
JØrund Skjeggedal og kona ser utover omrádet som for 2 âr siden representerte idyll og 
rekreasjon. Det somforegâr  her i dag, karkteriseres av SFT som ulovlig drift! 

BaSaP for Redd Barna 

Tre blide unger hadde rigget seg til pa gangveien pa 
Flateby med et flott basarbord. Inntekten skulle gã til 
Redd Barna. Mange fine gevinster hadde de fâtt, og lod-
dene gikk unna. - En krone loddet koster det, og vi har 
alt fâtt inn 130 kroner og 50 Ore. Den femtiØringen  er 
fell altsâ, det var en som tok lodd og sã fikk vi femti Ore 
istedenfor en krone. Det si vi ikke fØr etterpâ, forkiarte 
en av loddselgerne. - Vi skal stã her i flere dager, og vi 
har mange lodd. Vi skal prØve a fâ 400 kroner som vi 
skal sende inn til Redd Barna, forteller Helene Furevik, 
Vera Furevik og Glenn Scade. 

Knuste 
steinmaterialer 

for bygg 09 anlegg. 
Havesingel. 

Heler Pukkverk 
TIf. 92 60 31 

 

eUigni,tt 

 

Kjop og saig av biler Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 

Nt. 20 Onsciag 25. mai 1988 
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Lokalavis for Enebakk 

  

Lossaig kr. 5.00 

 

    

      

Jubileumsstevne Knuse'nde likegy1dighet 
1988 later det til a 

vre det store jubile-
umsáret i Enebakk. Og-
sã Enebakk Jeger og 
Fiskerforening er av de 
som skal feire i ár. Det 
er fØrti  ár siden fore-
ningen ble stiftet, og 
fortsatt er det mange 
medlemmer som har 
fulgt med gjennom alle 
40 ar. 

FØrstkommende sØndag 
kommer det fØrste arrange-
mentet i rekken av jubile-
umsmarkeringer. Det blir da 
leirduestevne pa skytterlags-
hytta pa Durud, og fore-
ningens formann i jubile-
umsáret, Walter Svarthol har 
gátt hap am at sà mye som 

11  120 skyttere vii stelte hver-
andre stevne o Durud denne 
dagen. 

Vignett kommer tilbake 
med fyldig omtale av jubilan-
ten i et senere mummer. Fore-
lØpig Ønskes jubilanten til-
lykke med feiringen, og med 

I TiTfl7i4,J Jul-U.n fwtyei.. '." 
duestevne. Det var stor akti-
vitet da Vignett forleden be-
søkte foreninqens anlegg pa 
Durud. 

stevnet fØrstkommende sØn-
dag. 

1. august er det slutt pa 
pukkverksdriften 	ved 
Streifinn pa Flateby. Det 
vii si at siste dagen det 
skal pukkes i omrãdet er 
30. mai. I kontrakten star 
det klart at pukkingen 
kan foregã mars, mai og 
september til og med no-
vember. 

Egentlig burde pukk-
verksdriften vert slutt 
allerede. En uanmeldt 
inspeksjon fra Statens 
forurensingstilsyn 3. mai 
avdekket til fuile at de i 
kontraktens nedfelte for-
holdsregler mot stØv og 
stØyplager fortsatt ble 
neglisjert. Utstyret som 
ble brukt manglet stØvav-
sug og tekstilfilter. Heller 
ikke ble det brukt vann-
pâsprøyting for a dempe 
støvet. 

SFT kunne bare konstatere 
ved sitt uanmeldte besØk, at drif-
ten av pukkverket Ut fra det de 
sâ ma karakteriseres som grovt 
brudd pa utslippstiiiatelsen. 

SFT ga skriftlig beskjed til fir-
ma Eeg Henriksen am at de vur-
derer a anmelde den uiovlige 
driften ved Streiflnn. 

Men pukkverket gár igjen for 
fult. SA stØvfØyka  star. Og pukk- 

haugene vokser himmelhØyt og 
eter seg nrmere og nrmere 
innpá indignerte hyttenaboer, 
som har sittet maktesløse og sett 
pa, helt siden pukkinga startet. 

Og det var fØr de impliserte ble 
nádd med nabovarsel, forteiler 
Jørund Skjeggedal, sam er nr-
meste hyttenabo til det som pa 
folkemunne har fátt navnet: De 
dØdes tjern. 

Forurensingstilsynet var her 
og stoppet drifta. Det resuiterte i 
at man skevettet pa noen ynkeli-
ge vannstràier et par dager, for a 
ha sitt sá a si pa det tØrre,  for tort 
var det fortsatt. Det ble med de 
to dagene, og ma gár drifta igjen 
for fullt mens stØvet fØyker, for-
teller JØrund Skjeggedal. 

Se s..8 

HUSK BILAUKSJON 

ASKIM - 
BILERI 
ALLE A U 	• 	PRISKLASSER 

NB! Hver fredag kI. 18.30 
Prevekjaring og besiktigelse hver dag 

STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 

TLF.88 08J6 



FRITT FORUM 
VI forbeholder oss retten UI a kutte ned pa for lange Innlegg 

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

Tpist bekpeftelse 

Ukens filmep 

 	En austraisk storviltjeger I New York. 

PAUL HOGAN er 

1WHGVII C#O*Y FOX PESNtSMAJ< HOGAN IN 

CHOCOOHX GAIOFE WEDA KOZLOWSKI MARK RK*4 

DAHGIAPH1 	OHIGRKM GORX NY NAIA HOGAN 

PI000CED NY JOHNCCRKRKL DNCVEOHVPKTER FANEAIE 

Ukens tekst: 
En fly pakt! 
(Jeremias 31.33-34) 

Jeremias var kait til profet i en tid da Israelsfolket brøt 
den pakten, eller avtalen som Gud hadde inngàtt med 
dem: -Jeg vii velsigne dere dersom dere holder mine 
bud>>. 

I denne situasjonen ser ban som profet fram mot den 
nye pakt som Gud lover a opprette - en pakt som er an-
nerledes. Den er anneriedes ved at den gjeider aile fol-
kesiag, og ved at straffen for var synd ble iagt pa Jesus. 
<<Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utØses for 
dere til syndenes forlatelse>>, sa Jesus. Her far var tro se 
oppfyilelsen av Iøftet som ble gitt til Jeremias: <<Jeg vii 
tilgi deres misgjerning og ikke komme i hu deres syn-
der>>. 

HN 

PLAKATEN 
Flateby kino 
viser denne uken bl.a. 
Kvass i kjeften. 

Betel Hornorkester 
jubileumskonsert. Se ann. 
Gratis kino for 
alle barn med bursdag i 
mai. 
Betel 
Husk ukens mØter. Se ann. 

Levende lys 

VIGNET 

Gudstjenester 
sØndag 29. mai 

Enebakk 
Enebakk kirke Id. 11.00: 
v/Helgheim. Konfirma-
sion. 
Mari kirke Id. 11.00: Vt 
Ingrid Strand. Konfirma-
sion. 

Torsdag 26/5 U ki. 19.00 
KVASS I KJEFTEN 

SØndag 29/5 
B 16.30 PETER PAN 

U 18.30 
CROCODILE DUNDEE 

U 20.30 KVASS I KJEFTEN 

Vi gifter oss 
lørdag 28. mai. 
Man-Ann Wiik, Ytre Enebakk 
og Hans Olav Vefald, Tvede-
strand. 
Vielse i Mari kirke ki. 16.00. 
Adresse for dagen: Haraldstad-
lAven, 1914 Ytre Enebakk. 

Vi gratulerer mammaen var, 
Ruth-Else Wattum, som er 50 
ár 27. mai. 

Heidi, Hans-Christian, 
Marianne, Kjersti 

Det var med blandede fØlelser 
jeg leste Vignett av 11. mai 1988. 
Pa fØrste  side fikk vi vite at nâ 
var det like fØr utbyggingen av 
gym.salen pa Stranda skulle ved-
tas. Lenger inne i avisen ble det 
opplyst at idrettsanlegget ved 
Stieiftnn var lagt pa is. 

