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Hurra for sola! Nytt liv
0 
  I mokkastplod 

Folk i Ekebergdalen er i ferd med a 
miste tâlmodigheten. Kloakkering 
av Dalen var tatt opp i kloakkram-
meplanen allerede i 1976. Senere har 
kloakkering av Ekebergdalen vert 
en gjenganger i kommunale 
sakspapirer. 12 àr har gàtt. 12 ãr med 
Ilomproblemer og begroing av elva. 
12 ar med kloakkstank pa varme 
sommerdager, 12 àr med stadig nyc 
løfter og forsikringer. 
med midler inn og ut av budsjetter, 
alt mens politikerne i alle fager har 
foretatt diverse sriuoperasjoner i 
saken.Sá kommer dárlige tider, og 
pengepungen er torn. Det eneste man 
ser seg rid til i kloakksammenheng 1 

ãrets budsjett er 400.000 planleg-
gingskroner. Og kronene skal for-
deles mellom kloakkplanlegging i 

Ráken og Ekebergdalen. Na frykter 
folk i Ekebergdalen og Kirkebygden 
at de ma vente enda lenger dersom 
teknisk etat far grønt lys for a bruke 
brorparten av disse pengene til kb-
akkplanlegging i Ytre Enebakk.. Ba-
de Kirkebygden ye! og Enebakk Ar-
beiderparti gàr nà kraftig ut mot 
handteringen av denne saken. Mens 
Enebakk Arbeiderparti kaller den et 
godt eksempel pa darlig saksgang og 
trenering 	 fra 
kommuneadministrasjonen,og har 
tilskrevet râdmannen og bedt om lo-
kale initiativ for a fâ fart i sakene, gir 
Kirkebygden yel kiar beskjed om at 
Ekebergdalen ikke far vre salder-
ingsposten for alle mulige andre pro-
sjekter 

—Hurra for 17. mai,og sola og Norge og Kirkebyg-
da men kanskje jeg skulle ta meg en aidri set liten 
lur nâ som det snart er slutt pa dagen? 

ren var fulit sâ 
sommerlig som den 
har vart den siste 
uka? 

Se side 6 

Unge dansere fra lei-
karringen Ignar ga en 
fin oppvisning under 
arrangementet i Ytre 

Na liar teknisk styre vedtatt 
fØrst A bruke 100.000 kroner pa si-
gevannsprøver Ira Thorud sop-
pelfyliplass og ut I Qyeren, samt 
utsetting av málestasjoner i BØr-
terelva, for a male forurensingen. 
Dernest har de gatt inn for a bru-
ke 300.000 til utarbeidelse av for-
prosjekt for opprustinglutvidelse 
av Ytre Enebakk Renseanlegg, 
og avlØpsledning til Gran. Men, 
forelØpig er ikke siste ord 
sagt.For forelØpig er det ikke for-
etatt noen politisk prioritering 
av kloakkering av Ekebergdalen 
eller Râken. Dermed er det na-
turlig at kommunestyret bØr 
velsigne et vedtak som gâr pa a 
bruke brorparten av planleg-
gingspotten pa et av prosjektene 
aller 	Øverst 	pa 
<k1oakk1ista"Kirkebygden vel 
kaller utsetting av mãlestasjoner 
i BØrterelva for mãling av for-
urensing slØsing av midler, og vi-
ser til at ANØ ganske nylig har 
funnet at elva er et av de mest 
forurense vassdrag pa Romerike. 

og de bláser i pálegg Ira fylkes-
mannen. Utsetting av malesta-
sjonene vii ytterligere trenere at 
noe buir gjort. fordi man na ma 
sitte a vente pa et resultat man 
vet pa forhand. —Her far de fØlge 
av Arbeiderpartiets gruppefØrer 
Jorunn Buer. 
Da Teknisk styre behandlet for-
urensingssituasjonen i Børterel-
va foreslo hun a opprette en ar-
beidsgruppe som foreslatt i 1986 i 
forbindelse med prosjekt Eke-
bergdalen, samt engasjere kon-
sulent. Hun foreslo a bruke inntil 
200.000 kroner til dette og søke 50 
prosent plardeggingstilskudd fra 
Fylkesmannens 
miljØvernavdeling.Tommelen 
ble imidlertid vendt ned for dette 
forsiaget etter at formannen, 
Øivind StrØm brukte sin dob-
beltstemme. Resultatet ble sige-
vannsprØver fra Thorud, og 

Forts. siste side (2) 

Se side 3 

En 	strálende 
1.mai, med sol 
over bygda bror-
parten av dagen, og 
stor oppslutning 
om de forskjellige 
arrangementene 
rundt i bygda. 
Varmeldingen tok 
grundig feil,i alle 
fall for Enebakk. 
For om mØrke  sky-
er trakk opp nett-
opp som togene 
skulle sette seg i 
bevegelse, sá bláste 
det hele bort, og 
glade unger fikk 
vist fram finstasen 
i strâlende solskinn 
Hva gjorde det da 
om ikke temperatu- 

Mâlestasjoner i BØrterei-
va vii bare utsette tiltak i 
Bçrterelva.Det virker som 
om dette gjØres uteluk-
kende for a stagge gemyt-
tene, mener Jorunn Buer 
(AP) 



22.5. (1. pinsedag) 
Ri. 11.00: Mari kirke. 

HØytidsgudstjeneste 
v/Helgheim. 

Ri. 11.00: Enebakk kirke. 
HØytidsgudstjeneste 
v/Ingrid Strand. 

23.5. (2. pinsedag) 
Ri. 11.00: Stranden be-

dehus, Flateby v/ 
Heigheim. Samtale 
om pinsen. Kirkekaf-
fe. 

Ki. 19.00: Granly, Dale- 
erdingen 	v/Ingrid 

Strand. 

Torsdag 19.5. 
U) 19.00 Ungkarsbabyen 
2. pinsedag, 23.5. 
B) 16.30 Donald i Vile Ves-
ten 
U) 18.30 Ungkarsbabyen 
V) 20.30 Livvakten 

VI GIFTER OSS 
lØrdag 21. mai i Enebakk kir-
ke kl. 15.00. 
Christel Lächert og Gunnar 
Svarthol, begge Enebakk. 
Adr. for dagen: Ignarbakke, 
Kirkebygden. 

lØrdag 21. mai. 
Vigdis Margrethe Stubberud 
og Harald Syversen. 
Vielse i Enebakk Id. 13.00. 
Adr. for dagen: Emaus, 1912 
Enebakk. 

PLAKATEN 
Torud søppelfyll-
plass 
Sommertid. 
Se annonse 

Flateby kino viser bl.a. 
Ungkarsbabyen. 
Se annonse. 
Váglia Vel har Arsmote 
onsdag 25. mai. 
Se annonse. 
Betel 
Husk ukens mØter. 
Se annonse. 
I.L. Driv 0-gruppa 
har lagt ut turorientering 
88-posene for salg. 
Se annonse. 

Det Norske Misjons-
samband 
TeltmØtene fortsetter. 
Se annonse. 
Enebakk Hagelag 
har plantebytte onsdag 25. 
mai. 
Se annonse. 

Konsert i Enebakk 
kirke onsdag 25. mai. 
Se annonse. 

I.L. Driv Turn og 
Trimgruppe 
Arsmøte. 
Se annonse. 

Apets konfipmantep: 
Enebakk kirke Marl kirke 

-den niáJeg sm! 

Mai 
Vi skulle ikke bile i mai. Nei, vi skulle ga, med alle sanser 
àpne, sâ vi kunne kjenne pa kropp og sjel hvor godt vi 
har det. 

sa gjennom heldige vi er som harfatt 1 7.mai opp i alt 
dette. En sànn dag pa en sànn tid av àret, en dag hvor vi 
er nØdt  til a erkjenne at vi hØrer til << Guds utvalgte folk 
set aldeles ufortjent. 
En god dag hvor vi tvinges til a se at verden er mye mer 
enn meg og mitt, en dag hvor syn og dufter  borer seg inn 
i hjertet, ogforener smil og tarer til en vidunderligfØlel-
se av takknemlighet. Hvor det yrer og gror, hvor det ju-
bles og synges, - hele landet hØrerfremtiden til. 
Hver dag er full av nyheter. Der stikker den blomsten 
opp, og der var den fuglen.Det er som det kommer vel-
sette gjester.  . Noen ser vi selvfØlgelig ikke igjen. noen ser 
litt tufsete  ut, livetfarer ikke like lett med alle, men de 
tar fatt med et ukuelig mot og vilje til a oppleve mai en-
da en gang. Underlig hvor selve livet finnes i alt vi for-
etar oss. 

Gleden ma vi ikke ta som en selvfØlge, - det er en gave. 
Mossen 

OBS! OBS! 
KONFIRMANTER I MARl KIRKE 

Navnelistene pa konlirmantene i Mari er byttet om i me-
mghetsbladet, slik at de som skal konfirmeres 29. mai er 
satt opp 5. juni, og omvendt. 
En ber om at folk merker seg dette. 

Onsdagens tekst 
Profeten Esaias kap. 20, 19-20. 
Esaias kommer her med en forutsigelse som ligger 

langt foran hans tid. Hendeisen han beskriver ligger 
ogsA foran vAr tid, og etter at Jesus har hentet sine som 
har trodd pA Ham, og som Bibelen sier <<er født pi fly>>. 

FØdt pA ny er dem som vender om fra syndens vel og 
til tro pi Jesus. Aile har vi et mil A arbeide mot. Dette 
mil er noe av driften I oss til A se fremover. Jesus sier I 
Joh. 14-8, at han skal ga bort for A berede oss et sted, og 
komme igjen for A hente sine til seg. Da vii vi oppleve 
dette som Esaias sier: - Solen skal ikke mer vmre ditt 
lys om dagen, og mAnen skal ikke skinne og lyse for deg, 
men Herren skal vre ditt evige lys og din Gud skal 
vre din herlighet. 

Y.S. 

2 VIGNET 

29. mail 988: 
Jenter: 
Lisbeth Andersen 
Monja ArnØy 
Rachel Elisabeth Dagflnrud 
Janice Donia Fingal 
Elm Folstad 
Anita Fossum 
Bente Elisabeth Gjestang 
Tone Birgitta Haug 
Marianne Henriksen 
Ann hen Larsen 
Janette Lundseie 
Tone LØkken 
Hege Pettersen 
Maj Helene RØdaI 
Anine Skaar 
Tina Robini Toombas 
Kristin Torstveit 
Anne-Mette Utsigt 

Gutter: 
Anders Abrahamsen 
Jarle Bjerkely 
Kenneth Bredesen 
Øistein Engen 
Morten André Enger 
Kristian Englund 
Svein-Andre Engum 
Kim Arthur Engvik 
Pal Flateby 
Espen Gitlesen 
Lars Egil Haraidsen 
Karstein Helland 
Petter Johan Holmen 
Jon Syver Holtet 
Anthony Jezard 
Terje ørnulf Karisen 
Eskil André Moe 
Thor Lindberg Olsen 
Ole Marek Partyka 
Frank Sandas 
Stefan Richard Skâksrud 
Paul Stavem 
Hâvard StrØm 
Kenneth SØllen 
Kurt Øverli 

5. juni 1988: 
Jenter: 
Gry Adolfsen 
Maria Benterud 
Olaug Elisabeth Breyer 
Marianne Eugenie BØhler 
Karl Rhian 
Egedius 
Mona LØnrnng Ek 
Hege Anette 
Engerholm 
Thorhild Hagen 
Anne Katrine Hageline 
Hansen 
Ida Johanne Indseth 
Henriksen 
Ruth Karin 
Jensen 
Hege Anita 
Johansen 
Nina Kristiansen 
Christina 
Harriet Larsen KØhn 
Rita Stensli 
Gerd Merete Svendsen 
Johanna Vistnes 
Jannicke Wennevold 
Gunhild Marte Yri 

