
	  ett størst i 
Enebakk, 

Lei pendling 

En del av elevene som har gjennomført undersØkel-
sen, sainmen med fun g.formann i Ncvringsradet, Thor-
vald Ungersness. 

Velutdannede folk, med etableringslyst 
og fleksibilitet som Ønsker arbeid i Ene-
bakk! Det er inntrykket man sitter igjen 
med av enebakkinger, etter at markeds-
føringsklassen ved Strømmen videregá-
ende pa Flateby har lagt fram resultatene 
av arbeidsmarkdesundersøkelsen de har 
gjennomført for Enebakk naringsrád. 

Se siste side 

Overtramp 
- Overtramp av 

administrasjonen, 
var karakteristik-
ken Jorunn Buer 
(AP) brukte pa det 
som er skjedd i dag-
ligstua pa Kopás, 
hvor beboernes 
samlingssted na 
skal tas i bruk som 
kontorplass for den 
nye pleie og om-
sorgssjefen. 

Stua bruke ogsá til máned-
lige formiddagstreff for flere 
foreninger.Representanter fra 
Sanitetsforeningene i Ene-
bakk, og Helselaget, som hØ-
rer til blant disse brukerne 
var møtte rnassivt fram og 
satt trofast pa galleriet med 
sine flagg i samfulle fern og en 
halv time i pãvente av at sa-
ken skulle komme pa dags-
ordenSiden torsdag da saken 

I 

ble kjent har Sanitetsfore- 
ningen og Helselaget, med 

—Dette er overtramp fra 
administrasjonen, sa Jo-
runn Buer (AP). 

Monica Bakken i spissen hatt 
i gang en underskriftskarn-
panje. 300 har skrevet under 
pa et krav at beboerne pa Ko-
pas ma fâ beholde sitt fellesa-
real. 

Da Jorunn Buer tok opp 
denne saken under eventuelt i 
mandagens kommunestyre- 

Forts. side 5 (5) 

Flere kutt j 

Folk ma regne med yt-
terligere nedgang i det 
kommunale tilbud, sier 
rádmanii 	Bjorn 
Halvorsen..- Vi er nâ kom-
met til et punkt hvor vi 
ma se pa den virksomhet 
vi driver og sptrre hvilke 
tjenester det er naturlig at 
kommunen skal utføre, og 
hvilke man bør kutte ut 
Det skal vere kvalitet 
over detilbud vi oppret-
thoider. 

Se side 4 

80 timer 
Kömmunestyret vedtok 

mandag kveld mot en 
stemme a skjre ned ram-
metimetallet i grunn-
skolen med 80 timer i uka. 
Det var Tom Nilseu(SY) 
som stemte imot, og han 
gikk inn for a oppret-
tholde rammetimetallet.. 

flere aItriatjverve go 
mellom. Fr-a de meat yt-
terliggàende, nemlig ràd-
mannens for-slag pa 130 ti-
mer, som fikk 2 stemmer i 
formanuskapet, og Tom 
Nulsens pa ingen ned-
skjaring, til Thorvald Un-
gersness (SP) pa 100 timer 
sour ogsä fikk to stemmer 
i t'ormannskapet. til Tore 
Tidemann4H's pa 80 ti-
mer, som i formannskapet 
fikk 5 stemmer. 

Se side 4 

Ráken før 
Dalen 

Konununestyret vedlok 
mandag kveld med 30 mot 
2 stemmer a bgge tit ho- 
vedkloakk 	 i 
Kvernstuen Raken,(irau 
for-an utbygging av hoved-
kloakk i Ekebergdalcn. Dc 
aller fleste var imidertid 
enige om a sette utbyggin-
gen av kioakkrensanIegg 
I Vtre Enebakk aller 
overst pa priorrterrngslrs- 
ta. 	U,  tbvggitigstempoet 
skal vurderes i forbindel-
se med behandlingen av 
LTB og arsbudsettet, 
Mindretallet pa 3 .sstottet 
.Jorunn Buer 4APt'.s for-slag 

iropt- oritere Ekeberg-
f,ir toran  Kvernstiien 
Ilaker'. 	derne"t ROtten 
Gran. 

Knallhelg pa' Baermerud 
Stup uti det! Fortsatt er 

Brermerud avgiftsfri, og 
kan for tiden konkurrere 
med mer eksotiske him-
melstrØk bade i vannkval-
itet og temperatur - tett 
oppimot 20 svalende gra-
der. 

LØrdag og sØndag var det et 
yrende badeliv pa Enebakks 
kommunale badestrand ved 
Lyseren, og den nyopprustede 
parkeringsplassen like neden-
for kiosken kom godt med. 

Brmerud badeplass ble rus-
tet opp for rundt 200.000 kro-
ner i fjor host. Foruten par-
keringsplassen, er nye arealer 
tilsádd, slik at enda flere kan 
M plass pa denne perlen av en 
badeplass pa tropiske 
sommerdager.Det er ogsá 
kjØrt pa mer sand. Og til de 
som var misfornØyd med 
stengt kiosk denne helga, kan 
vi trØste med at til søndag er 
kiosken igjen i full drift, med 
leskende tilbud. 

Slik skal sommerdager vcere. Deilig rent vann, med behagelig temperatur. Denne glade 
jenta var en av de mange som boltret seg ifinvret pa Brmerud søndag. Gakk he n og 
gjør likedan. For sommergieder erfortsatt avgtftsfrie  i Enebakk. 