Det en av og til trist a fâ bekref-
tet at man hadde rett. Da hand-
ball gruppa i Enebakk I.F. laget 
tegninger og foreslo en idretts-
hail pa Stranda skole, var det tit--
ifra kjennskap til kommunens 
Økonomi, og Ønsket om a ía en id-
rettshall innen rimelig tid. Idret-
ten har hele tiden hevdet at vi ik-
ke kunne fA rid til a bygge en id-
rettshall eller andre fasiliteter 
ved Streifinn i tillegg til utbed-
ring av Vidotta og gym.salen pa 
Stranda skole. Hvorfor vine ikke 
administrasjonen pa politikerne 
i kommunen se det samme? 
Idretten kan ikke drives i luft-
slott, ei heller i en gym.sal pa 200 
m2. 

Hvorfor kan vi ikke sØke om a 
là tilskudd fra STLJI og bygge en 
idrettshail ved Stranda skole. Da 
vine vi ftt en stor nok sal til a 
samle aile skolens clever. Idret-
ten hadde fâtt dekket sine behov. 
Idretts-plassen pa Vidotta kunne 
utnyttes maksimalt og kostna-
dene for kommunen trengte ikke 
A bli stort større  cnn kr 2 000 000 
som total summen na er stipulert 
til. Det er ikke idretten som i ut-
gangspunktet har forlangt en ge-
digen idrettshail. Vi sier selv-
fØlgelig ikke nei, men en rimelig 
brukshall med gode garderobe 
forhold og heist en kafeteria, vine 
gi glede og inspirasjon ti mange 
entusiaster innen idretten i hele  

kommunen. 
I Enebakk er det kun to ting 

som vokser. Det ene er avstan-
den mellom behov og bevilgnin-
ger. Det andre er kommunens ad-
ministrasjonsutgifter. Vi har fátt 
sâ mange sjefer med tilhØrende 
sekretrer, at vi aidni far penger 
som disse sjefene kan benytte. 

Jeg forstàr godt at du Asgeir 
sluttet med politikk etter kun 4 
âr. .Du begynte jo med politikk 
for a forsØke a ta -utrettet noe. 
Det kan da ikke vre mono a 
stange hue mot veggen til enhver 
tid. All frivillig innsats i Enebakk 
bun bare tyngre og tyngre etter 
hvert som tiden gãr. Derfor er det 
ogsa lederknise i begge idretts-
foreningene og andre organisa-
sjoner. 

Jeg vil fA by a takke Jorunn for 
entusiastisk innsats for idretts-
anlegg. Videre skal ogsa Asgeir, 
Johan og Harald ha takk, dere 
stiller som ailtid opp for a gjØre 
en innsats for bygda og idretten. 
Egil, du fikk frem de store dim-
mensjonene som fikk sjokkbØl-
gene til a sla over ende befolknin-
gen i kommunen. Vi var sjelden 
enige men det var hyggeig a ha 
deg med. Takk ogsa Kjell for fine 
tegninger og gode tekniske ideer. 
All Innsats var dessverre nyt-
telØs ailerede fØr  vi begynte. 

Histonien om indrettsanlegg 
ved Streifinn er vel ikke slutt, 
selv om det forelØblg kun en 
Eeg-Henriksen som har hatt gle-
de av den. Vi samles vel der inne i 
pukkverket nâr vi gãr av med 
pension. Da kan vi pa nytt drØm-
me om hvor fint det skal bli. 

Med sØrgmodig  hilsen 
Thor H. Gitlesen 

Denne ukens barnefilm pa Fla-
teby Kino er Disney's Peter Pan, 
og det er da tenkt spesielt pa 
barn som har fØdselsdag i mai 

Crocodile Dnndeeer satt opp 
som reprise for a fiske bitt pa hu-
kommelsen fØr Crocodile Dun-
dee II kommer til Flateby til hØs-
ten, nrmere bestemt i Septem-
ber mined. Si nâ bun det spen- 

mined. Er du sa heldig a ha fød-
seisdag en eller annen dato i mai 
maned, sà mot opp - du kommer 
gratis inn! 

nende a se hvotdan 
<<Crocodile Dundee>' kiarer seg i 
storbyjungelen, eller kommer 
han til a reise tilbake til RKro-
kodiileIandet? 

Auksjon pa 
lordag eller 
sondag? 

Foig med 
váre annonser! 

Hun har bane ett problem, for a 
bevare sin evige ungdom og 
skjØnnhet trenger hun en liten 
skvett blod Ira en ung mann med 
uskylden i behold - og slike vok-
ser savisst ikke pa trr. 

Filmen om den kvinnelige 
vampyr kan du se bade torsdag 

Jijj  ucft 

Kvass i kjeften. Grevinnen hol- og sØndag. 
der seg godt til tross for sine 400 

	
Inger 

an, meget vakker og passe sexy. 



PETUNIA 	kr 
 00 

FIATEBY BI.OMSTER 
TIf. 92 85 44 

PUSUR's 
skoledagbok 1988 - 89 

har kommet 

Kun kr 59." 
D0HflflDL 

FLATEBYSENTERET - 1911 FLATEBY - TLF. 92 87 21 

N A er det fid for 

WINNER JOGGESKO 

 

VI HAR OGSA 
GODT UTVALG I 

KONFIRMASJONSSKO 

Jea2aiama S K(  I 
FLATEBYSENTERET 	 Apent 	 10-17 

TH. 09/92 83 74 	 Fred 	 10-18 
Lord 	 9-14 

Du Mr begynne 
terielorberedelsene nä! 

Godt utvalg I fiske - sjo og inniand 

Fiskestang kompi. 	 A15. 
Agnsnore kompi 	 kr 78. 
Gummimadrass 	 frakr 99. 

DIDRIKSONS regntøy til ethvert bruk 

Div. bagger 09 sekker til fritidsbruk 

SYKLER, SYKKELDELER - EGET VERKSTED 

OBS. Handler du pa pris eller avslag? 
Sjekk priser lokalt for du handler regionalt. 

111111111Stjuxi enea 06 ER/TiD a.s 
Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90 

VELKOMMEN TIL 

Annonser leses av folk flest 1 

Foig med 
I 

nw rmiljoet 

eUijJ uctt 

VI G N EU 

Hurra for I -jillemor 
31. mai blir var alles kjre 

Lillemor 80 âr. Mange er vi 
som bar fâtt nyte godt av 
hennes omsorg og varme opp 
gjennom ârene. Ikke rent fâ 
har sittet rundt hennes bord 
og nytt bordets gleder! 

Trykk-kokere 
,,Plata er varm!'> Poteta er fer-

dig pa fern minutter, <<Skal det 
ikke vra litt 11esk?' Her er noen 
kjente satser fra Lillemor! Om 
det kommer 15 i stedet for 5 per-
soner til rniddag har aidri spilt 
noen rolle hos Lillemor. Da trek-
ker hun frem 2-3 stk. av kjØk-
kenets vidunderligheter i form av 
trykk-kokere! Og frossent kjØtt 
blir deilig og mørt  pa rekordtid! 
Bare ved et par anledninger har 
disse trykk-kokerne gatt i lufta 
og pOtetene ble sittende som 
klistret rundt pa tak og vegger I 
hele kjøkkenet. Men dette ligger 
heldigvis mange âr tilbake. 

Privat aldershjem 
Lillemor har ailtid hatt en god 

støttesplller i sin kjre mann Vil-
ly. Da de giftet seg i 1946 gikk det 
ikke mer enn fire ár fØr  de hadde 
3 smâbarn i huset. De fleste av 
oss yule kanskje synes at det var 
nok a holde styr pa en del ar 
fremover! Men ikke Lillemor og 
Villy. Kort tid etter hadde de 
startet opp sitt lille private al-
dershjem pa Fjelltun ved Barbøl, 
der de bodde i nesten 20 âr! I alt 
fire eldre personer som I perioder  

trengte hjelp til stell, bodde i hu-
set sammen med den Øvrige fa-
milien. Og dette varte i mange âr 
fremover. Lillemor lagde mat og 
vasket klr og kopper,dag og 
natt! 