Gutter: 
JØrgen Alfhel 
Erik Andersen 
Hans Kristian BarbØl 
JØrn-Kenneth Buer 
Tom André Enger 
Vidar Bern Erfjord 
Hans Christian Fossum 
øyvind Haraidsen 
Martin Edvard Johansen 
Vegard Larsen 
Tom Egil Myhr 
Runar André Myhrer 
øystem Slette 
Kim Tommy Sletteberg 
Thorstein Solberg 
JØrgen Svartebekk 

29. mai 1988 
Jenter: 
Lena Dromnes 
Inger Marie Fintland 
Hege Cathrine Gjevik 
Anne Gyvi Joner 
Janne Kokaas 
Karl-Anne Larmerud 
Britt Larsen 
Christin Henriette Nafstad 
Kristian Nesheim 
Hege Margrethe Petersen 
Siv Anette Ruud 
Line Simonsen 
Else Kathrine Tidemann 
BjØrg Anita Yttervold 
Linda Aarhus 

Gutter: 
Trond Berg 
Per Christian Bergo 
Tom Erik Berntsen 
Rune Borthen 
Clas øyvind Esbjuk 
Gunnar FlØter 
Thomas Haga 
Knut øystein Haug 
Svend Axel Haug 
Terje Hokholt 
Thomas Sandem 
Morten Tangvik Simonsen 
Leif Arne Skogsholm 
Roger Solberg 
Jan Ole Sthren 
Jon Wettergreen 

S. luni 1988: 
Jenter: 
Guro Aslaksby 
Trifle Busengdal 
Terese Bylterud 
Benedicte Kinn Hansen 
Kjersti Haugen 
AnjaHns 

Ingvil øiestad LØvik 
Trine—Lise Myhre 
Ann-Kristin Reitan 
Ingvill Anette Rod 
Use Wictoria SjØlie 
Ingvill Skar 

Gutter: 
Dag Aifredsen 
Guttorm Andreassen 
Erik Bakke 
Rune Berg 
Morten Floberghagen 
Thomas Gregersen 
Thomas Karistad 
Ingar Martinsen 
Kenneth Nikolaysen 
Thomas Ramdal 
Morten René Liavaag 
StrØmsborg 
Hâvard Stubberud 
Oddmar André Ster 

29. mai: 
Kristi Menighet 
Salem 
Monica Hagen 
Martin Skjret 

Norges største 

kun døde skrotter og sort aske til-
bake. Det er en tragedie for meg 
og min familie, men det kommer 
tider etter dette. Ride-gutten Stà-
le Landmark (31), som sier dette 
til FB, er forpakter pi Fritzøe 
Jordbruk utenfor Larvik som 
brant ned for helgen. 420 dyr 
omkom i brannen. De 100 dyrene 
som ble reddet ut er slaktet. Nor-
geshistoriens største dyretragedie 
er et faktum. 

Annonser leses 
av folk flest 

lekker ut! 
Halvparten av vannet 

fra norske vannverk lek-
ker stile og rolig ut pa 
veien til forbrukerne. 
Gjennomsnittlig vann-
forbruk hos hver enkelt 
av oss ligger pA 600-800 
liter i døgnet. Halvparten 
av dette vannet <lekker 
bort. I Moss er for-
holdet langt gunstigere, 
selv om 40 prosent av 
vannet fra Vansjø Vann-
verk lekker ut i grunnen. 
Byingeniør Sverre Gui-
brandsen opplyser til 
MA at kommunen kjøper 
400 liter pr. person hvert 
døgn, Aret rundt. 

lãve nedbrent 	Halvparten 
- Et Iivsverk er lagt i ruiner. 



Teltm tene fortsetter 

Rude 1. Country Gospel Team deltar pa mØtene. 

Etter at bedehusene i 
Enebakk ble attfor smã, 
matte Misjonssambandet 
sette opp et telt ved LØken 

matsenter i Ytre Ene- 
bakk. Stein Vidar Lund og 
Harald Midtsian er ho- 

vedtalere under teltmØ-
tene, som fortsetter ut-
over I uken. 

Politikepne ma bestemme seg 

1-.- 
I 

Alt er ikke bare idyll, selv om det kan se slik ut i BØrterelva en 
tidlig morgen.Forurensingen ut i Øyeren er alarmerende, og 
pa varme sommerdager forvandles idyllen tidvvs til en stin-
kende p01. 

ev 

Wny i: ir s8a 8 
,,Three Men and a Baby" 

0)7 

Peter, Michael og Jack 
takler kvinner bra. 

Nâr det gjelder babyer 
har de ti tommeltotter... 

TOM SELLECK 

STEVE 	TED 
GIJTTENBERG OANSON 

REGI: LEONARD NIMOY 

46 
TOUCHSTONE 

COIWAR 	 PlCrUES 

VIGNETT 

Ukens filmer 

Enebakk Arbeiderparti 
med gruppefører  Jorunn 
Buer i spissen er indig-
nert over den vei utvik-
lingen har tatt nâr det 
gjelder tiltak mot for-
urensing i Børterelva., og 
gâr ikke av veien for a an-
tyde trénering fra kom-
muneadininistrasjonens 
side. Na Ønsker de for-
tgang i arbeidet med Pro-
sjekt Ekebergdalen, og 
far godt fØlse av Kirke-
bygden ye!. 

- Hvorfor er ikke vedtaker i 
teknisk styre for to ár siden om a 
opprette en arbeidsgruppe for 
samordning av tiltak i Ekeberg-
dalen lagt fram for formannska-
pet, rádmann BjØrn  Halvorsen? 
-Det har vrt politisk uenighet 
om kloakkering i mange hr. Vi 
ma foie de politiske partiers pri-
oriteringer, og disse har skiftet. 
Jeg har lagt fram mitt syn i saken 
i forbindelse med kiaoakkram-
meplanen, og mener at Kverns-
tuenlRáken /Gran omrádet bØr 
prioriteres. 
Politikerne tok imidlertid ikke 
stilling til dette spØrsmàlet.  Na 
ma det foretas en politisk priori-
tering, og dernest ma innsatsen 
settes inn pa det prosjekt som er 
hØyest prioritert. Man bØr fØrst 
prioritere hva man vii bygge ut 
fØr man bruker midler pa pro-
sjektering. 
-Hva med Prosjekt Ekeberg-
dalen? 
-Det er fornuftig. Man bØr  forene 
krefter og ressurser. -Kloak-
kering av Ekebergdalen var inne 
i planen allerede i 1976. 
-Mange prosjekter har vrt inne 
i planen. Ogsa i dag har vi pro-
sjekter som kanskje ikke kom-
mer til utfØreise fØr ved árhund-
reskiftet. 
Bade Ekebergdalen og Ráken er 
imidlertid hØyt prioriterte 
prosjekter. Her skjer det stor for-
urensing ut i Ømfindtlige vann. 
-Hvorfor prioriterer du Rákenl 
Gran? 
-For det første kan kloakkering 
av dette omràdet gi nye ar-
beidsplasser ved at det muliggjør 
vidre utbygging av nrings-
omrader pa Gran som er priori-
tert som framtidig nringsomrâ-
de I kommunepianen.Dernest 10-
ser man kioakkproblemene I R6L- 

ken ved at man far ryddet oppi 
forholdene med hyttebebyggelse 
som tas i bruk til hethrsbolig, sier 
Halvorsen. Han understreker at 
om man skulle prioritere Rh-
ken/Gran nâ, betyr det ikke at 
man ikke skal kloakkere 
Ekebergdalen.-Na far vi se pa re-
suitatet av hva som er den stØr-
ste forurensingskilden i Børterei-
va, slik at vi ikke investerer pa 
feilaktig grunnlag. - Jeg kan ikke 
forsta, sier Halvorsen, at utset-
ting av mJestasjoner trenerer 
tiltak i BØrtereiva. Prosjektering 
av kloakk kan forega paralleilt 
med disse m.lingene. I spørsmá-
let om kloakkering av Ekeberg-
dalen Raken/Gran er det ikke 
spØrsmál om enten eller. Men det 
er vanskeiig a gjØre begge delene 
samtidig. 
N6x det gjelder tilskudd, sier Hal-
vorsen at fylket gir tiiskudd til 
prioriterte anlegg, som begge dis-
se omradene er. 20 prosent til-
skudd fra MiljØverndepartemen-
tet er vanhig til shike tiltak. Fra 
MihjØpakke Romerike vii man 
kunne oppna 30 prosent til-
skudd. 
Framtidig utbyggingsomráde 
Ekebergdalen har vrt 
1.prloritet p6 kloakkiista, og 
noen fly prioriteringsliste 
foreligger ikke, fastslàr Jo-
runn Suer (AP). Hun sier ogsà 
at det er vedtatt at de 400.000 
til kioakkplanlegging i ár 
skuile deles Iikt meliom Ytre 
og Ekebergdalen. 
Suer peker ogsá p6 at Eke-
bergdalen er utpekt som 
framtidig utbyggingsomráde i 
Kirkebygden, og at man der- 

for blir nodt til 6 gjore noe 
med kloakkforhoidene. Na 
hadde vi sjansen til 6 fá gjen-
nomført en planlegging, der-
som ikke man hadde vedtatt 6 
sette ut mâlestasjoner. Det vii 
utsette saken enda en tid. 
Nàr det er sagt, sier Suer, er 
det klart at det er nødvendig 6 
bruke penger pa picinlegging 
av renseaniegg i Ytre 09 kb-
akkering av Ráken. Det disk - 
uterer leg ikke. Nár det gjei-
der kboakkeringen videre ut-
over til Gram bor det imidlertid 
diskuteres andre bosninger, 
for eksempei privat finansie-
ring, eller oppretting av et or-
gan som ligner Tomteseiska-
pet, som kommunen kan ha 
styringen med, 09 hvor kost-
nadene kan fordebes ved torn-
tesaig. Eller andre bosninger. 
Det viktige er at kommunen 
beholder styringen, uten at vi 
behover 6 baere kostnadene, 
sier Suer 

Na far politikerne bestemme 
seg, sier ràdmann BjØrn  Hal-
vorsen 

Flateby kino vii vise film 
2. pinsedag, 23. mai, foruten 
torsdag 19.5. Etter forhâ-
pentiigvis fine fridager i pin-
sen med sol godvar, motes 
vi til ukens filmer, som er: 

For barn medbrakt voksne, et 
helaftens tegnefilmprogram med 
morsomme og festlige filmer. 
Walt Disneys Donald i Ville Yes-
ten. 

Ungkarsbabyen er Amerika-
nernes svar pa franskmennenes 
4 menn far en baby-. Tom Sel-
leek, Steve Guttenberg og Ted 
Danson - eller Peter, Michael og 

Voksenñlmen er for personer 
som hiker fart og spenning Liv-
vakten - en actioriflIm hvor 
Charles Bronson spiller Uvvak-
ten til USAs fØrstedame, som blir 
utsatt for flere attentatforsØk. De 
som star bak attentatforsØkene 
far vite om de mest hemmelige 
avtalene. Kan det vre TJSAs 
president som selv Ønsker a ta ii-
vet av sin kone? 

Det er Ungdomsfflmen (Ung-
karsbabyen) som vises bade tors-
dag og sØndag. 

God filmhelg! 

- Jeg takker alle for den hjelp og 
sohidaritet de viser nâr det gjel-
der a skaffe boliger til flykt-
ninger, 
sier Hassan Boukiod etter at han 
1 det siste har mottatt flere hen-
vendelser fra folk som Ønsker a 
ieie ut til flyktninger. 

Vi har na lOsninger pa gang ba-
de nar det gjelder den stOrste av 
de to famihiene som skal komme 
hit, og den enshige. 
Na gjelder det bare a f6L formali-
sert leieavtaler for at det hehe 
skal gal orden. Ogsa nar det gjel-
der den siste famihien higger det 

Walt Disney's 

DONALD 
I 

VILLE 
VESTEN 

Tegnefilmprogram 

Jack, takier kvinner bra. Nàr det 
gjelder babyer har de ti 
tommeltotter. .. De skifter hen-
nes bleier, hun forandrer deres 
liv. 

an til a bli en lØsning. Ogsa her 
har Hassan mottatt henvendel-
ser Ira folk som er interessert i a 
leie ut. 

