: Det er Renny Hansen, og
BjØrg Benterud. Sistnevnte har
nettopp deitatt i et kinosjeflwrs.
sa framtidig fagkunnskap og
kontinuitet skulle vre sikret.
Akershus fylkes kulturpris er pa
kr 50.000, og avgjØrelsen om

-Vi er kjempe glade for a bli
innstilt, sier kinokomiteen.s
leder, Inger Bràthen.

hvem som skal tildeles prisen for
88 blir tatt den 22. mai

Annonsepriser:
Privattelefoner:
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35
Journalist Tove Larsen 92 42 42
Ann.kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 53 88
Ann.kons. Solveig Eriksen 83 72 56

AviSen trykkes I Indre Smaalenenes Avis

1. side pr. mm kr 5.95
Aim. plass pr. mm kr 2,70
Tekstside pr. mm kr 3.70
lnnlev.frist: Rubrikkann.
Mandag Id. 12.00
Forretn.ann.: Mandag kI. 9.00

Abonnementspris:
Kr 110,- pr. haivSr, kr. 220,- pr. âr.