Fostermor 
Etter at aldershjemmet ble 

avviklet og deres egne barn var 
begynt a bli voksne, flyttet fami-
lien. til Solheim. Det áret Lil-
lemor fylte 66 hr, ble hun plutse-
hg fostermor til to kjekke gutter. 
Hermed startet en ny epoke i 
hennes liv: Som bestyrerinne for 
"Solheimungdomsklubb". Dette 
var selvfØlgelig alt pa privat ba-
sis. Det ble et begrep blant ung-
dommen 1 bygda: "a gã pa Sol-
heim!" En av stamgjestene kon-
staterte at pa Soiheim fantes 
bygdas eneste offentlige toalett! 
Bade 10 og 20 ungdommer kunne 
droppe inn pa kvelden uten at 
det var noe uvanlig! Og Lillemor 
bakte wienerbrØd og boller og 
kokte kaffe. Alle skulle da ha litt 
mat! 

Dagmamma 
Da hun godt og vel var passert 

70 âr prØvde hun seg som dag-
mamma noen ar. Lillemor har 
alltid tatt imot de utfordringer 
som har mØtt henne. Dersom 
hun ikke rakk a gjØre det hun 
skulle pa dagtid, tok hun natten 
til hjelp. Men i 5-6 tiden om mor-
genen var hun pa plass i kjØk-
kenet igjen, selv om lyset der 
kunne ha blitt slokket bade kl. 02  

og 03! 
Motorsykkel 

Som ungjente hadde hun bl. 
annet som hobby a skyte rotter i 
fjøset pa BarbØl ved hjelp av ri-
fle! Hun raste ogsâ rundt i bygda 
pa en motorsykkel og var nr 
ved a ta sertifikat for bil da kri-
gen brØt ut i 1940, og tilgangen 
pa drivstoff ble vanskelig. 

Lillemor hadde som ung sterke 
ønsker om a ta seg en hØgere Ut-
danning, men da satte den kvin-
nelige del av opphavet seg pa 
"bakbeina'>. "En kvinne skulle jo 
arbeide i hjemmet'. Og det har 
hun da ogsâ gjort - Lillemor - til 
det uforstaelige! 

Mange tillitsverv 
Samfunnsengasjert har hun 

alltidvrt og er fremdeles! - Hun 
har innehatt forskjellige slags 
tillitsverv bade innen skole og 
politikk. Hun har ivrig kastet seg 
inn I mang en diskusjon, det v-
re seg med ung eller gammel. Al-
le trives hos Lillemor og Villy. 
Forkiaringa er kanskje sa enkel 
at: der er alle velkomne. 

Nar Lillemor ná runder 80 ar, er 
det nesten for fØrste  gang uten 
ku pa Ooset. For el ku har det 
omtrent til alle tider vrt a finne 
I fØset hos Lillemor og Villy. 
"Tenk pa all den deilige flØten!" 
har Lillemor holdt frem hver 
gang det er blitt snakk om a slak-
te ei ku! Og Lillemor har sine ord 
i behold. Seint og tidlig har hun 
sveivet pa sin fØrkrigsmodell av  

en separator og tryllet frem 11-
tervis med deilig, tykk flØte! 
Imidlertid har hun fremdeles 20 
hØner og na et 14 dager gammelt 
koppelam som ma RA melk av ei 
tateflaske! 

Feires p6 Emaus 
Lillemor har igjennom alle âr 

hatt sitt annet hjem pa Emaus 
bedehus. Dersom det er et mote 
der, skal det vre en srdeles 
viktig grunn om ikke hun og Vii- 

ly er a se! Hva annet er vel natur-
hg nár hun nã runder 80 ar, enn a 
feire dagen pa Emaus bedehus? 
Her er det plass til utrolig mange. 
Alle som har lyst er selvfØlgelig 
velkomne! Den store festen feires 
noen dager pa forskudd, lØrdag 
28. mai. Da gleder vi oss til a v-
re med og feire deg, Lillemor. Og 
vi garanterer for at du kommer 
til a fA se mange kjente og kjre 
fjes! 

En av dine mange beundrere! 



Her er gjengen somforsØker âforteile oss noe om seg selv, og om hvordan de opplever 
den verden de er iferd  med a bli voksne i. 

Les artikkelen. De har noe afortelle able som vii vitne om at ungdom og deres tanker om 
verdier. 

Av kiasse 8A ved 
Mjr TJngdomsskole 

Avisgruppa i kiasse 8A ved Mjr 
Ungdomsskole i samarbeid med kias-
sestyrer Kristin Heistad. 

Arbeidet et par uker i mánedsskif-
tet april-mai med to, for deres livs-
situasjon svrt aktuelle tema, nem- 

hg tvil og tro, og det a bli voksen. 
Søndag 29. mai og 5. juni er det 

konfirmasjon i Enebakk. Ikke ii_-
ut ifra det faktum, synes vi det er 
flott a kunnepresentere ungdom-
menes egne tanker oinkring a vre 
tenâring, bli voksen, konfirmasjon, 
tvil og tro. 

Red. 

A b1i voksen 
- Kan jeg bestemme selv a gjøre hva jeg vii nâr jeg 

blir voksen? - Kan jeg danne meg mine egne meninger, 
og skaffe meg makt nãr jeg blir like gammel som dere, - 
nár jeg far meg mitt eget hus, min egen bil, min egen 
jobb og mine egne penger? Nâr jeg betyr floe, og har 
mange erfaringer a se tilbake pa, nár jeg star pa egne 
ben? 

Kan jeg takie alle vanskelige situasjoner nâr jeg blir 
voksen? 

Kan jeg vre sikrere pa meg selv, og ta ansvar for det 
jeg gjØr? 

Blir jeg godtatt som den jeg er nár jeg blir voksen? 
Blir jeg meg selv da? 

<<Til dere voksne>>  
Vi ungdommer vii ailtid komme til en fase hvor vi vii 

bestemme over oss selv og hØste vàre egne erfaringer. 
Det er en naturlig prosess pa veien til et voksent liv. 

Det er viktig at vi unge kerer a bli selvstendige i da-
gens samfunn. Det er vanskelig a vcere ungdom i dag 
pqa. alt det farlige vi kan rote oss bort i. Kanskje dere 
voksne burde la ossfà  by til a std iitt pa egne ben, slik at 
vifâr se tingene ut ifra  egen erfaring? 

For hva med den dagen da vi skal lØsrive ossfra dere? 
Trenger vi ikke da a kunne takie deforskjellige  situa.sjo-
ner som oppstâr selv? Vi mener ikke at vi skalfà by til 
alt, for selvfØlgelig  ma det skilles meibom hva som er 
riktig og galt. 

Det a vcere ungdom kan ofte vcere veldig vanskelig. 
Kan,skje mener dere at vi ennã er barn, mens vi selvfØ-
ler oss som voksne. Det kan virke veldigfrustrerende,  og 
ende i at vi ofte gjØr ting eller sier ting vi slett ikke me-
ner. 

Neste gang det oppstâr en konflikt hjemme, burde de-
re kanskje se tingene littfra  var side ogsà? Det er viktig 
at en ungdomfàr myeforstâelse og ros, og ikke bare hØ-
rer at slik og slik skal det vcere. 
Lykke til. 

<<Ten âring>> 
Det a vre ten.ring kan 

ofte vre vanskelig. Foreld-
rene dine vU du skal gjØre det 
godt pa skolen, du selv vii ha 
kamerater. Det er sa mye vi 
vii ha gjort og bØr  ha gjort. 
Men tida strekker ikke ailtid 
til, og vi far ikke alitid gjort 
det som vi selv vii. 

Noen ganger har vi fØieisen 
av at vi ikke orker mer, mens 
andre ganger har vi det kjem-
pefint. Foreldrene maser om 
at du ma skjerpe deg pa sko-
len, du vii ofte, men har ikke 
ailtid nok inspirasjon og lyst. 

Ungdomstida er en spen-
nende tid. Det skier sá masse 
av bade skuffelser og gleder, 
og du forandrer mye av din 
egen personlighet. Noen opp-
lever tenárene som en toff tid, 
mens andre synes den har 
vrt herlig. Ingen ungdom 
gâr igjennom ungdomstida 
likt, fordi vi alle ganske enkelt 
er forskjeliige. 