Dette dreier seg om midhertidi-
ge hØsninger for de fØrste som 
komrner, fordi det vii ta noe tid a 
M ferdig de pianlagte flyktninge-
boligene pa Bergskaugjordet. 

Dersom avtaiene gar i orden 
for de bohigiØsningene flykt-
ningekonsuhenten na har fátt til-
bud pa, vii disse ieilighetene ogsa 
kunne disponeres ved neste 
flyktningemottak 
som gjennomgangsiøsning. 

Inger 

Flyktningeboliger 

Losning I 31kte 

Annonser leses 
av folk flest 



FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange lnnlegg 

etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt, 
men redaksjonen ma ha navn og adresse. 

Forsok pa' 
<bondefangeri> 

Wokkepuda0sen: 
NeiR til endpingep 

A 
C 

Kient ansl*kt? 
Ansiktet i Vignett i nr. 17 var tydelig 
kjent for mange enebakkinger, og rett 
svar var Odd Ruud fra Flateby. De tre 
heldige vinnere som har fátt hvert sitt 
lodd i pengelotteriet er: 

Dorethe Furulund, Kirkebygden, 
Bjørg Sandâs, Flateby, Ruth Damme-
rud, Flateby. 

Kjenner du igjen denne fyren. Han er noe 
eldre enn Odd Ruud, men er godt kjent i 
hele Enebakk skulle vitro. Vet du hvem 
han er sã skriv til oss, eller ring, tif. 
92 60 04 innen tirsdag morgen. Da trekker 
vi ut tre nye vinnere av lodd i pengelot-
tenet. 

Stikkord: 
Bosted: Ytre Enebakk. 
Yrke: Snekker. 
Alder: Rundt de 60. 
Interesser: Sport. 

VIGNETT 

Vi har med stor forbauselse 
lest saksdokumentene fra Tek-
nisk Styre i Enebakk kommune 
vedrØrende sak 12/88 og sak 17/88 
om disponering av budsjettpost 
pa kr 400 000,- avsatt til forpro-
sjektering av kloakkanlegg for 
Rãken og Ekebergdalen. SA vidt 
vi har oppfattet var denne be-
vilgning besluttet brukt til for-
prosjektering av begge anlegg. 
Slik som Teknisk Styre har gatt 
fram, vil nesten hele belØpet bli 
brukt til planlegging av kloakk 
for Ràkendalen og det nye Gran 
Industrifelt. 

La oss fá sagt fra om at vi ikke 
er imot at det gjØres  en innsats 
for a fâ skaffet kommunen nye ar-
beidsplasser, men vi har hele ti-
den hevdet at kloakkering av 
Ekebergdalen ikke far vre sal-
deringsposten for a fá alle mulige 
andre prosjekter gjennomfØrt. Vi 
fØler oss som tilskuere til en ny 
"kaba1 hvor utfallet allerede er 
gitt, selv om dette matte vre 
helt forskjellig fra siste gjeldende 
vedtak. 

Det er noe merkelig at det skal 
brukes penger (inntil kr 100 000,-) 
til maling av forurensningen i 
BØrterelva som er analysert gan-
ske nylig av ANØ og funnet a v-
re et av de mest forurensede 
vassdrag pa Romerike, - nesten 
like ille som Nitelva. Dette er slØ-
sing med midler, pâlegg eller ik-
ke palegg fra fylket. 

Har Teknisk Styre gjort en 
omprioritering i forhold til de 
vedtak kommunestyret har gjort 
i forbmdelse med kommunepla-
nen uten at kommunestyret har 
gjort omprioritering? Vi bare 
spØr?! 

Kirkebygden Vel har ved flere  

anledninger offentlig pápekt at 
det finnes mange fordeler med a 
lØse kloakkeringen av Ekeberg-
dalen som et fellesprosjekt med 
andre. Vi nevner igjen behovet 
for Øket kapasitet for hovedvann-
ledningen gjennom dalen: helt 
nødvendig forsterking og utbed-
ring av fylkesvegen, eventuelt 
ogsá telelinjer for eksisterende 
og framtidig bebyggelse. Dette 
ma gi store besparelser for de in-
vesteringer som gjelder kloakk-
hovedledningen. Vi er dumme 
nok til ikke a forstã det annerle-
des. 

Vi far gjenta det vi har sagt 
tidligere - senest i vâre kom-
mentarer til Enebakk Kom-
muneplan. Kloakkering av Eke-
bergdalen er en helt nØdvendig 
miljØinvestering som i tillegg til 

errnng av kloakk fra elva gir 
mulighet for boligbygging og 
utvikling av denne delen av byg-
da. Na kan man ogsá ved for-
nuftig disponering oppná store 
besparelser hvis man planlegger 
og gjennomfØrer  prosjekteringen 
fornuftig. 

Men kanskje det ikke er sâ 
nØdvendig med kapasiteten for 
tilkobling av Râken og Gran In-
dustrifelt Ui vanxiledningsnettet. 
Nar dette kómmer i tillegg til de 
allerede vedtatte prosjekter i Yt-
re Enebakk, vil det, sa vidt vi vet, 
bli store kapasitetsproblemer 
med vannforsyningen. 

Vi kan godt huske den positive 
holdmng som ble vist av de poli-
tiske partiene som deltok i váre 
informasjonsmøter om Prosjekt 
Ekebergdalen- i 1986/87. Var det 
blØff? 

Vennlig hilsen 
Styret 

Skremmende 
økning I 
trafikkdrepte 

Antall trafikkdrepte i østfold 
har hatt en skremmende utvikling 
i forhold til i fjor. Fra Statens 
Vegvesen østfold foreligger rap-
port for ãrets tre første mâneder, 
og denne kan fortelle at atte 
dødsulykker med i alt 10 drepte 
er registrert i vãrt fylke. For sam-
me periode i 1987 registrerte man 
en dødsulykke med to omkomne. 

Ser man pa fordelingen av 
ulykkene pa veiene, viser det seg 
at syv av de trafikkdrepte fra ja-
nuar til mars i ãr omkom pa riks-
veiene. En ble drept pa fylkesvei, 
en pa kommunal vei og en pa pri-
vat vei. 

Ikke bare antall dødsulykker 
har vist en stigende tendens i øst-
fold i forhold til i fjor. En liten 
økning i generelle trafikkulykker 
finner vi ogsA, fra 104 de tre fØrs-
te mânedene i 1987 til 121 for 
samme periode i dr. 

Formannskapet gikk 
mandag kveld inn for 
a, avslâ nok en sØk-
nad fra Østlandske 
Ingeniør og Entre-
prenØrforretning A/S 
om omregulering av 
et 3,8 daa stor omráde 
i Klokkerudâsen. 

Formannskapet mener at fir-
maet bØr gjØre nok et forsØk pa a 
bygge ut dette omràdet etter re-
guleringsplanen som ble vedtatt 
i 82, hvor arealet ble avsatt til 
konsentrert smahusbebyggelse - 
rekkehus etc. 
med 	sikte 	pa 
husbankflnansiering.Firmaet 
hevder at de har gjort flere forsØk 
pa a bygge ut omrádet uten a 
lykkes. I 84 ble tilbud sendt til 
Enebakk bollgbyggelag.Svaret 
derfra var negativt. Enebakk 
kommune er butt tilbudt kjØp av 
arealet med tanke pa etablering 
av alternativer til eneboliger 
Men ogsa Enebakk kommune 
takket nei. 

186 flkk flrmaet henvendelse fra 
Rlingen Boligbyggelag. Det ble 
da forhandlet med RBBL, og re-
sultatet var en opsjonsavtale om 
arealet. Ogsa denne gangen ble 
det negativt svar til 0IE. 

Navn: Einar Birkeland. 
Alder: 47 ar. 
Parti: Ap. 
Bosted: Kirkebygden. 
Yrke: Forbundssekretr. 
Politisk very i dag: Medlem 
av kommunestyret. 
Tidligere politiske very: 
Medlem av Haugesund kom-
munestyre og skolestyre. 
Spesielt opptatt: Ung-
domspolitikk, kultur og de tilbu-
dene som er med pa a skape et 
godt miljØ for Enebakk. 
Tillitsverv utenfor kom-
munal virksomhet ná og 
tidligere: Leder for opp1-
ringsradet i Jern og Metahl. 
Interesser: Hytta pa f3ellet.  

FØrste gang firmaet sØkte om 
omregulering av omradet 1 Klok-
kerudasen var 11985. Dengang sa 
bygningsradet nei til omregule-
ring til eneboligtomter. Da byg-
ningsradet behandlet fly sØknad 
om omregulering av omradet i fe-
bruar i ar, ble det ogsa avslag Un-
der henvisning til kommunens 
boligpolitiske malsettinger om 
stØrre variasjon i boligtilbudet i 
Enebakk. ØIE anket dette vedta-
ket inn for kommunestyret, og vi-
ser til at det i behandlingen av 
denne saken ikke har vrt enig-
het om innregulering av hus-
bankflnansierte boliger 1 1(10k-
kerudasen, og at de har gjort alt 
de har kurmet for a fØlge planfor-
utsetningene sa langt, men at det 
ikke har vrt mulig a flnne inter-
essenter til utbygging av det an-
gjeldene omradet. Øie hevder og-
sa at med de hØye  rentekostna-
dene i dag, ma det nØdvendigvis 
medfØre hØyere  tomtepriser, slik 
at det er tvilsomt omhusbank-
finansiering overhodet er mulig. 

Formannskapet er altsá av en 
annen oppfatning, ikke minst ut-
fra endrede forhold i byggebran-
sjen,. De mener atet fornyet 
framstØt for a finne en utbygger 
kan lykkes, og at 0IE bØr gjØre 
enda et forsøk. 
Det er kommunestyret om ende-
hg avgjør denne sakeri. 

Navn: øyvind Strom. 
Alder: 42 är. 
Parti: FrP. 
Bosted: Ytre Enebakk. 
Yrke: Bhikkenslager. 

Politiske very i dag: Med-
hem av kommunestyret, for-
mannskapet, leder 1 teknisk ho-
vedutvalg, diverse varaverv. 
Tidligere pohitiske very: Medlem 
av Bygningsradet og vara til 
kommunestyret. 	Spesielt 
opptatt av: Bohigutbygging, 
generelt bygdas ye og vel. 
Tillitsverv utenfor kom-
munal virksomhet nã og 
tidligere: Ingen. 
Interesser:Fiskestanga. 

Vi presenterer 
politikere: 



Klubbmesterskap I alpint 
Forleden kveld var EIFs 

vordende alpinister samlet 
pa Streifinn for a fâ sine pre-
mier etter klubbmesterska-
pet. 

OppglØdde unger og blide for-
eldre satt spente og ventet, og in-
gen ventet forgjeves. Premie ble 
det til alle. En flott slalãmsta-
tuett ble gitt til liver deltager. Et-
ter selve premieringen ble det 
servert brus og kaker, kaffe til de 
voksne. 

EIFs slalámbakke, Solveiglia, 
ligger pa Flateby ved Streifinn. 
Bakkens lengde er Ca. 240 meter, 
med et fall pa 70 meter. I dag er 
det ett trekk, men det er planer 
om ett trekk til, samt innkjØp av 
en prepareringsmaskin. Den sist-
nevnte er nØdvendig bade for 
bakken og lØypene. Slalámbak-
ken er ápen hele fern dager i 
uken, og heistrekket blir betjent 
av foreidre pa dugnad. I denne 
avsluttede sesongen har det vrt 
rundt 25 foreldre med for a passe 

dette trekket. 
Det er anledning til a kjØpe et 

sesongkort til 250 kroner, da kan 
ungene boltre seg I bakken hver 
dag hele vinteren, og det loves at 
det ikke blir noen prisØking ne-
Ste ar. 

Alpintgruppa har ogsa ftt satt 
opp en varmestue for ungene 
nederst i bakken. Det er vel ikke 
til a unngá at det blir noe knall 
og fall og vate buksebaker, da er 
det fint og kunne komme seg inn 
i varmen for a tØrke seg litt. 

Resultatliste for klubbmester-
ska pet 19.03.1988: 

Kiasse: jenter - født -81 og sene-
re: 

1. Marta Ødegaard, 2. Linda 
Caroline Larsen, 3. Karl Anne 
Pettersen. 
Gutter - født -81 og senere: 

1. Knut KØhn, 2. Ole Patrick 
Larsen. 
Jenter - født -79 og -80: 

1. Siri Michaelsen, 2. Marit 
Thune, 3. Line Birth Bakken, 4. 
Camilla Kongsvold. 

Gutter - født -79 og -80: 
1. Thomas Rundtom, 2. Havar 

Nordli, 3. David Viken, 4. Kim 
André Johnsen. 
Gutter - født -73 og -74: 

1. Pal Viken. 
Jenter - født -70 og tidligere: 

1. Liv ødegaard, 2. Tove Brath 
Habberstad, 3. Nancy Larsen. 
Gutter - født 70 og tidligere: 

1. Børre Svindal, 2. Ole H. 
KØhn, 3. Bent Habberstad, 4. Es-
pen Larsen, 5. Odd Viken, 6. 
Knut ødegaard, 7. Helge Redal. 
Jenter - født -77 og -78: 

1. Hege Haugseth Klain, 2. Live 
Thoresen, 3. Veronica Sther. 
Gutter - født -77 og -78: 

1. Espen Habberstad, 2. Stian 
Larsen, 3. Johan Rosenberg, 4. 
Frode Mlchaelsen, 5. Tom Erik 
Hageberg, 6. Tong KØhn, 7. Jon 
André Johansen, 8. Ole Kristian 
Redal, 9. Halvor Mordt, 10. Hen-
ning Rytterager, 11. Jan Roger 
StrØmsrud, 12. Lars Ødegaard, 
13. Kenneth Lia. 
Jenter - født -75 og -76: 

1. Anita Habberstad. 
Gutter - født -75 og -76: 

1. Rune Liholt, 2. Tarjei Limi, 3. 
Jon André Brevik, 4. Arve Liholt, 
5. Vestein Pettersen. 

Skjettens keeper kunne intet gjØre med frLsparket ra Nina Ekenes. 

5 

SPORT SPORT SPORT 
Knepen selep for 
Enebakkmdamene 

SØndag var det duket for et 
nytt oppgjØr i 4. division  darner 
pa Enebakk stadion. Motstander 
var sterke Skjetten. Etter a ha 
ligget under ved pause, kiarte 
enebakkdamene, med litt fiaks, a 
hale seieren i land. 

Enebakk âpnet kampen bra, 
og var det fØrende laget det fØrs-
te kvarteret, men det varte ikke 
lenge fØr  gjestene fikk et overtak 
og begynte a dominere pa midt-
banen. Snaue 39 minutter var 
spilt da Skjetten tok ledelsen et-
ter en fiott heading fra hØyre. 
Denne ledelsen beholdt de til 
pausen. 

Skjetten startet annen omgang 
slik de avsluttet fØrste,  nemlig 
med a presse Enebakk over pa 
defensiven. Etter hvert kom Ene-
bakk noe hØyere  opp pa banen, 
og det resulterte i at laget produ-
serte noen mAlsjanser. Etter 26 
minutter var det kiart for utlig-
fling ved Nina Ekenes, etter en 
fin gjennomlØping. Etter 34 mi-
nutter i annen omgang fikk Ene-
bakk frispark. Nina Ekenes tar 
dette, og lobber en lur ball over 
Skjettens keeper og i mal. Hjem-
melaget ledet 2-1. De siste rni.nut-
tene av kampen var Skjetten helt 
overlegne, og bare tilfeld.igheter 
gjorde at de ikke fikk noe mil i 
sluttminuttene. 

Enebakkdamenes trener Mag-
ne Nordli var fornøyd med kam-
pen og seieren, og det at laget na 
har vunnet tre av fire mulige 
kamper var han kjempefornøyd 
med. - Vi satser pa offensiv fot-
ball, og na.r laget scorer pa de 
sjansene de far, sa er det bra, - 
var hans kommentar. 
Kampfakta: Enebakk - Skjetten 
2-1 (0-1)Enebakks mil: 1-1 ved 

Arets utgave av Drivs A-lag er 
kondisjonssterkt og godt. Det er 
konklusjonen etter bortekampen 
mot østbygda. FØrste omgang 
var jevn og pauseresultatet var 
1-1. I andre omgang dominente 
Driv fulistendig, og fern mal pa 45 
minutter sier vel litt om klasse-
forskjellen. 

SØrgelig for Driv van det irnid-
lentid at en av lagets beste spil-
lere, Lars LØkstad, ble skadet. 
Han slo opp en gammel skade og 
matte forlate banen med brukket 
kraveben. 
Kampfakta: 
Ostbygda - Driv 1-6 (1-1) 
Drivs mil: 

Friidrett 
Drivs jente- og guttelag gjorde 

begge en sterk innsats i Bruvol-
lenstafetten over seks etappen ar-
rangert av Blaker IL I. mai. 

Jenteklassen ble vunnet av 
Aurskog/HØland FIL med tiden 
5.59.2, mens Driv pa tredjeplass 
fikk notert 6.20.8. Driv-jentene 
viste fin framgang fra i qor da de 
med tretten sekunder svakere tid 
oppnâdde sjetteplass. Pa jentela-
get deltok i etappe-rekkefølge: 
Christine Teig, Trude Estensen, 
Anja HØnsi, Elin NØkleby, Kri- 

Nina Ekenes, 2-1 ved Nina 
Ekenes. 
Enebakks lag: Nina Karisen, 
Bente Randem, Lena Hole, 
Anne Ekeli, Lene StrØms-
borg, Lisbeth Thorshov, Ma-
rianne Nordli, Kari Ellen 
Sigstad, Idun Aaslie, Nina 
Ekenes, Karl Bohem. Dom-
mer: Bjorn Steinar RØsrud, 
HurdaL (dârhg) 

Pa en vanskelig grusbane ble 
A-kampen mellom LØvenstad og 
Enebakk spilt sist onsdag kveld. 
LØvenstad foretrakk denne ujev-
ne banen fremfor gressbanen i 
Rlingen av taktiske grunner. 
Heldigvis ble ikke banen avgjø-
rende i denne kampen som Ene-
bakk dominerte stort i fØrste  om-
gang. Tre mal pa 25 minutter for-
teller sitt. 

I andre omgang kom LØven-
stad til hektene igjen, og de had-
de presset det meste av omgan-
gen. Enebakk forsvarte seg me-
sterlig, og vant til slutt kampen 
3-2. Etter to seinere ligger Ene-
bakk ná godt plassert pa tabel-
len. 
Kampfakta: Løvenstad - 
Enebakk 2-3 (1-3) 
Enebakks mil: 1-1 ved Fred 
Sandás, 1-2 ved Fred SandAs, 
1-3 ved JØrn Adolfsen. 
Enebakks lag: Roy Brun-
strøm, Gunnar Mathisen, Ri-
chard Bakke, Oystein Pet-
tersen, Trond Vidar Stubbe-
rud, Fred Sandás, Sverre 
Fjeld, JØrn Adolfsen, Geir 
Ostlie, Lars Furuseth. 
Dommer: Svenn Erik Enge-
bretsen, SØrumsand, (bra). 

0-1 ved Per Harald Andersen 
1-2 ved Andreas Myhre 
1-3 ved Jan Erik Kristiansen 
1-4 ved Stale SØby 
1-5 ved Jimmy Johansen 
1-6 ved Jimmy Johansen 

Drivs lag: Roy Norstrand, 
Pal Jahr, Ingvar Nss, Lars 
MØrk, Andreas Myhre, Jan 
Erik Kristiansen, Stale SØ-
by, BjØrn Engelsen, Kai Eke-
nes, Per Harald Andersen, 
Jimmy Johansen (25 mm.), 
Lars Løkstad, Jan Amundsen 
(35 mm.). 

stin Jahr og Ingeborg Enger. 
Guttene fikk i likhet med i fjor 

en ferdeplass med tiden 5.45.2. 
Denne kiassen som ble vunnet av 
SØnum IL med tiden 5.36.3, var 
mye jevnene og intet var avgjort 
for siste etappe av unnagjort. 
Driv-laget som fonbedret sin tid 
fra 1987 med tre sekunder, be-
stod 1 rekkefØlge av: Martin Op-
sahl, Henrik Eide, Jan Stenersen, 
JØrn Ege, Christian HØe og Bernt 
Myrer. Det deltok ni lag i jen-
teklassen og átte i gutteklassen. 
Drivs lag stilte for anledningen 
opp i sine nye, fine friidretts-
trØyer. 

Imponepende 



Flateby Ytre: 
Sol og rekord opp slut ning I hele b 

17, mai-feiringen fulgte 
tradisjenen ogsâ pa Flateby. 
Dagen startet med fiagghei-
sing ved Stranden skole og 
Hauglia skole. Speiderene sto 
for dette. 

Barnetoget startet ved 
Hauglia skole og endte ved 
Stranden skole. En flaggborg 
bestâende av fire bunadkled-
de darner gikk i spissen, og 
deretter kom Stranden skole-
musikk fØr  Flateby korttids-
barnehage og Hauglia skole. 
Aspirantene til drillkorpset 
og skolemusikken gikk i hr for 
Stranen skole, og deretter 
fulgte borgertoget. 

yel nede pa Standen skole 
ble det holdt en konsert av 
skolekorpset. Tove øyen var 
dagens taler. 

- Vi som har levd lenge nok 
husker den glede og beruselse 
vi kjente da landet vârt ble et 
fritt land, - sa hun blant an-
net. 

- Under de harde krigsârene 
viste nordmennene en neste-
kjrlighet for mennesker i 
nod, la oss beholde den inn-
stillingen. 

Utvandrede nordmenn tar 
vare pa sine rØtter, hvorfor 

kan ikke ogsá vi akseptere at 
váre nye landsmenn far be-
holde sine. 

Vi skal ikke bare tenke pa 
de forgange tider, vi ma se 
fremover. Det er fortsatt krig 
ute i verden, la oss stoppe opp 
i dag og tenke pa hvor heldige 
vi er som har fred i landet 
vart. 

Vi bor i ett av verdens rikete 
land, vi har rád til a hjelpe, vi 
har rád til a Ønske váre nye 
landsmenn velkommen enten 
de er flyktninger eller inn-
vandrere. Her i Enebakk skal 
vi fâ ta i mot 15 fiyktninger i 
de nrmeste dager. La oss ta 
de i mot pa en verdig mate, la 
oss hjelpe dem til rette, og la 
oss hàpe at de ogsà en dag 
kan stâ her sammen med oss 
pa en dag som denne og synge 
<Ja vi elsker dette landet," - 
avsluttet hun. 

Etter dagens tale var det 
appell ved elever 1 6. kiasse, 
og Flateby barnekor holdt en 
fin konsert. 

Ellers forlØp dagen som tra-
disjonen tilsier, med lek og 
moro, is, pØlser og brus, spill 
og utlodninger. 

I Kirkebygden startet dagen 
pa tradisjonelt vis, med fiagg-
heising pa Kirkebygden 
skole. Ørnøye  4 H sto for den. 
Klokken ni, la ordfØrer  Kâre 
KjØlle ned krans pa Petrus 
Oppegaards gray. Ogsâ rád-
mannen var tilstede, og Ene- 
bakk 	skolemusikkorps 
spilte. Det var stor opp-
slutning om arrangementet i 
Kirkebygden. Toget gikk fra 
skolen og innover i Ekeberg-
dalen til Ragnhild JØlsens 
Bauta hvor det ogsã ble lagt 
ned blomster. Toget endte 
opp ved kirken, hvor sokne-
prest Heigheim holdt familie-
gudstjenesten. 