Alle tennnger Ønsker fri-
het til a gjØre det vi selv har 
lyst til. Vi vii fØle at vi blir res-
pektert for vãre meninger og 

handlinger, og hvis foreidrene 
kritiserer 055 blir vi ofte saret 
og skuffet. Jeg tror at vi ofte 
ikke skjØnner at foreldrene er 
redde for oss, men mange gan-
ger viser de det pa en dum 
mate slik at vi synes de er ba-
re enda dummere. 

Mange sier at vi skal vre 
glade vi har ungdomstida for-
an oss. Men det a vre ung-
dom er slett ikke sa enkelt 
som det hØres ut til. Med den 
"mØrke>' framtida vi har foran 
oss, og alt det vi ser gjennom 
media o.s.v. er det ikke greit. 

Jeg tror det var enklere a v-
re ungdom fØr. De hadde mer 
arbeid a gjØre, men de var ik-
ke sa skremt over framtida 
som vi er na. Mange ganger 
fAr vi en motiØshet som gjØr 
at vi bare har lyst til a gi opp 
alt. Men seivfØlgelig kan man 
ikke bare se pa de negative si-
dene av livet. 

Vi tenaringer opplever Jo 
mange gleder ogsâ, og vi ma 
lre oss a trekke fram de posi-
tive sidene ved livet mer. 
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VIGNETF 

 

Ungdomsti*d, konfirmasjoi 

Vi spurte 
en voksen 
Navn: Kristin. Alder: 26 âr. 
- Hva mener du med selv-
stendighet? Hva betyr ordet 
for deg? 

- Selvstendighet er a ta egne 
avgjØrelser og etter hvert a 
greie a ta ansvar for sitt eget 
liv. 

- Hva syntes du om at dat-
teren din holder pa a Iøsrive 
seg fra deg/dere? 

Datteren min pa sju ar be-
gynner a lØsrive seg fra oss 
foreidre sakte og sikkert. Jeg 
synes det er godt at hun be-
gynner a ta ansvar for seg 
selv, men samtidig <<mister>> 
jeg litt, ogsâ! 

Hvordan mener du man bØr 
oppdra barna sine? 
- Umulig a svare pa med fá 
ord' 
Stikkord: med omsorg og 
kjrlighet, ápenhet og rlig-
het. Det er viktig a ha tid til 
barna, viktig a sette grenser 
og forkiare hvorfor vi gjØr 
det. 
Hvor sent mener du at en 15- 

I 	 

LØsrive seg 
Mange ungdommer pro-

ver a lØsrive seg fra foreld-
rene i tidlig alder. Devil bli 
mest mulig seivstendig, og 
kiare seg mest mulig selv. 
De far egne meninger om 
ting, og ma stâ til ansvar 
for dem. 

Det er viktig at foreid-
rene gir barna -passe- fri-
het til a finne ut av tingene 
selv. Man lrer av sine 
egne fell og erfaringer, ikke 
av andres>'. 

Axing bØr fã vire oppe om 
kvelden? 
- 15-6Lringer er forskjellige. 
Generelt syntes jeg at de bØr 
legge seg nar de er trØtte, slik 
at de fungerer dagen etter. I 
helgene synes jeg ungdom-
mene bØr  fA vre oppe til 
rundt midnattstider, hvis de 
Ønsker det. 
- Synes du ungdom skal ha 
faste plikter i huset? Hvor-
vor/hvorfor ikke? 
- Alle i et hjem bØr ha faste 
plikter sa snart de er i stand 
til det! Hvorfor? Fordi det er 
en del av selvstendighets-
utviklingen! 

Mer fester 
Intervju med Glenn 

Navn: Glenn. Alder: 15 ãr. 
- Vanker du i en slags gjeng? 
- Ja. 
- Holder dere pa med noe 
spesielt eller er dere bare 
sammen for a ha det kuit? 
- Vi holder sammen for a ha det 
kult. (Ta en "liten nipper!.) 
- Hva ma man gjØre for a bli 
godtatt av den gjengen du 
vanker i? 
- Ikke no'. 
- Har du noen gang butt ut-
satt for gruppepress? 
- Nei. 
- Hvor sent far du were ute 
om kvelden? 
-. sa lenge jeg vii! 
- Har du noen faste oppgaver 
du ma gjØre hjemme? 
- Ja fy faen! Jeg ma rydde rom-
met, sj! 
- Hva tenker du pa nár du 
hØrer ordet selvstendighet? 
- Da tenker jeg ikke pa no' ass. 
- Synes du vi har nok fritids-
aktiviteter her for unge i 
Enebakk? 

NEI!! 
- Hva er det som mangier? 
- Jeg vet ikke helt. Det er sâ lite 
<'kjØr>' her at det ma vre ett el-
ler annet. F.eks.: MER FES-
TER!!! 



Tenàring 
A vcere tenàring er ikke 
iett, 
du ma passe pa a ikke 
fri 
fett. Du ma passe pa 
moten 
iscr, hvis du skal bli 
populcer. 

Hvis du skal legge an 
pàLise., 
set kan du ikke ha ei 
kvise. 
Du ma vcereframpâ  og 
ikke 
for bleik. For hvis du 
ikke 
er toff sier folk du er 
veik. 

Borgerlig 
konfirmasjon 

Av Espen 

Borgerlig komfirmasjon blir arrangert av 
AUF, som et alternativ til kirkelig konfirma-
sjon. Kurset gar ut pa a 1re om etikk, religlo-
ner og menneskeverd. Oiver 6 teinakvelder + 2 
kvelder med foreidre. Ved endt kurs far man et 
diplom, som bevis pa at man har lrt floe. 

Grunnen til at jeg valgte borgerlig, er at jeg 
ikke tror pa noen Gud, og at jeg er lei av a fØlge 
strØmmen. Jeg tror (og háper) at mennesket vii 
skierpe seg, uten noen Gud. Jeg stoler pa at 
mennesket er motstandskraftig og smart nok 
til a Mare seg seiv. 

Tvil og tro 
Vi spurte folk vi kjente om tvil 
og tro, og hva de synes er det 
viktigste i livet. 

Kirkelig 
konfirmasjon 

Av Ingvil 

De fleste velger kikelig konfirmasjon. Ofte 
forth det er en tradisjon. Noen ganger pga. press 
fra foreidre og famiie. Mange velger kristelig 
fordi vennene gjør det. Konfirmasjonen er jo 
egentlig ganske viktig, forth det er en bekreftel-
se av det som skjedde i dãpen. Derfor syntesjeg 
at det er viktig at man tenker over hva det er 
man tror pa. Tenke over hva en kirkelig kon-
firmasjon innebrer. I konfirmasjonstiden far 
man vite mer om den kristne tro, om bibelen er 
sann, om meningen med livet osv. I kontrma-
sjonstiden far du sjansen til a gjore deg opp din 
egen mening cm kristendommen. Er dette noe 
for meg? Vii jeg vre en kristen, osv. 

Jeg har valgt kristelig konfirmasjon fordi jeg 
er en kristen. Jeg har valgt a ta med meg Jesus 
gjennom livet. Det er en avgjØrelse jeg har tatt 
og som er det beste for meg. Jeg tror det er vik-
tig a komme frarn til hva man vii med livet og 
hva man tror pa. 

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 5453 

AUTORISERT IN 

Brokkenhusgrenda 1 
1404 Siggerud 	Elcktfo (10 

0 

A vare ung 
Jeg er sta. Jeg krangler med foreidrene mine. Jeg er en-
som. Jeg har det vanskelig. Venner er viktige. Gjengen 
er viktig. De snakker om gruppepress. Jeg vet hva de 
snakker om. Men det er spennende tider. FØlelsesladde 
tider. AvgjØrende, siitsomt, men gØy. 

Det er dyrt a vre tenâring. MiljØet er krevende og 
hardt. Jeg tenker pa framtida, men lever nâ. Jeg savner 
trygghet og kjr1ighet. Det er alvorlig a vre meg! 

   

5 VIGNETT 

 

i — tro og tv1*1 
Integrering av flyktninger  

Matnvtig handlingsplan 
Borgerlig eller kirkelig Konfirma- 

sion 
Jeg skal konfirmere 

meg. 
Da far jeg penger og 

gayer. Vi har stort sel-
skap og feirer lenge og 
vel. 