Umiddelbart etter gudstje-
nesten startet 17. mai arran-
gementet pa Enebakk ung-
domsskole, hvor Magnhild 
Vistnes holdt talen for dagen. 
Hun snakket om var rastlØse 
tid, hvor menneskene er app-
tatt av handlinger framfor 
refleksjoner.— Vi kaster OSS Ut-
pa og rir som gale i alle ret-
ninger, sa hun. 
Hun snakket ogsà om frihet 
og selvstendighet, og gikk 400 
ar tilbake til dansketiden, og 
fulgte utviklingen opp til 1905 
og unionsopplØsningen. 
Videre siterte Magnhild Nor-
dal Griegs dikt <<17.mai 1940", 
og understreket spesielt 2 lin-
je ii. vers: Frihet og liv er ett. 

-Strálende so! over Ytte 
rekordoppslutning om at 
som startet med speidern 
korpset spilte som van1i 
inntok den tradisjonelle 
spille pa Enebakk Syke o 
Kãre KjØ!le og rãdmann 

MØrke skyer og kald vind jo 
gjennom Ytre akkurat idet tc 
get startet opp, men det to 
ikke lang tid fØr sola igjen til 
tet fram og varmet glade ur 
ger sum jublet i det vi anta 
ma vre tidenes lengst 
17.mai tog i Ytre. Og i a- va 
det endogtil to musikkorps 
toget. To jubilanter faktis 
og begge korpsene feiend 
flotte i nye uniformer. Skol€ 
korpset i rødt og gratt, Bete 
Hornorkester i rØdt og sort. 

Tilbake pa skolen ble den 
ne delen av arrangemente 
avsluttet med ailsang av Ja v 
elsker for Linda Grongsta 
fra Ytre Enebakk skolemusik 
korps holdt talen for dagen 
Hun oppfordret til toleranst 
overfor frihetsgledens for 
skjellige ytringsformer, o 
minnet om at det er ungdom 
men som skal ta over den ver 
diarven som !igger i 17. mai. 

Barneleikarringen ga ex 
herlig oppvisning under Kar 
og Harald Nordhagens dykti 
ge ledelse. Og begge jubilant 
korpsene 
var i aksjon med fiotte kon 
sertavdelingen. Spesielt im 
ponerte Betel hornorkester: 
Vidar Antonsen med en fanta 
stisk hornsolo, og Rune An 
tonsen, Jon Vidar Simenser 
og Heidi FrØland pa trompet 
Ytre Enebakk skolemusik 
korps imponerte ogsa med fix 

-Hurra for 17.mai! FØrst 
tusiasme over dagen, og 

RØdrussen satte sitt preg 
tidlige morgentimer.. 

17.mai toget i Kirkebygda gikk fra Ungdomsskolen til 
Ragnhild JØlsens bauta, og tilbake til Kirken. 

OrdfØrer Kdre  KjØlle la med krans pa Petrus Oppegárds 
bauta. 

Kirkebygden 

Magnhild Vistnes holdt 
dagens tale i Kirkebygden 

—Frihet er ingen selvfØlge, sa 
hun, - men dagen er likevel 
ikke bare en alvorsdag. Det 
viktigste er at den er en dag 
som samler alle aldersgrup-
per om kjr1ighet til fedre-
landet. 
Etter talen var det sang av 
Dynamis, etterfulgt av vise-
sang med Torill Breiteig Mo-
hammad. Og selvsagt ingen 
17.mai uten at Leikarringen 
Ignar er 1 aksjon. De ga til be-
ste fin folkedans i det strãlen-
de om enn noe kjø!ige 17.mai 
vret. 
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Tgda 

'gda brorparten av dagen, og 
17.mai arrangement 

flaggheising pa skolen. Skole-
ider denne seremonien, for de 
okosten, og dro videre for a 
Idershjem, hvor bade ordfører 
rm Halvorsen var tllstede. 

Dagens taler, Linda 
Grongstad 

konsertavdeling. Ekstra hyg-
gelig er det a registrere at de 
nettopp i jublleumsâret bade 
er bUtt tallrike og har fâtt ski-
kkelig dreis pa musikken. 

Leikarringen Ignars tora-
dergruppe skapte virkelig 
sving pa sakene. Med sin fen-
gende musikk, animerte de 
publikurn til en hØyst  impro-
visert, og frydefull danseopp-
v1sning". 
Ellers forlØp dagen som seg 
hØr og bØr, med spill og leker, 
og lotterier av ymse slag, alt 
mens man fortrte pizza, 
brus og pølser. Og i ung-
domsklubbens lokaler pagikk 
kontinuerlig filframvising for 
stamxnens yngste. 

lassin gene ropte seg hese i en-
la. 

)d dagen i Ytre allerede fra de 

Trivelig miljø for alle alders grupper i Betel Hornorkester. 
Foranfra V.: Line FrØland,  Trude Hoistad, Heidi Berg Olsen. Bakfra V.: Martin Onstad Mari-
anne Syversen, Vidar Antonsen og Arne Antonsen 

Trenger De elektriker? 
Vi utforer alt fra industri 

til hus og smâreparasjoner. 

Flere av váre montorer 
bor I Enebakk og kjenner distriktet. 

RING 09/86 54 53 

Sellmd  ir  AUTORISERT INST. 
alb 

Brokkenhusgrenda 1 Etektfo a  1404 Siggerud 

Finpuss for jubileumskonsert 

VIGNETT 

Betel Hornorkester 20, ár 
Betel Hornorkester ju-
bilerer. 
20 ãr er gâtt siden korp-
sets dirigent, Arne An-
tonsen, tok initiativet til 
menighetes 	populiere 
hornorkester, som gleder 
langt utover egne rekker. 
Nâr Betel hornorkester 
marsjerer pa gangveien 
langs Vág, ja da er vâren 
for alvor kommet til Ytre 
Enebakk. 

Vi besØker hornorkesteret en 
mandag i mai. Glade marsjtoner 
strØmmer Ut vinduet. Her finpus-
ses til 17. mai, og ikke minst til 
den store jubileumskonserten 
den 27. Vi setter oss bakerst i sa-
len. Overvâker musikantenes- an-
strengelser for a fâ bort alle even-
tuelle ulyder, skjØnt vi kan ikke 
hØre noen. Men Arne Antonsen 
kan. Om igjen og om igjen ma 
samme partiet terpes, inntil Hor-
norkesterets dirigent og driv-
kraft gjennom 20 âr er fornØyd. 
God atmosfaere 
Men Antonsen vii ikke hØre 
snakk om lovprising av egen per-
son, det er musikantene som skal 
fram i lyset. Og gjerne for oss. Vi 
imponeres Her sitter 10-áringer 
side om side med langt mere gar-
vede musikanter og terper 17. 
mai marsjer med iver og glØd. 
Den gode atmosfren er til a ta 
og fØle pa. Her kan dirigenten 
saktens smelle i med taktstok-
ken og kommentere bade dette 
og hint, men i god mening, og 
samspillet er upàklagelig til tross 
for aldersforskjellen. Her er I alle 
fall• 1c1e generasionskloften .., 
merkbar. 
Litt historikk Antonsen- nar 
startet det hele. 
-Nei, skal du snakke med meg 
da? Det er Vidar som er formann 
i fir, snakk med han! Vi far likevel 
Arne Antonsen ned pa en stol i 
pausen. 
- Vi begynte planleggingen som-
meren 1968, forteller han. Den-
gang spilte han selv i orkester I 
Oslo. -Men jeg sá folk grodde opp 
her ute, unge som kunne bli med 
A spille hvis tilbudet fantes. Selv 
syntes jeg etterhvert jeg heller 
kunne bruke kreftene mine her 
ute, enn I Oslo., sier han. 
Stcirtet pa null-Hvem begynte 
i korpset? 
-Det var stort sett menighetens 
barn, som hadde behov for noe 
utover sØndagsskolen, som man-
ge etterhvert 
"vokste ut av". Et hornorkester 
var stor stas. 
Vi begynte helt fra bânn, med te-
on og det hele. Og det var ogsâ 

Marianne Syversen har spilt 
I Hornorkesteret i 6- 7 ãr, eg 
Martin Onstad i to fir. 
spilt i Hornorkesteret i 2 ar. 
-Hvorfor begynte dere a spil-
le i korps, og hvorfor ak-
kurat i Betel? 
-Kristent mlljØ, det var en 
av de viktigste grunnene til 
at vi valgte Betel, sier begge. 
Marianne spiller althorn, og 
har gátt notekurs hos Vidar. 
For henne var det naturlig 
med Betel Hornorkester. 
ettersom hun har trakket i-
ne barnesko i Betel. 
Martin begynte i orkesteret 

nØdvendig pa here mater. Vi had-
de ikke instrumenter. og ikke 
penger. Men gjennom forbindel-
ser med god vibe, fikk vi kjØpt  in-
strurnenter pa avbetaling uten 
kontanter I det hele tatt, forteller 
Antonsen 
-Var det mange med fra be-
gynnelsen av? 

2,50 1 uka- Nei, vi begynte i det 
sma, forsØkte a bygge opp til en 
oktett. Tror det var ca sju musi-
kanter med belt fra starten. Og 
kontingeñten ble satt til kr 2,50 1 
uka.Kanskje tenkte Antonsen 
ogsà dengang pa a bygge opp et 
solid rnusikkmiljø for sine tre 
barn. I alle fall er det et faktum at 
alle samrnen I dag spiller i Betel 
Hornorkester, selv om eldste-
mann, Vidar, dengang bare var 
fern fir. Men allerede som sju - 
aring ble han med i korpset,i ju-
bileumsa.ret sitter han som korp-
sets formann, 

Til hØsten, etter 18 ãr som mu-
sikant, overtar Vidar taktstok-
ken etter pappa Arne. 20 ár i ak-
tiv og engasjert innsats for korp-
set har tatt pa. Na trenger han 
avlastning. Og Vidar synes det 
skal bli moro.- Jeg tar det som en 
utfordnng, og gleder meg over 
den, men jeg kommer nok til a 
savne hornet etter 19 àr som 
musikant. 
En stor familie Betel Hornor-
kester teller i Iubileumsáret 23 
spillende medlemmer i alder-
en 10-45 ãr. Hvordan er det a 

fordi han ailtid hadde Ønsket 
A spille trommer. 
Begge gleder seg til feirin-
gen av jubileet. 
-Dere synes ikke dirigenten 
er streng da. Han virket kan-
skje litt byrsk under Øvelsen 
i stad? 
- Nei, det er viktig med di-
siplin, skal det bli resultater 
ma man vre streng og be-
stemt. 
Det er kjempegodt sosialt 
miljØ I korpset, vi trives, og 
har veldig mye hygge, ogsa 
utenom det rent musikalske, 
mener Martin og Marianne. 

Kiempegodt miljØ 

styre et korps med sà stor al-
dersspredning? 
-Det er klart at mye av det vi 
spiller her er vanskelig for de 
yngste, og kanskje far de ikke 
med alt med en gang. Men de 
kommer etter etterhvert. Og de 
yngste er veldig flinke til a Øve. 
Mange av dem har jo sa og Si 
vokst opp her, sier Antonsen, 
som ogsa kan bekrefte at Hornor-
kesteret er en enste stor familie, 
og midt i denne storfamilien er 
sju av -musikantene faktisk I 
slekt med hverandre.-Men det 
gár fint, forsikrer han. Her blir al-
le behandlet likt. Det skjer mgen 
forskjellsbehandling I forhold til 
familiebând. Mine egne blir be-
handlet pa samme mate som de 
andre musikantene bade pa godt 
og vondt. 
Okonomi -Det koster penger a 
drive korps. Hvordan far dere 

hjulene til a gá rundt? 
- Kakebasarer representerer en 
viktig del av Økonomien. Og sa 
har vi en mánedlig distribusjon 
av kundeavis for en forretning. 
En arlig gave fra menigheten hØ-
rer ogsa med i bildet, likeledes 
ârlig stØtte fra kommunen og 
selvsagt kontingent, som vi for-
sØker a holde sa lay som mulig. 
Og sa ma jegjo legge til at vi ikke 
har utgifter pa instruktØrer.  Vi 
bruker vare egne musikanter 
Konsert og fest. Jubileet skal 
feires med jubileumskonsert den 
27mai og jublleumsfest 28.dagen 
derpa. 
Og for a avvikle jubileumskon-
serten har orkesteret bestemt 
seg for a dra Ut av bygda. Konser-
ten skal holdes I Salen pa Ski. 1k- 
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Dette fotografi viser famiien til Henrik og Mi-
na Hagen fra Omberg pa Stranda. Bildet er tatt 
for de kjØpte de Omberg, og de bodde da i Etter-
stadgaten 20 i Oslo. 
Henrik Hagen var fra Bástad og var fØdt i 

1883. Han ble begravet ved Enebakk kirke den 
17. juni 1960. 
Mina Konstanse het Thoresen og var født i 

1881 og dØde i 1920. Henrik Hagen hadde 6 barn 
I sitt annet ekteskap med Dagmar Ash. 
Pa bildet sees (fra venstre): 

Rode, fØdt 1914 til FlØtten, Rakel fØdt 1917, 
dØde i 1920, David fØdt 1912, dØde i 1930, Peder 
født 1910 til Haug pa Standa, Isak fØdt 1908 til 
Oslo og Josef født 1906 - han overtok og eide 
Omberg. 
Henrik Hagen var en stor personhighet og en 

markant skikkelse i det lokale samfunn. Han 
bygde bedehus (Salem) pa Omberg og var me-
nighetens (Kristi Menighet) leder i mange ãr. 
Han var i sin tid tihknyttet Kristi Menighet pa 
Kampen I Oslo. 

Sokelys Pao bapne- og ungdomsidretten 

Konsert I Enebakk kirke 

IV
onsdag 25. mai ki. 19.00. 
Med: Arne Domnerus, Titti SjØblom, Ulf Jo-
hansson, Rune Gustafsson. 

Arrangør: Enebakk kulturstyre/kulturadm. 
Bilettpris: kr. 75,-. 
Biletter kan kjØpes og bestilles i ABC Bank, Kirkebyg-
den og Ytre Enebakk og/eller ved henvendeise til Her-
redshusets sentralbord, tif. 09/92 60 60, eller kultur-
kontoret, det gamle Herredshuset, tif. 09/92 60 55 (56). 

Per Sandvik 
Kultursjef 

konserten, fordi det flnnes utstyr 
til dette der. Men musikantene 
haper pa kjempeoppslutning fra 
enebakkinger, og mrnner om at 
Sahen har plass til 500 personer. 

Nye uniformer 
Men fØr  den tid skal korpset 

glede ahle sambygdingene med 
glad musikk 17.mai. I ár skal de 
ogsa spille med i toget, antagelig 
i sine aye fine unIformer 1 rØdt og 
sort (rØd jakke og sorte bukser og 
skjørt). 

Ny formann 
Jan Ostreng, Flateby er valgt 
til ny formann i styret I AIS 
Vignett 
Han overtar etter Halyard 
Waade. 
Som nytt varamedlem i sty- 
ret er valgt Thorvald Unger- 
ness, Ytre Enebakk. Han av- 
loser Jan Olav AaØ 1 _ 

Vignetts styre bestir nã av 
:Jan 	Ostreng, 	Espen 
Lohne,Flateby, Aud Skog-
holt, Kirkebygden, Kristof-
fer Garden, Ytre Enebakk og 
KjeH Ringnes, Kirkebygden. 
Varamedlemmer: Thorvald 
Ungerness, Ytre Enebakk og 
Kjell Sletteberg, Kirkebyg-
den 

RELIGIOSE MØTER 

PNSEMENIGHETEN Ur-' 
'(IRE ENEBAKK 1)1:: TEL 

1. pmsedag Id. 19.00: 
Knut Berg. Misjonsoffer. 
Onsdag 25.5. ki. 19.30: Bibel 
og bønn. 
Alle velkommen. 

Teltmøtene 
fortsetter i Ytre fredag 20.5. 
til mandag 23.5. Id. 19.30. 
Alle hjertelig velkommen. 

8 	 VIGNET 

Fire seipe til DPW 

Av Kai Svarthol 

I disse dager er det mye sø-
kelys pa barne- og ungdoms-
idretten. Det er ogsà nØd-
vendig dersom vi skal fâ en 
bedre idrett. Aitfor lenge har 
voksenidretten og da spesielt 
toppidretten fâtt sá a si all 
oppmerksomheten. Det hi alp 
iitt med Vestfold-undersØkel-
sen. Det var en undersØkelse 
som tok for seg frafallsprob-
lematikken blant barn og Un-
ge i forhold til organisert 
idrett. 

Jeg vil her ta for meg noen 
forhold som kan ha vrt med-
virkende ârsaker til at barne-
og ungdomsidretten har fâtt 
utvikle seg uten noen srlig 
debatt og uenighet. 

Lilt idrettshistorie 
Den moderne idretten opp-

sto i England i forrige âr-
hundre, laget av og for aristo-
krati og borgerskap. Dets 
<slektskap" med det mi1itre 
var tydelig helt fram til dette 
árhundre. Denne idretten var 
ikke ment for barn, heller ikke 
for kvinner eller arbeiderkias-
sen for den saks skyld. Lenge 
var det stort sett menn fra 
borgerskapet som drev orga-
nisert idrett. Arbeiderne be-
gynte i Norge A komme via 
Arbeidernes Idrettsforbund I 
20-ârene, kvinnene forsiktig i 
AIF I 30-arene, men barna 
kom for alvor med etter 1945. 
SA seint som i 1979 utgjorde  

barn og ungdom under 17 ár 
kun 37 proSent av hele med-
lemsstokken I NIF. 

Toppidrett for voksne som 
modell for barneidretten 
Toppidrett for voksne er 

fremdeles prioritert I NIF, 
selv om bildet har blitt mer 
variert de siste 15 ârene. Ver-
dier fra den voksne toppidret-
ten overfØres  I stor utstrek-
fling ukntlsk til barne- og 
ungdomsidretten. Dette gjel-
der spesielt for treningS- og 
konkurranseformer. Klart det 
er goy a trene og konkurrere, 
men hvorfor skal 6-7 árs gam-
le barn drive med oppvar-
ming fØr  en hovedaktivitet? 
Hvorfor 	arrangere 
hovedlaiidsrenn 	for 
10-aringer? Hvorfor kan ikke 
modellen like gjerne were ele-
menter fra barnas leik som fra 
toppidretten? Nei, da blir 
konkurransene urettferdige, 
hevder mange. Men er det 
rettferdig at f.eks. alle 
14-âringene ma konkurrere I 
samme klasse, nár den biolo-
giske utviklingen kan variere 
fra 1-4 ár? Hvem er viliig til a 
ta konsekvensen av den 
uheldige utviklingen tidlig 
spesialisering kan fore til? 

Forskningskonferanse 
i Sverige 

Stopp konkurransehetsen, 
stopp for tidlig spesialisering. 
Dette ble konklusjonene un-
der konferansen. Denne ble 
arrangert fordi en del idretts- 

ledere og idrettsmedisinere 
reagerte pa den tendensen or- 
ganisert idrett har satt I gang. 
Mer og mer alvor og organi-
sert hard trening for yngre og 
yngre idrettsutøvere. 
Det kom kiart fram at 

spesialisering 1 for ung alder 
er skadelig, bade psykisk og 
fysisk. - Ensidig trening i ung 
alder gir forandringer i krop-
pen som ikke er hensikts-
messig I forhold ti naturlig ut-
vikling. En turner kan fâ per-
manente forandringer I rygg-
sØylen. En tennisspiller kan fâ 
forandringer i skuldre og ar-
mer. 
Ensidig trening sliter hardt 

pa en barnekropp. Brusk og 
bein er svakere enn sener og 
muskier. Typiske barneska-
der er frakturer der muskelen 
belt enkelt sliter iØs  en bein-
bit. Symptomene kan i slike 
tihfeller vre vanskeiig a -le-
se.. Det som i mange tilfeiler 
kan fortone seg som en mus-
kelbrist, viser seg nettopp a 
vre en silk <lØsriving'. Styr-
ketrening i for ung alder og/el-
ler med darlig veiledning Øker 
selvfølgeiig risikoen for nett-
opp denne type skader. 
Etter som beinet er svakest 

i tilvekstsonen, skier bruddet 
vanligvis der. Tiivekstsonene 
er svakest i puberteten, derfor 
bØr man vre spesielt pa vakt 
med vekttrening hos ung-
dommer. 

Det kan vise seg i mange til-
feller belt meningslØst a kjØre 
pa med vekter fØr den siste til- 

Kretsmesterskap i terrengiØp 
ble Kristi himmelfartsdag arran-
gert av DFI. Mesterskapet gikk I 
omrádet krossbanen ved Seier-
sten skole med fint veer og bra 
lØyper. 
Drivs tropp som deltok gjorde 

en meget god innsats. Det be-
gynte med Henrik Eide som vant 
O -77, i G -76 som hadde 18 delta-
gere ble Bernt Myrer nr. 9. 0 -75 
vant JØrn Ege, G -72 Martin Op-
sahi nr. 2. 

El 
ke fordi Homorkesteret ikke al-
ler heist vifie ha vrt i Enebakk, 
men ganske enkelt fordi de ved a 
legge arrangementet til Salen, 
bade fAx topp akustikk, og mulig-
heten for a ta opp video av hele 

vekstspurten. Ved 16-17-6.rs-
alderen vokser muskelmeng-
den automatisk, mener prof-
fesor i fysiologi, Bengt Saltin. 

Saltin mener videre: - Selv 
de som ikke har bedrevet 
styrketrening i det hele I ung-
domsarene, har tapt noe ter-
reng. Han mener faktisk det 
samme nâr det gjelder kon-
disjonstrening. Han sier: - 
Man foriorar inget genom att 
yenta med systematisk kon-
ditionstraning tilde äldre ton-
áren>'. 
Bengt Saltin gir føigende 

rid til idretts1edee som- tie-
ner unge: 
Opp til 13 - 14 âr: Lek-in-
tervalitrening. Ingen virkelig 
systematisk trening. 
14 - 17 An Begynne kondi-
sjonstrening, gjerne perio-
disert, med virksomhet hele 
áret. 
17 - 18 hr: Passe startalder for 
mai.rettet kondisjonstrening, 
tilpasset konkurranse. 
Etter som mennesker vok-

ser og modnes forskjeUig, og 
med forskjellig fart, kan det 
vre vanskelig a sette opp ge-
nerelle aldersgrenser for nãr 
man skal begynne a trene 
hardt. 
Et individ kan vre 11 ár I 
skjeilettutvikling, 13 ár I 
tannutvikling og 10 ãr I 
kjØnnsutvikling. Derfor er det 
sá viktig a indivldualisere all 
trening av ungdom. Det som 
er bra for en 12-6ring, kan v-
re direkte skadelig for en an-
nen. 
Fram med smiiet og ieken. 

Det ser Ut for at lek og ahlsidig 
trening gir bedre resuitat ba-
de fysisk og psykisk. 