Jeg er midtpunktet. 
Det fØles OK a skulle 

konfirmeres. Det er jo 
en tradisjon. 

De alier fleste kon-
firmerer seg i kirken. 
Noen fâ gjør det bor-
gerlig. Troen er av-
gjØrende. Kristen eller 
ikke. 

- Jeg vet ikke sikkert 
hva jeg tror pa. 

Men nâ skal jeg bli 
voksen. Jeg skal inn-
lemmes I de voksnes-
rekker. 

Gry Johnsen, 
Jehovas vitne 
I. Jeg tror pa Bibelen. 
2. Jeg har funnet ut at Bibelen er 
noe jeg kan tro pa. 
3. Den gir deg retningslinjen. 
4. Ma undersØke Bibelen for a fA 
en tro. 
5.  
6. Stoler mer pa Bibelen. 
7. Det er a tjene Skaperen. 

Beate Steinset 
1. Jeg tror pa Gud. 
2. Jeg tror pa Gud fordi alle ting 
overbeviser meg cm at ban fin-
nes f.eks.: Tenk pa jorda, bloms-
ter, trr de kan ikke bare ha 
kommet 	til 	ved 	en 
eksplosjon,tenk pa alle frØene og 
alt det som ligger akkurat som 
cm det ma ligge inne i blomstene 
for at den skal kunne vokse. 
3. Jeg kan fØle meg trygg. 
4. Ja, men nâr jeg har lest mer sa 
har jeg funnet ut at det ikke er 
noen grunn til a tvile. 
5. Det jeg tvllte pa var vanskelig 
A forsta. 
6. Ja, det synes jeg at det er, men 

Alle kommer til et 
punkt i livet der de ma ta 
stilling til hva de tror pa. 
Srlig vi konfirmanter. Vi 
stiller oss spørsmâlet om 
vi skal ta borgerlig eller 
kirkelig konfirmasjon. De 
fleste velger kirkelig, men 
noen i var kiasse har valgt 

Satan gjØr alt for at mennesker 
skal vre onde, sa jeg forstâr det. 
7. Gud. 

TVIL 
A tvile er noe som gjør en usik-
ker. 
A tvile er noe som alle gjØr. 
A tvile er noe som gjØr det vans-
kelig a tro. 

Marit Myhre 
1. Jeg tror pa mennesket. 
2. Det er det eneste som kan ta 
ansvar. Det er feigt a skyve skyl-
cia over pa andre. 
3. At jeg hver dag ma ta ansvar 
for det jeg gjør mot mennesker, 
dyr og planter. 
4. Ja, jeg har meldt meg ut av 
statskirken. 
5. En grunn er at det finnes sa 
mange religioner i verden. En an-
nen grunn er at jeg aidri har hatt 
noen nr opplevelse av Gud. 
6. Det er vanskelig a tro pa men-
nesket nar jeg ser det som skier i 
verden i dag. Jeg tenker da pa 
forurensning av miljØet, krig, nod 
og at alle mennesker er mer opp-
tatt av penger enn unger. Men en 

borgerlig. Vi synes det er 
viktig a finne ut hva man 
tror pa, og ha sin egen me-
fling om dette. Vi har et 
innslag med en som har 
valgt borgerlig, og med en 
som har valgt kirkelig 
konfirmasjon. 

ma vre optimistisk og tro at det 
nytter a gjØre noe. 
7. Ha et godt forhold til andre 
mennesker, (Vre snill!) dyr og 
planter. 

SpØrsmâl 
1. Hva tror du pa? 
2. Hvorfor tror du pa dette? 
3. Hva har troen a si for deg i 
ditt daglige liv? 
4. Har du tvilt noen gang? 
5. Hva fikk deg til a tvile? 
6. Synes du det er vanskelig a 
tro pa dette nã du ser hva 
som skier i verden I dag? 
7. Hva er det viktigste i livet 
ditt? 

Glasnost 
Er glasnost bare no' 
tøv? 
vii Reagan lage jorden 
til støv, eller er det 
bare Gorbatsjov som er 
slØv? Hva skal vitro 
om de to? 

FØrstkommende mandag 
skal kommunestyret be-
handle handlingsplan for in-
tegrering av flyktninger I 
Enebakk. Det er flyktninge-
konsulenten som har ut-
arbeidet denne planen I sam-
arbeid med en tverretatlig 
arbeidsgruppe Formann-
skapsflertallet har innstilt 
pa rãdmannens forsiag om at 
planen legges til grunn for 
det videre arbeidet med mot-
taklintegrering av flykt-
ninger i Enebakk. 

Mcitnyttig Det er en matnyttig 
handlingsplan kommunestyre-
medlemmene far seg forelagt. 
Den gir nyttig informasjon pa al-
le de forskjellige cmrader man 
kan tenke seg i forbindelse med 
mottak av flyktninger. Den inne-
holder det nØdvendige av gjel-
dene lover og regler, rettigheter 
og refusjonsordninger og med 
drøftinger og forslag cm hva som 
er tilradelig for Enebakk i den 
aktueile situasjon.Málsetting I 
panen er nedfelt at malsettingen 
for fiyktningemcttak ma inne-
bare at det kommunale appara-
tet bidrar til at flyktninger fØler 
seg velkomne og finner seg til ret-
te her. Flyktningene ma ha mu-
ligheter til a beholde sin kultur 
og forholdene ma legges til rette 
slik at ulyktninne sa snart rad er 
kan ta positivt del i samfunn-
slivet og bli økonomisk uavhen-
gige. 
Kommunen bør kepe boliger 

Radmann BjØrn Halvorsen sier 
i sine merknader at den framlag-
te planen gir en god oversikt over 
norsk innvandrerpolitikk, cg de 
forhold, problemer og utfordrin-
ger som kan mote innvandrere i 
Norge. 
NAx det gjelder spØrsmálet  cm a 
skaffe flyktningene bolig, pekes 
det i planen pa en rekke mulighe-
ter, og at kommunen bØr  benytte 
seg av de mulighetene som tinnes 
for a bygge/kjØpe selv. 
Ogsâ radmann BjØrn  Halvorsen 
menerat kommunen aktivt bØr 
delta i arbeidet med a framskaffe 

boligtilbud bl.a. ved kjØp av 
hensiktsmessige boliger 
Informasjon viktig I planen 
vektlegges betydningen av infor-
masjon sterkt. Integrering av 
flyktninger og innvandrere gene-
relt i Enebakk er i stor grad av-
hengig av et effektivt informa-
sjonsnett som kan na lokalbe-
folkningen og vre med pa a 
bygge opp et trygt miljØ for alle. 
Flyktningekonsulenten sier ogsa 
at informasjon er et viktig ledd i 
holdningsskapende arbeid, og 
det forutsettes at kommunens 
etater, blad, aviser frivillige og 
skcler ma bidra med sitt i denne 
sammenheng. 

Kultur Forskjellige kulturtil-
tak regnes ogsa som et viktig 
bindeledd i integreringsproses-
sen. Pa dette plan bar allerede 
fiyktningekonsulenten arbeidet 
meget aktivt og mØtt mange av 
de lokale lag og organisasjoner. I 
planen foreslas blant annet at 
kulturelle aktiviteter og kurs ar-
rangerer i samarbeid med de lo-
kale organisasjonene. 
Aruig kvote I planen star ogsa 
at det er viktig at Enebakk kom-
mune inngár en avtale med sta-
ten om en kvote pa 10 - 15 flykt-
ninger pr ar, og at planlegging av 
tiltak fØr  nye ankommer skier  i 
god tid for ankomsten. 
Politisk ansvar Nar det gjelder 
det politiske ansvar for mottak 
av flyktninger, foreslar arbeids-
gruppa at dette skal legges til 
formannskapet. Det foreligger 
ogsa et forsiag fra Tom Nilsen 
SV, cm at det skal opprettes et 
eget utvalg med representanter 
fra samtlige pclitiske partier, og 
at dette utvalget skal ha an-
svaret for samordning og videre-
føring av arbeidet med flykt-
ninge og asyisøkerspØrsmâl 

NAx det gjelder den administrati-
ve tilknytning til flyktningekon-
sulentstihingen, har formann-
skapet innstilt pa radmannens 
forsiag cm a be administrasjons-
utvalget vurdere denne.Hittil har 
den vrt plassert under helse og 
sosialsjefen. 



88 VW Golf GL, 75 HK, aut., 
hvit 	 kr 128.000 

87 Audi 100 CC 2.2 E, soltak, 
sort met. 	 kr 260.000 

87 VW Golf GL, 75 HK, twit 	 kr 121.000 
87 VW Golf GL, 75 HK, hvit 	 kr 118.000 
87 VW Golf CL, 75 HK, hvit 	 kr 113.000 
86 VW Passat CL, 90 HK, soil., 

sort met, 	  kr 135.000 
86 VW Passat CL, 90 HK, 

solv met 	  krl3O,000 
86 VW Golf Gil, rod 	hr 140.000 
86 VW Golf CL, 75 HK, soltak, 

SON met 	  kr 100.000 
85 Audi 902.0 E, grO met. 	kr 155.000 
85 VW Passat CL sedan, 

gronn met 	  kr 90.000 
85 VW Golf CL, 7511K, gull met. 	kr 74.000 
85 Audi 80 CC, 90 HK, blá met 	kr 116.000 
85 VW Golf Gil, soltak, solo met 	 kr 134.000 
85 VW Golf CL, 75 HK, bid met 	kr 88.000 
85 VW Passat Country, 90 HK, 

solv met 	  kr90.000 
84 VW Golf C, 75 HK, bid met 	kr 81.000 
83VW Golf C,aul., rod 	kr 63.000 
82 VW Passat CL Formel E, 75 HK, 

gui 	  kr 71.000 
82 VW Jetta CL diesel, solv met . 	 kr 56.000 

Folio Bilsenter AIS 
Asvn. 9, 1400 Ski - Itt. 09/872165 

PINS EME N IC H ETEN 
YRE ENEBAKh BETEL 

Fredag 27.5. kl. 19.30: 
Hornorkesterets jubile-
umskonsert pa Salen, 
Ski. 
SØndag 29.5. ki. 10.00: 
SØndagsskole. Ki. 19.00: 
Kjell Hagen og menig-
hetsmusikken. 
Alle velkommen. 

munestyre har mote i 
Herredshuset mandag 
30. mai 1988 kl. 18.30. 
Saksdokumentene er ut-
lagt til gjennomsyn pa 
Enebakk formannskaps-
kontor i kontortiden ki. 
08.00-16.00. 

Kare KjØlle, ordfører 

lu Enebakk korn- 

Enehakk 
kommune 

RELIGIOSE MOTER 

KUNNGJORINGER 

Landsomfatter.de  

BIL-BAT 

CARAVAN 
FORMIDLING 

Skal du 
KJOPE eller SELGE? 
Kurante, rimelige, 

eksklusive. 
Ring oss!! 

09/92 63 48 
kI. 10.00-21.00 

Annonse/datasaig 

Formidling. Forsikring. 
Finans. 

TOYOTA I FOLLO 
PthSOPJ!I.U1: 

87 Tercel 4x4 Demo 	kr 130.000 
87 Camry XLi sty. 	kr 175.000 
B7 Toyota Corolla forsikr 	 kr 95.000 
87 Starlet Demo 	 kr 74.610 
86MR11 	 kr 175.000 
86 Corolla GLSUN 	hr 92.000 
86 Toyota Carina II GLI 	hr 132.000 
86 Ford Escort l.4CL 	hr 95.000 
85 Toyota CamryGLlsedan 	kr 99.640 
85 Camry DX Combi 	hr 102.500 
84 Opel Ascona 1.6 S, 4d 	hr 95.800 
84 Mazda 323 1.5, 3-d 	hr 76.500 
84 Corolla l.6 DX, 4-d 	hr 79.000 
83 Mazda 6262.OLXKombi 	hr 75.010 
83 Toyota Corolla 1.6 DX, 44 	hr 77.000 
81 Mazda 3231.5 	hr 47.510 
81 Toyota Corolla DX, solv 	hr 31.000 
80 Toyota Carina 	hr 41.500 

VARIER: 
86 Iii Ace LB 	 hr 72.000 
85 Model F vare 	hr 89.500 
84 Volvo 245DLvare 	hr 71.410 
85 Ford Transit 

Jubileum 	 kr 46.000 

TOMOTRI BIL A/S 
Mylaret 3, 1400 Ski - TI. 09/94 52 00 Enebakk 

knuste 
Eidsvold 

Enebakk fikk en treg start 
pa onsdagens kamp mot ster-
ke Eidsvold. Men da ene-
bakkmaskinen kom ski-
kkelig i gang kunne heller 
ikke Eidsvold stá imot 
presset. De ble bare stãende 
a se pa at Enebakk trakk opp 
det ene fine angrepet etter 
det andre, og det første til 
hjemmeseier 2 - 0 og 3 nye 
poeng. 
Kriging 
FØrste omgang begynte ikke sà 
bra for Enebakk. Eidsvold tok 
tak i kampen og produserte flere 
farlige mâlsjanser. Enebakk yak-
net langsomt, og flkk flyttet spil-
let sitt hØyere  opp pa banen. Men 
det ble mye kriging og lite kon-
struktivt spill fra begge lag.Det 
tok en halv time for Enebakk 
kom ordentlig i gang med det fi-
ne angrepsspillet sitt. Enebakk 
produserte den ene fine sjansen 
etter den andre, og etter 42 mi- 
flutter 	tok 	hjemmelaget 
ledelsen.Ronny Lund sliter seg 
forbi Eidsvolds forsvar, og putter 
ba]ien sikkert i mál. 
Imponerende 
Andre omgang viste belt og fullt 
hvilket lag som er best., nemlig 
Enebakk. Det var et imponeren-
de spill enebakkingene viste. Det 
ene strálende angrepet etter det 
andre ble rullet opp av Enebakks 
mannskap. Etter 11 minutter 
klarte Enebakk for andre gang a 
legge ballen i Eidsvolds màl, men 
denne gangen ble mâlet an-
nulert. DrØye  30 mm. gikk det fØr 
hjemmelaget Økte sin ledelse. Et 
glimrende innlegg fra JØrn  Adolf-
sen ble styrt inn av en meget god 
Geir østli. Enebakk dominerte 
fullstendig denne andreomgan-
gen, og 2 - 0 seieren var fulit for-
tjent. 
Kjempefornoyd 
-Jeg er meget godt fornØyd  med 
denne kampen, spesielt andre 
omgang. FØrste del av andre om-
gang er noe av det beste vi har 
prestert. Vi er kjempefornØyd 
med tre poeng, sa trener Morten 
Wilhelmsen etter kampen. 
Kampfakta: 
Enebakk stadion 
Enebakk - Eidsvold 2-0 ( 1-
0) 
Enebakks ma!: 
42 mm.: 1 - 0, Ronny Lund 
75 mm.: 2 - 0 Geir Østli 

Jubileumskonsert 
Betel Hornorkester, Ytre Enebakk, 20 ár 

Vi Ønsker velkommen til konsert i Salen, Ski, 
fredag 27. mai kl. 19.30. 
Servering - Tale - Sang 

  

STILLING LEDIG 

 

  

Praktikant 

 

FØrskolel. sØker prakt. til 
priv. hj. Ogsâ avg. el. fra 
u.skolen kan sØke. 

TIf. 92 46 86 

     

Hvem vii vre dagmamma 
for 3 greie gutter, 1 âr, 3 ár og 4 âr, fra 15. aug., 2 dager 
den ene uken og 3 dager den andre uken. 

Aini, t!f. 92 44 82 

Buster 

henger 
Bat - vare - hest og bil 

Gode ti/bud 
fra produsent 
1860 Trøgstad 
TIf. 09/82 64 88 

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tilpasses 
• Timebestilling 

TIf. 09-870524 

Optiker Krogh 
Ski Optiske 
'Princess Huser) 

Asenveien 1, 1400 Ski. 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktige!se. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 09/9572 01 e. kI. 17. 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

Aw%k 

*41# 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO  

Tenker du 
fly eller brukt bil? 