Lykke til 
Hilsen Kai 

Jenter -77 ble Ingeborg Enger 
nr. 2, 1 tiendedels sek. etter Lise 
Jensen fra Ski, som vant. Trude 
fir. 5. Elisabeth Tharaldsen som 
for en drØy  uke siden vant Krák-
stadkaruselien fulgte sa opp med 
A bli nr. 4 i Grete Waitz-lØpet. 
Terrengmesterskapet i DrØbak 
vant hun ki. sen. kiart foran L. 
Nilsen, Oppegárd. Kvinner vete-
raner ble suverent vunnet av An-
ne Kaasa foran Odderun RØn-
ning, Oppegãrd. 
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Flateby 
famillebapnehage 

Er du interessert i a bli famiiedagmor/-far? 
Ved famiiebarnehagen er det, med forbehold om for-
mannskapets godkjenning, ledig flere slike stillinger 
som barnehageassistent: 

A. En fast stilling for snarest mulig tiltredelse. 
B. En fast stilling, eventuelt ârsvikariat, fra 15.8.88. 
C. En halv stilling som avlØser/<<fast vikar>> for snarest 

mulig tiltredelse. 
Angi i sØknaden hvilke stillinger som søkes og med hvil-
ken prioritet. 
Ny styrer for familiebarnehagen skal tilsettes fra 15.8.88, 
og det er en forutsetning for driften at denne stillingen 
blir besatt. Styreren gir praktisk og pedagogisk veiled-
fling for den som ansettes. 
Famiiebarnehagevirksomheten er en kommunal insti-
tusjon, men virksomheten er lagt til det enkelte, god-
kjente hjem. Barnehagen er for barn i alderen 0-3 âr, og 
hver dagmor/-far kan ha 4 barn i fØrskolealder, egne barn 
under 7 âr medregnet. 
Den som ansettes far vanlige kommunale ansettelses-
vilkâr, men ikke pensjonsordning dersom man mottar 
bare 1 barn. 
AvlØnning som barnehageassistent i lØnnstrinn 9-16 
md thnn1cnn etter 12 Ars nnqiPnnitPt 

Tidligere arbeids- og omsorgspraksis godskrives. Mot-
tak av 4 barn tilsvarer full stilling, 3 barn tilsvarer 80% av 
full stilling, 2 barn 60% og 1 barn 40%. Mânedslønn for full 
stilling i lØnnstrinn 16 er for tiden kr 10.219,50. Lønnen er 
under justering. I tillegg gis det kompensasjon med kr 
604,- pr. barn pr. mâned for kost, slitasje pa hus etc. som 
en skattefri utgiftsandel. 
FamiliedagmØdrene/-fedrene pálegges en arbeidstid pa 
45 tluke, hvorav 5 t/u avspasseres i forbindelse med ferier 
og hØytider. Det gis 50% overtidstiliegg for 2,5 t/uke. 
Nrmere opplysninger og sØknadsskjema fás ved hen-
vendelse til Enebakk kommune, helse- og sosialetaten, 
tlf. 09/92 60 60, eller til styrer Evy Lindberg Olsen, tlf. 
09/92 85 71 etter kl. 15.00. 
SØknad sendes Enebakk kommune, persOnalkontoret, 
1912 Enebakk, innen 24. mai d.â. 

Thorud sOppel-
Lyliplass 
Sommertid 	fra 

24.05.88. 
Apningstider: 
Tirsdag fra kl. 12.00 til kl. 
20.00. 
Torsdag fra kl. 08.00 til kl. 
15.00. 

Kommuneingeniøren I 
Enebakk 

KUNNGJORINGER 

VägIia Vel 
har ekstra ârsmØte pa Mjr 
ungdomsskole ons. 25. mai 
kl. 19.00. 
MØt fram. Velkommen. 

Styret 

(ñscIw&1saji1Q 
• E\i2' 

SPORT 

Turorien- 
tering  :: 
Posene lagt ut til 

saig fØlgende steder: ABC 
Bank i Kirkebygden og i Yt-
re, Ytre Enebakk Bensm og 
service. 

0-gruppa I.L. Driv 

STILLING S0KES 

Jente 19 ar 
sØker sommerjobb etter den 
13.5.88. 
Alt av interesse. 

TIf. 92 45 86 kI. 12.00-15.00 

I.L. Driv 
turn- og trim-
gruppe. Arsmøte 
tirs. 14. juni 88 kl. 

19.00 pa Klubbhuset. Saker 
til behandling leveres styret 
innen 1. juni. 

Styret 

STILLING LEDIG 

Laovc 	fl5j j 	 A/s 

hf. 92 63 81 -1912 Enebakk 

sØker etter 

Malere, gulvieggere 
og tapetserere 

til mindre service- og vedlikeholdsoppdrag. 
Tif. 92 63 81 v/Vidar Lund 

IF
ENEBAKK KOMMUNE 

HELSE- OG 
SOSIALETATEN 

for ansvars-
bevisst og aktiv UNG-
DOM (16 âr og eldre) bo-
satt i Ytre Enebakk eller 
Kirkebygden. 
Funksjonshemmet gutt 
13 àr, trenger samvr 
hver ettermiddag fra kl. 
16.30 i sommerukene 
(unntatt uke 28, 29) heist 
i et aktivt miljØ (gards-
miljØ, friluft, dyr, idretts-
miljØ e.i.) 
UTFORDRENDE JOBB! 
GOD BETALING 
Henv.: 92 70 67 

Sommerjohb 

Ski 
Bc91nisub?rd  

RUDEFTF. 

Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrã 
gjennom 60 âr 

STILLING LEDIG 

BEGRAVELSESBYRAER 
£1 

Li 

 

b 

 

Den eksklusive 
elementpeisen 

* KJØPDIREKTE 
FRAFABRIKK 

* ENKELMONTERING 

* FERDIG NEDSTØPT 
MARMOR eller 
KLINKERFLISER 

Kr. 8.900,- 
Kompi. m/innsats 

fhddan&~~  

hF. 063/31 550 - 2750 GRAN 

VIGNETT 

KLIPP UT 
	

KLIPP UT— 

Flateby Legekontors 
äpningstider 

(Mandag - onsdag og annenhver fredag) 
I tiden 15.5. til 15.9. har Enebakk kommune sommertid. 
Legekontoret er da betjent mellom kl. 08.00 og 15.00. 
FØrste time er kl. 09.00 og siste time er kl. 13.30. 
Tiden utover dette er beregnet til administrative opp-
gayer og lab.arbeid. 

TELEFONTIDER: 
For timebestilling, svar pa prØver, sykemelding/frisk-
melding, eventuelt andre ting som kan ordnes gjennom 
legesekretren: Mellom kl. 09.00 og kl. 10.00. 
For samtale med legen er telefontiden som for: 
Mellom kl. 11.00 og 12.00. 
Henvendelse pa forkontoret mellom kl. 09.00 og kl. 12.00 
og mellom kl. 13.00 og kl. 14.00. 

—KLIPP UT 
	

KLIPP UT— 

jWnW ENEBAKK KOMMUNE 

Lele av skolelokaler 1988/80 
TJtleie av lokaler ved skolene i Enebakk skier 
etter nrmere fastsatte regler. Opplysninger 

om muligheter for leie av skolelokaler fâs ved henvend-
else til rektor ved den enkelte skole. 
SØknad om leie sendes den aktuelle skole innen 02.06.88. 

Skolesjefen 

HAGEKVELD 
Enebakk Hagelag 

har plantebytte hos Oddvar Wennevold Mysen 
pa Hammeren onsdag 25. mai 1988 kl. 19.00. 
Du som har planter av forskjellige slag, stauder, 
stiklinger - hva som helst - ta det med. 
Og du som ikke har noe, mot frem, kanskje blir 
det en plante pa deg ogsa. 
Servering utlodning. 
Alle hjertelig velkommen. 

Lokallag i Oat norske hages&skap. 

Anomm- AWN 
  

Telefon-selger 
Er du ledig fra kl. 17.00 til 21.00 og liker a snakke i tele-
fon? Da har vi bruk for deg pa vàrt kontor i Kirkebyg-
den. Nrmere opplysninger i telefon 92 63 48 mellom kl. 
17.00 og 21.00. 

Annonse/datasaig 
Formidling. Forsikring. Finans 



Vi har 790 
Lomperlostk 	 Kr 

80 
Pølsebrod 1 2stk 	 Kr I 1 

der Hu* — pa bamemat   OBSI  

Apningstider: Alle dager kI. 10-18. Lor. kI. 9-14 r 01911 Flateby, tlf. 09/92 83 38 

LIFFORD 
FøIg med pa var prisbombe hver 14. dag 

Her er det penger a tjene. 
Tipping - Lotto - Medisinutsaig 

Vinner joggesko Herre' Iritidssko 

VELKOMMEN TIL 

FLATEBYSENTERET 	 

KVIKK RENS! 
Rens mens du 

handler pa senteret! 

1;z7vatalaIna 
Kc 

1911 Flateby 
TH. 02/92 83 74 

Helly Hansen rediiiiigsvester., 
og Didriksons left Perm - egntøy - 

Mange Mange farger 

1/1111111 enean 	- 

I/I i/lilt SPORT uu i-iii iu as 
Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90 

VISA' 

NYHET 
STOR PIZZA Ca. 3 pors. 

Fra kr 75.. til kr 85... 
Var catering leverer 

ogsá IN konfirmasjon. 
!rtternasjonal meny 

Fersk pizza hver dag 
(kan tas med hjem) 

Flatebysenteret, 1911 Flateby 
TIf. 92 88 60 

ITALIA 
VISA OG EUROCARD 

alle rettigheter 
APNINGSTIDER: 
Mandag 	 W. 11.00-23.00 
Ttrs., ons., tors 	 kI. 11.00-23.00 
Fre,, or 	  61. 11.00-23.30 
Søndag 	  61. 13.00-21.30 

GOO utvalg I fpitiftsko for afle 
i lysegrátt skinn 

Ni. 40 - 46 

	1/) 
\.Jtczta/-ama 
FLATEBYSENTERET TIf. 09/92 83 74 

APENT 
FRED. 
LORD. 

10-17 
10-18 
09-14 

Campingstol  ''' -Kr 

Solseng 	, -. -Kr 

Fotbafl 	Kr 

21/2 1 tennvaske 	- Kr 	 I - 
Apr ,  ngs0der 

Marrd. - red. 6.30- 21.00 

iM 	OYEREN BENSIN & SERVICE j 	Lord, 9.00-21.00. 
Sorrd. 9,00 - 21.00 

1911 Flateby - 09/9281 32 

	 '-"II, 
	  MDIII 

GRILLPOLSER pr.kg 	Kr4980  

GRILLSKIVER pr. kg 	Ag
o 

(J) , t J 

akkkevi 
VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKVARER 

Apent till kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tilpasses 
IS, Timebestilling 

TIf, 09-870524 

Optiker Krogh 
Ski Optiske 
(Princess Huset) 

Asenveien 1,1400 Ski. 

Foig med 
I 

ncirmiIjoet 
LIS 

Aw&t

itA1flItt 

10 

 

VIGNETT 

 

Tenker du 

fly eller brukt bil? 

TA KONTAKT MED VAR 
MANN I ENEBAKK 

VIDAR HOLTOP 
Tit. 87 07 60, priv. 92 70 71 

FOLLOS STORSTE BILLEVERANDOFI 
	
1/D) 

FOLLO AUTOCOt 
FORDSENTEMET KJEPPES1ADVN. 30, SKI- TLF. 670160 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• 

A ' av~ 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	la'o 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO  



JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RØRLEGGERAABEID 

J]IIIlIi.  
LIIFI1 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlf. 094/11 747 
TIf. 92 48 92 

Dame- og 'herrefrlsør 
SaIg av hârpreparater og parfymeartikier. 

Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00 
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00 

Tit. 92 55 50 
Bekkelaget II etg., V. Enebakk 

/ 	,A \ 
 Lennestadvn. 5 	TIt. 09/92 6543 

	

1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 
2 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 
Fast pris 

Bygg- og tømmermester 

BJØRN BRIENNA 
1914 Ytre Enebakk 
Telefon: 92 41 17 

Mobiltlf. 094/30 878 
OPPUSSING 

REPARASJON 
TILBYGG 

mi 	NYBYGG 

ENTREPRENØR 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenorfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 81 17 9.00-16.00 
lIt. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 9246 13 

lltsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvarelltrykk 
1911 Flateby — tlf. 92 86 10 

Ogsà kveldstid 

Strømshorg & 
[nersen A/S 

utforer alt i el-instaUasjoner 

I 
	

1912 Enebakk - tit. 92 63 00 

EILAG KILden ay  

nebakk 
egnskapukontor.  

,bRF Medlem av 
Norske RegnskapsbyrâerSForefliflg 

TIf. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

KER 

SJAFØRSKOLE 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Gm nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

GAUTE'$ TRAFIKK$KOLE A/S 
Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
Tit. 06/81 42 92 

TANNLEGE 

Enebakk Tannteknikk 
TANNTEKNIKERMESTER 

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

Stein Oarre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

TH. kI. 8.00-15.00 	 92 87 39 
Tit. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, etter avtale. 