TA KONTAKT MED VAR 
MANN I ENEBAKK 

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

FORDSEN1ENET KJEPPESTADVN. 30, SKI. TLF. 870780 

FOLLOS STØRSTE BILLEVEIIANDØII 

FOLLO AUTOCO I 

• AUTODIESEL• 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

VIGNETT 

Istid 
Mandag skal kommunestyret ta 
stilling til om det videre arbeid 
med etablering av fritidshjem-
stilbud i skal legges pa is inntil 
den Økonomiske situasjon kan 
forsvare at det innfØres  nye til-
tak. Formannskapsflertallet har 
gatt inn for dette, mens et mind-
retail, pa forslag fra Jorunn Buer 
har gatt inn for at det skal ned-
settes et politisk utvalg pa tre 
medlemmer som skal legge fram 
forslag til løsninger pa fritids-
hjem i kommunen. 
11983 ble det utarbeidet en ut-
redning om fritidshjem i Ene-
bakk, og kommunestyret vedtok 
i juli 84 a oversende denne til sko-
lestyret, som behandlet saken i 

juni 85, og sa at de var positivt 
innstilt, selv om det ikke fantes 
ledige lokaler ved noen av skole-
ne. 
Siden har saken versert i kom-
munale organger, og bØygen  bar 
vrt hvor ansvaret for fritids-
hjem skulle plasseres, og hvor 
man skulle holde til. 

Utsettes? 
Kommunestyret skal mandag ta 
stilling til den videre skjebne for 
forprosjekt for utvidelse av Kin 
kebygden skole. Et enstemmig 
formannskap innstiller pa at re-
alitetsbehandlingen av det fram-
lagte forprosjektet utsettes, og at 
plan og byggekomiteen gis I opp-
drag a utarbeide et mindre om-
fattende og kostnadskrevende 
prosjekt tilrettelagt for etappevis 
utbygging. 

Utstilling 
LØrdag âpner en utstilling i regi 
av Enebakk kunstforening i Gal-
leri Nygãrd pa Flateby. 
Det er enebakkunstnerne Lars 
Fumes, Eivind Jentoft, Leikny 
Derlick, Eva Lange og Viggo 
Karlsen som stiller Ut. Utstillin-
gen vil were ápen fram til 5. juni. 

Fodseisdag - 
ekteskap inngâs - 

forlovelse - 
nye verdensborgere 

EN NOTIS 
PA SIDE 2 
er populrt og 

koster ingenting! 

J1(,gnctt 
Postboks 62, 1912 Enebakk 

TIf. 92 65 40 - 92 65 50 

tu 

Annonser leses 
av folk flest 

I/ 

REDD BARINA 
Jcrnbanclorgel 2 Oslo I 
Post9ro1on(o 5000187 

BEG RAVELSESBYRAER 
CII 

Ski 
Bcgravclscsb1'r 

CHR. STFNSRUD EFTF. !. 
Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 
i konferanse 
Ordner alt 

Follodistriktets byrã 

gjennom 60 ar 

rundt omkring rundt 



VIGNETT 

RORLEGGER 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

/05 	Bevervn. 11 
1bhiIL  

hu1rEEuI 

1914 Enebakk 
Mob, If. 094/11 747 
TIf. 92 48 92 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand. - fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lard. 09.00-14.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Dame- og 'herrefrisor 
Saig av hárpreparater og parfymearti ler. 

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

TIf. 92 55 50 
Bekkelaget II etg., Y. Enebakk 

Strømsliorg & 
Enersen A/S 

utterer alt i el-installasjoner 
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

EILAG
k)eder, av auIoflse,Ie 	1 
elekl,c,nstallato,e, 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Enebakk 
Transformator 

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

VETERIN!ER 
• Polikiinikk • Rontgen • Kirurgi 
• Lab.servico • Oppstalling opererte dyr 

SKEOSMO DYRERLINIRK 
Vet. Knut-Arne Nrnverdal 

N. RhisgSrd, Kjeller 
(skitt fra Fetvn. v/fiyplassen) 
Apningstider: 8.30-15/17.19' 

Timebestilling 06/8785 00 el. 
'DROP IN,, 8.30-14. Stengt heig. 

TANNLEGE 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

BILFIRMA 

FRPSØR 

Mettes Härdesign 
MURERE 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid. 

TIf. 92 63 46 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Lennestadvn. 5 	TIf. 09/92 65 43 
ST  ). 1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 0\   
•1- 	Utfører 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 
NYBYGG 

ENTREPRENØR 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenørfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TIf. 92 88 53 - 92 8525 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Ulieie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

"I 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

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

Ogsà kveldstid 

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

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

Stengt: Mand. og torsd. 

RETNINGER 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
Tlf. 92 81 24 

Rolf Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Enebakk rørleggerbedrift 
vflrygve E. Andreen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

Bjerke Hárdesign 
TIf. 92 81 62 

Berkeveien 2, 1911 Flateby 

SPESIALFO 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

KVIKK RENS 

cz1taajama 	II 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

BrOdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/9262 94 I 

D. lAGCO 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

811 - Elektro 

(.5 Yrkesklr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 09188 81 54 

Langdag onsdag og torsdag hI kI. 19.00. 

EL-INSTALLASJON 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Om nodvendig moter vi 
Iii kjoretimer i Enebakk, 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTE K N KERM ESTER 

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

Audi Erting Rod A/S 
1800 Askim 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 
Kjep din nye el/er brukte b/I hos oss. 

TIf. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJEL[ BRENDJOBD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TIf. 92 86 94. Mobiltlt. 094/26 165 

GAUTE'S TMFIKKSKOLE A/S 
OppIring pa bil 

Teorikurs — Fase Ii 
TIf. 06/81 42 92 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

Flateby Antirust 
Kjøp og salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 

TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby 

Ristoraute ITAIJA a.&' Pizzeria 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant - 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

Økonomi & Reguskap Enebakk A/S 
eAlt innen regnskapsrjenester' 

Reg. revisor Sten Rovik 

Senteret, 1914 Ytre Enebakk 
Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

Landbruksregnskap, økonomi 
& bandelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nrnringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 

bedrifts-radgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 7 

ebakk 
"egnskctpskoutor 

pa-F Medlem av 
Norske Regnskapsbyräers Forening 

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

CS Containerutlele 
Utlele av avfallscontainere fra 2-8 rn'. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

OSVALD NODLl 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 8468 

SJAFSK0LE 

I  



Flott Driv 

Driv spilte en god kamp mot Oshaug 

Sesongens fØrste A— kamp pa den nye Mjrbanen endte med 
seier til Driv. Driv spilte lett teknisk fortball og vant til slutt 
4 - 1 over Oshaug. 

Pukkhaugen vokser stadig ved Streiflnn. Mellom 1500-2000 tonn knuses daglig - uten at driften 
gár etter forskrtftene. 

Gior en god dag'. 

1500 til 2000 tonn stein om 
dagen kjøres gjennom 
enorme knuseanlegg ved 
Streifinn. Massene kjøres 
over pukk og subushau-
ger og tippes, mens støv-
skyen star. 

Na har JØrund Skjeggedal 
igjen tilskrevet Statens forurens-
ningstilsyn med kraftig protest 
mot máten anlegget drives pa. 
Det bryter mot alle SFTs for-
skrifter for driften. Skjeggedal 
sier i brevet at han mener at for-
skriftene ikke bare ma vre torn-
me ord pa et papir. Han krever at 
pukithaugene skal reguleres ned 
i hØyde,  og at haugene pa omrá-
det skal fuktes med vann. I ved-
tektene for utslippstillatelsen 
star det klart at knusingen ma 
stoppes nâr ikke vannpâsprøy-
tingsanlegget kan brukes. Det 
star at transportbánd som fØrer 
stØvende materialer skal vre 
skjermet mot vr og vind, og en-
delig star det at rávarer og pro-
dukter skal plasseres slik at de 
blir minst mulig utsatt for vind 
og stØvflukt. Det star ogsâ atom-
rádet i tørre  perioder skal fuktes 
med vann. 

Vi sitter pa plenen utenfor JØ-
rund Skjeggedals hytte og glaner 
rett inn i en femten meter hØy 
pukkhaug, bare 15 meter fra hyt-
ta, og vi forstar Skjeggedals har-
me over det som her er skjedd. 

30 ar har han og kona brukt pa 
A arbeide opp denne eiendom-
men. NA er de delvis pensjonis-
ter, og kunne tenke seg a til-
bringe mye mer tid pa denne 
eiendommen som de er sâ glade i. 
Men stØy  og stØv forhindrer det. 
Det blir helgene, og da passer de 
pa a komme utover etter at drifta 
ved pukkverket er avsluttet for  

uka. - Men det har hendt at 
drifta har pagatt til lØrdag kiok-
ka 13, forteller Skjeggedal. 

- Her har det vrt fredelig og 
godt, sier kona. Hadde noen sagt 
at de skulle bli slik, ville jeg ikke 
trodd det. Alt Ødelagt pa en uke. 

- De har gitt en god dag i for-
skriftene fra fØrste dag. Ikke en 
eneste ting er butt skikkelig fulgt 
opp. 

De bláser i oss 
Dette har vi levd med siden 

1985, sier en harmdirrende Skjeg-
gedal. Og hadde det enda vrt til 
noe gavn. Men det ble igangsatt 
pa grunn av et prosjekt som i ut-
gangspunktet var dØdfØdt. Det 
eneste vi har igjen er et digert 
krater, et sâr i nturen som vil bli 
staende i uoverskuelig framtid. 

Da formannskapet i oktober 
1985 trakk fram hasteparagrafen 
for a inngâ avtale med Eeg Hen-
riksen om pukkverksdrift ved 
Streifinn, var det opprinnelig for-
di at Eeg Henriksen, som fikk an-
budet pa opprusting av ødegärd-
veien, og bygging av gang-/syk-
kelvei langs denne, trengte mu-
ligheter for masseuttak og pukk-
produksjon i nrheten. Dermed 
sa kommunen muligheten til a f 
planert idrettsplass gratis mot at 
firmaet fikk produsere pukk av 
overskuddsmassene. Eeg Hen-
riksen la press pa kommunen for 
a fâ igang en avtale innen en tids-
frist, derfor hasteparagrafen. Na 
sitter kommunen igjen med "hØ-
1et' og et ambisiØst planforsiag 
for idrettspark, alt mens Flateby-
unger fortsatt ikke har noen id-
rettsplass, og hyttenaboer fØler i 
enda sterkere grad at de har fatt 
Ødelagt sine eiendommer til in-
gen nytte. 

- Dette har vrt en fryktelig 
pàkjenning, sier Jørund Skjeg- 

gedal som har protestert allerede 
fra fØrste  stund. Det er kiart at 
hvis det hadde dreid seg om noe 
som til syvende og sist hadde 
kommet lokalsamfunnet til gode, 
sa hadde det ikke vrt like bit-
tert, sier han. Tre ganger i lØpet 
av november -85 tilskrev jeg 
kommunen med kraftige inn-
vendinger. Jeg fikk til svar at id-
rettsanlegget ikke direkte ville 
berØre min eiendom, og med hen-
syn til igangsetting av arbeider 
fØr nabovarsel, var det lakoniske 
svar at jeg hadde f.tt nabovarsel 
pa et idrettsanlegg, ikke pukk-
verksdrift. 28. oktober 1985 ble 
vedtaket om pukkverksdrift fat-
tet. 6. november ble befolkningen 
pa Flateby orientert. Vilkarene 
for drift av pukkverket har kon-
sesjonsinnehaveren ifØlge naboer 
hele tiden behandlet vilkarlig. 

I alle fall med pukkingen. Men 
kommunen forhandler nâ med 
Eeg Henriksen A/S om fortsatt 
lagring av massene utover 
31.12.88 som er datoen for av-
vikling ifØlge kontrakten, hvor 
det for Øvrig ogsa star at kom-
munen, dersom det pr. denne da-
to fortsatt er masser igjen i omra-
det, og disse ikke kan lagres der, 
kan vre behjelpelig med a skaf-
fe annen lagringsplass. 

Med de massene som pr. i dag 
befinner seg i omrâdet, yule det 
hØyst sannsynhig bli til stor plage 
for beboerne i ornrádet om de 
skulle t]ernes pa alt for kort tid. 
Men hØydene  bor i alle fall regu-
leres. Og et visst press pa Eeg 
Henriksen med tanke pa a rydde 
opp etter seg nar den tid kom-
mer, ville kanskje vre betime-
hg. En aidri sâ liten grusbane 
kanskje, som takk for besØket? 
tjansett, driften fram mot slutten 
av rnai fØlges ná med argusØyne.  

1.omgang 
Driv fikk en god apning pa kam-
pen. Ahlerede etter 11 minutter 
var Andreas Myhre frempa med 
pannebrasken og headet inn 1 - 
0. Oshaug - spillerne klarte aldri 
A svare pa Drivs konstruktive og 
raske spill. 

2.omgang 
Driv dominerte denne orngan-
gen. Etter 15 minutter kunne 
Bjorn Engelsen legge pa til 2 - 0 
etter innlegg fra Jan Amundsen. 
Driv hadde de aller fleste rn.1s-
jansene og Jan Erik Christiansen 
kunne legge pa til 3 - 0 etter vel 
35 minutter. Bare to minutter se- 

Fredag var det igjen A - 
kamp pa Enebakk stadion. 
Denne gangen var det Sønd-
re HØland som matte bite i 
gresset da fløyta  gikk etter 
90 mm. Hjemmelaget vant 3 
- 2 etter en tam og kjedelig 
kamp. 
1.omgang 
Enebakk fikk seg en kalddusj i 
âpningen av denne kampen. Kun 
fern minutter var gatt da SØndre 
HØland tok ledelsen. Men Geir 
Østli ble spilt fri etter 13 minut-
ter og han utlignet til 1 - 1. Ene-
bakk fikk na et lite overtak i 
kampen. Bare fire minutter etter 
uthigningen g Gunnar Mathisen 
Enebakk ledelsen 2 - 1. SØndre 
HØland kiarte a kornme hØyere 
opp pa banen, og kampen ble jev-
nere. FØrste  omgang bar preg av 
lavt tempo og darhige angrep fra 
begge lag, selv om Enebakk kvik-
net litt til pa slutten av orngan-
gen. 

2.omgang 
Andre omgang ble ikke bedre 
enn fØrste omgang rent spil-
lemessig. Enebakk spilte usik-
kert nâ, og SØndre HØland fikk et 

nere var det BjØrn Engelsen 
igjen. 

Han lagde Drivs siste mali kam-
pen. 
Fredag fØrstkornmende spiller 
Drivs A—lag igjen hjemmekamp, 
denne gangen mot HØlen. 
Kampfakta: 

Mjrbanen 
Driv - Oshaug 4 - 1 ( 1 - 0) 
Drivs mil: 
11 mm. 1 - 0 Andreas Myhre 
60 mm. 2 - 0, Bjorn Engelsen 
80.min 3 - 0 Jan Erik Christi-
ansen 
82 min 4 - 0 Bjorn Engelsen 

hite overtak pa midtbanen. Like-
vel kiarte Enebakk etter 18 mi-
nutter a Øke ledelsenetter at JØrn 
Adolfsen hadde scoret Enebakks 
tredje rnâl. 2 minutter senere Ut-
lignet SØndre HØland. 

Elendig 
- Dette var elendig. Det er posi-
tivt at vi tar tre poeng her i dag. 
Gutta var stole fØr  kampen. Det 
er sjelden vi spiller to kainper pa 
tre dager, og trening imehlorn dis-
Se, var trener Morten Wilhelm-
sens kommentar. Enebakk ligger 
na Øverst pa tabellen med 12 p0-
eng pa 4 karnper. Vi minner om 
neste hjemmekamp tirsdag 31. 5 
pa Enebakk stadion, mot Fjell-
hamar. 

Kmapfakta: 
Enebakk Stadion 
Enebakk - SØndre HØland 3 
—2(2-1) 
Enebakks mãl: 
13 mm. 1 - 1 Geir Østli 
17 mm. 2 - 1 Gunnar Mathi- 
sen 
63 mm. 3 - 1 JØrn Adolfsen 

Knepen seier 
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