1131111-FIRMA 

VIGNE1T 

 

	11 

 

IF am oo 41 W 	4F.,ft ir Nr 1 4mah,  4m 
MURERE 	 RØRLEGGER 

	
FRISØR 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid. 
Tit. 92 63 46 

Mettes Härdesign 
DAME- OG HERREFRIS0R 

SQL - PARFYMERI 
Apent: 

Mand. - fred. 10.00-18.00 
Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00 

Forretnlngssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 9254 13 

Siw's salong - Uf. 928049 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

Dame. 09 herrefrisør 
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord. 

Stengt: Mand. og torsd. 

SPESIALFORRETNI NGER 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

Tit. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling, 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Bjerke HArdesign 
Tit. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54 

GLASSMESTER 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

KVIKK RENS 
1/) 	. IMF 

cza 7-ama ii L 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TH. 09/92 83 74 

1 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
Tb'. 92 81 24 

Rolf I'Jssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

D.FREI lAG 8,C01  
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - ttf. 09/9262 94 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
Tit. 8370 19/72 1685 

K.S Yrkeskiaw 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

Tit. 09/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

EL-IN STALLASJON 

Audi Erling Rod A/S 
1800 Askim 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 
Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss. 

Tit. 8816 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

r—i-,INSTALLASJONSFIRMAMA 

KJE[L BRENOJOIID 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
Tit. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askim 

Tit. 88 15 70 

Flateby Antirust 
I(jøp og saig av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby 

GS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m3. 

Tit. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI —TLF. 87 37 37 

Enehakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tit. 92 85 40 

VETERINIR 
• Poliklinikk • Roritgen • Kirurgi 
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SKEOSMO EJYREI{UNIKK 
Vet. KnuI-Arne NeverdaI 

N. Riisgârd, KjeIIer 
(skift fra Fetvn. v/flypiassen) 

Apningstider: 8.30-15/17-19' 
Timebestilling 06/8785 00 el. 

"DROP lN' 8.30-14.Stengt helg. 

BLIKKEFISLAGER 

OSVALD N0DLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

uttores. 

1911 Flateby - tit. 92 84 68 

Ristorante ITALIA a-s. Pizzeria 

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

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S 
"Alt innen regnskapstjenester" 

Reg. revisor Stan Røvik 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

Landbruksregnskap, Økonomi 
& handelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. Tit. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-radgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tit. 92 47 74 



Spel*dere med vapen 

A holde utstyret i orden er en viktig del av ojrnlcerinaen. 

Gratis 
kino. 
SØndag den 29. mai blir det gra-
tis kinoforestilling for alle barn 
som fyller âr i mai, opplyser 
BjØrg Benterud i styret for Flate-
by Kino. 
Det er forestillingen Peter Pan 
som skal vises gratis for burs-
dagsbarna. De som kommer ale-
ne, ma ha en skriftlig bekreftelse 
fra foresatte om at de fyller âr i 
mai. 
Ellers minner Benterud om at 
foreldre som følger sine barn pa 
kino, ogsa blir som barn, og føl-
gelig skal de selvsagt kun betale 
barnebiflett. 
Se ellers annonse i senere num-
mer av Vignett. 

Domnerus— 
konsert 
Vi tipper fuilt hus nar Kultur-
styret og kulturadministrasjo-
nen inviterer til konsert med Ar-
ne Domnerus og Titti SjØblom i 
Enebakk kirke fØrstkommende 
onsdag. Konserten i Enebakk 
markerer begynnelsen av en nor-
gesturne. 

Landsomfattende 

BIL-BAT 
CARAVAN 

FORMIDLING 
Skal du 

KJOPE eUer SELGE? 
Kurante, rimelige, 

ekskusive. 
Ring oss!! 

09/926348 
kI. 10.00-21.00 

Annonseidatasalg 
Formidling. Forsikring. 

Finans. 

REDD BARr'A 
Jcrnbanclorgct 2.OsIo I 
Posigirokonlo 5000187 

  

k. 	 

Fpukthapt mile 
om flyktningep 
Det var massiv oppslutning av foreninger og lag I da flykt-
ningekonsulenten forrige tirsdag inviterte til mote med sam-
arbeid om integreing av flyktninger som tema. 

Hensikten var a drøfte tiltak som kan vre med pa a skape 
et trivehig kulturelt miijØ for alle I Enebakk 
Det ble et meget positivt mote, hvor forskjehiige organisasjo-
ner og lag allerede ba om besøk av flyktningekonsulenten 
med tanke pa informasjon og framtidig samarbeid. 
Inniedningsvis Ønsket Hassan Boukiod velkommen og for-
talte litt om seg selv og sin bakgrunn, saint hva hans for-
berendende arbeid for slyktningemottak I Enebakk sa langt 
har bestatt av. Han understreket ogsã hviiken rolle lag og or-
ganisasjoner har i integreringsprosessen.—Jeg kan vanskehig 
se at integreringsarbeidet vii lykket uten deres samarbeid, 
sa han. 

Han understreket ogsâ at flyktningene, som er i ferd med a 
bygge opp en ny tilvrelse trenger var omsorg, sohidaritet og 
støtte. —De representerer ressurser lokaisamfunnet bør be-
nytte. Vi Ønsker en skikkehig integrering I Enebakk, sa han, 
og vi prover a lre fra de feilene som er gjort andre steder, sa 
Hassan. 

- Et meget positivt mote, kommenterer Hassan. Jeg hâper at 
det ogsá kan gi stØtet til et interorganisasjonelt fehlesskap. 
Ni var ikke alle organisasjoner invitert til dette motet, da 
det yule bli aitfor mange. Men det blir flere slike mØter slik 
at vi skal fi alle organisasjoner og lag i tale. Det hadde ogsã 
vrt interessent om vi kunne fi i stand et heldagsseminar 
med lag, foreninger og ungdomsklubber, men det kan bhi 
vanskehig fordi fA har anledning til a delta pa dagtid. 

Flateby ungdomsklubb har etter motet tatt kontakt med 
flyktningekonsulenten med tanke pa samarbeid, og man ten-
ker seg da et opplegg hvor ogsa de andre klubbene bør vre 
med. 

Redaksjon og ekspedisjon: 
Nyberg 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red: 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
Tif. telefax og •eksp. 926004 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Privattele toner: 
Ans. red. Aslaug Tidemann 924535 
Journalist Tove Larsen 92 42 42 
Ann.kons. Bjorg Olerud Peltersen 92 53 
Ann.kons. Solveig Eriksen 83 72 56 

AviSen fi :es I Indre Smaalenenes 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5.95 
Aim. piass p.r. mm hr 2.7( 
Tekstside pr. mm kr 3.70 
lnriiev.frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn.ann.: Mandag ki. 

Abonnemèntsprl! 
Kr 110,- pr. haivãr. kr. 2 

rundt omkring - rund 

En umiskjennelig lukt av 
hamp, stâl og olje mØter oss I 
trappa. Grønnkledte ung-
dommer i intens konsentra-
sjon over gevrløp tar imot 
oss I 2.etasje pa Bøndernes. 
Arbeidet overvãkes av ung-
domsieder Terje Haug og as-
sistent Trond Botness. Dette 
er en ganske vanhig torsdag i 
Enebakk HV's ungdoms-
gruppe. 
Gruppa har 14 registrerte med-
lemmer, derav ti aktive. MØtene 
foregár pa BØndernes Hus hver 
torsdag. Denne torsdagen var 
emnet sanitetstjeneste og mini-
atyrskyting. 
Annenhver tirsdag er det trening 
med salongrifle pa brannstasjo-
nen, sammen med skytterlaget. 

Det er tre âr siden Enebakk 
fikk sin egen HV - gruppe for 
ungdom. 
—Og hva er hensikten? Hva dri-
ver egentlig disse ungdommene 
med?. 

- Det er et alternativ for skytein-
teressert ungdom, og det er ogsà 
et treffpunkt for sosialt samvr, 
sier Trond Botness. - Det er kort 
og godt et alternativ til skole-
musikk og idrettslag. En slags 
speidere med vápen? 
- Det skulle vrt pábudt for alle 
A la-,re seg a brüke vâpen, mener 
Terje Haug. Dette er overhodet 
ikke farlige greier for ungdom-
men her. De 1rer seg hadntering 
av vàpen skikkelig - risikerer ik-
ke ulykker av mangel pa kunn-
sakp. Ellers er HV's ungdoms-
grupper en fm rekrutteringskilde 
for vâre befalsskoler. De som sØ-
ker seg inn der, kommer ofte fra 
váre rekker. Siw Sterner var med 

El 
vannmàlestasjoner i BØrterelva. 
Prosjekt Ekebergdalenl juni 1986 
vedtok teknisk styre a opprette 
en arbeidsgruppe som skulle 
samordne planleggingav nØd-
vendige tiltak i Ekebergdalen.I 
april 1986 ble det pa grunniag av 
de mange forskjellige behov for 
tiltak i Ekebergdalen og BØrte-
relva avholdt et mote med repre-
sentanter for kommunens teknis-
ke etat, Akershus vegvesen, 
NVE, Fylkesmannen Kirkebyg-
den og Ytre Enebakk Vannverk 
og Landbrukskontoret. 
Her ble samordning av de for-
skjellige tiltak diskutert, og re-
sultatet ble at man burde opp-
rette en arnbeidsgruppe for sam-
ordning og planlegging av de for-
skjellige tiltak Det gjaldt fly 
vanniedning, kloakkering, veiut-
bedring etc. Teknisk styre ved-
tok a opprette en slik arbeids- 

A var gruppe fra starten av, og 
gár nâ pa befalsskole pa Kongs-
berg. SØsteren hennes, gry er iv-
rig medlem av gruppa na. I som-
mer var hun pa 14 dagers USA 
tur med lederen Terje. 
- Det er guleroten, skyter Trond 
inn. Som takk for innsatsen blir 
det med jevne mellomrom truk-
ket Ut noen som far sjansen til en 
slik opplevelse 
Og som et apropos: HV - ung-
dommen Ønsker seg flere med-
lemmer. I sommer reiser flere av 
de návrende til fØrstegangs-
tjeneste i militret, og det er 
plass for nye ungdommer med 
sans for friluftsliv og godt kame-
ratskap. 

gruppe som skulle samordne 
planlegging og legge til rette for 
utbygging i Ekebergdalen.Det er 
to âr siden dette vedtaket. sa 
langt er saken ikke lagt fram for 
formannskapet, til tross for at 
den, flere ganger er etterlyst av 
teknisk styre. 

Enebakk Arbeiderparti har nâ 
skrevet til rádmannen og nok en 
gang pápekt dette, og andre for-
hold vedr. Prosjekt Ekeberg-
dalen. De har ogsa bedt orn loka-
le initiativ for a ía tilskudd fra 
Miljøpakke Romerike tiltak i 
BØrterelva. Og endelig ber de om 
at det tas initiativ overfor fylkes-
mannen. 

Sterk reak- 
sjone 
Fremskrittspartiet i Enebakk 
har reagert sterkt pa Torgeir 
øverlands uttalelse i sin 1.mai 
apell, hvor han sa at: <- Det loka-
le Fremskrittspartis forsØk pa a 
stikke kjepper i hjulene for a 
forhindre a ía innvandrere til 
Enebakk, bringer tanken hen pa 
en annen person i historien.>' 

øyvind StrØm, Fr.p. forsikrer at 
de vil komme tilbake 
til denne uttalelsen som partiet 
pa ingen mate akter a la gâ upá-
aktet hen. 

Bekiager 
Neida, det var ikke Fr.p. som sto 
for den lokale apellen ved arets 
1.mai feiring. Torgeir Overland er 
visseligen Ap. representant i 
kommunestyret. Og vi ma ogsa 
bekiage at bllledtekstene var 
byttet om pa den samme Over-
land og dagens hovedtaler. 