Innen den tid regner man og- 	bade ryddet og velfrisert" for 	munen. 
sá med at plassen skal vre 	sesongen far vi opplyst i kom- 

Kjøp og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer til vele 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 
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Kommunens okonomiske situasjon 
I forbindelse med <<âpne 

brew, avisinnlegg, samt 
<<redegjørelser>> for Ene-
bakk kommunes Økono-
miske situasjon, Ønsker 
undertegnede a komme 
med noen opplysninger. 
1. Enebakk kommune ma i 

likhet med alle andre kom-
muner, - samt private og 
offentlige instanser for Ø.f.-

rig - forholde seg til landets 
Økonomiske situasjon. 110-
pet av de siste 2 àrene har 
storting og regjering fore-
tatt disposisjoner som pa-
virker den Økonomiske si-
tuasjon i kommunefor-
vaitningen. 
Dette skier bl.a. gjennom 
endring i skatteregler, 0k-
ning i avgifter og nye avgif-
ter til staten, reduksjon 
samt i overfØringer fra sta-
ten til kommunene. 

I tillegg blir kommunene 
pMagt nye oppgaver uten 
at det blir ytet full Økono-
misk kompensasjon. 

For 1988 innebrer Statens 
innstrammingstiltak at 
Enebakk kommune har Ca. 
6 mill. kr  mindre til disposi-
sjon enn beregnet da etate-
nes budsjettforsiag ble ut-
arbeidet sommerenlhØsten 
1987. 
Kommunene har fatt kiare 
signaler om at statens inn-
strammingstiltak VII vare 
godt inn i 1990-ârene. 

2. I Enebakk utgjØr skatte-
inntektene Ca. 62% av 
driftsinntektene, ramrnetil-
skudd fra staten Ca. 14%, 
andre overfØringer Ca. 16% 
og salgs- og leieinntekter 
Ca. 8%. 
Skatteinntektene har de 
senere ár vist en god stig-
ning, bl.a. 15.5% fra 1986 til 

1987. Dette er en gunstig 
utvikling for Enebakk 
kommune. 
Det som ikke er gunstig, er 
at kommunens driftsutgif-
ter Øker i større  grad enn 
driftsinntektene. 
Arsakene til Økte driftsut-
gifter henger dels sammen 
med de fØr omtalte inn-
strammingstilt,ak, lØnnsØk-
ninger, samt kommunale 
vedtak om styrking av en-
kelte kommunale aktivi-
teter og igangsetting av 
nye tiltak. 
I 1988 utgjØr kommunens 
utgifter/inntekter Ca. 105 
mill. kroner brutto. 

3. I innevrende ar vil kom-
munen fâ et regnskapsmes-
sig underskudd pa Ca. ½ 
mill. kroner dersom det ik-
ke foretas innstrammings-
tiltak. Dette kommer i til-
legg til at kommunen reg-
ner med a spare inn Ca. 1 
mill. kr  i âr som fØlge av an-
settelsesstopp. (Ansettel-
sesstoppen har for Øvrig ik-
ke blitt gjort gjeldende for 
skolesektoren.) 
I 1987 fikk kommunen et 
underskudd pa kr 990 000,-. 
Dersom vi framskriver ut-
gifter og inntekter med ná-
vrende aktivitetsnivà, vii 
vi i 1989 fâ et underskudd 
pa Ca. 3.6 mill. kroner og i 
1990 et underskudd pa ca. 
0.5 mill kr. 
Denne utviklingen kan ik-
ke fortsette, og det er der-
for det er nødvendig a fore-
ta innstrammingstiltak i 
Enebakk kommune. 

4. For a ra balanse i bud-
sjettene i arene framover er 
det to ting som ma gjØres. 
Det ene er a redusere utgif-
tene, det andre er a Øke 
inntektene. En kombina- 

sjon av dette vii vre ak-
tuelt. 
Skatteinntektene, ram-
metilskuddet fra staten og 
til dels andre overfØringer, 
kan ikke kommunen gjOre 
noe srlig med, da det er 
vedtak I storting og regje-
ring som pâvirker disse 
inntektene. 
PA inntektssiden er det 
saigs- og leieinntektene 
som kommunen har her-
redØmme over. Disse inn-
tektene utgjOr bare Ca. 8% 
av de totale driftsinntek-
ter, og selv med en kraftig 
økning vil dette ikke ha no-
en srllg stor effekt totalt 
sett. 
Det er selvsagt ogsa be-
grensninger for hvor store 
avgiftsOkninger man kan 
plegge befolkningen i 
kommunen. 
For a oppna balanse mel-
lom utgifter og inntekter, 
er det derfor nØdvendig a 
foreta reduksjoner i drift-
sutgiftene. Et av forsiagene 
som er lagt fram, inne-
barer en reduksjon pa 5 1-
rerstillinger. Dette inne-
brer en besparelse pa 
drØyt 1 mill. kroner pa árs-
basis. 
Det er bekiagelig at det. er  
butt nØdvendig a redusere 
aktiviteten i skolen pa den-
ne mâten, men det er en 
nØdvendighet dersom vi 
skal fA balanse i kom-
muneØkonomien. 
I tiilegg til de innstram-
minger som er foreslâtt i 
skolen, vii det vre nØd-
vendig a dekke inn ytterli-
gere Ca. 2.6 mill. kr  i 1989. 
Dette vii vi matte <hente 
inn i kommunens Øvrige 
etater. 
Det er grunn til a presisere 

at i nâvrende Økonomis-
ke situasjon er det nØd-
vendig a foreta innstram-
minger i Enebakk kom-
mune. Dette VII ramme he-
le kommunens virksomhet 
og alle kommunens etater. 

5. Enebakk kommune star 
foran store utfordringer, 
bade nár det gjelder a fá 
kontroil over den nãvren-
de Økonomiske situasjon, 
og med hensyn til utviklin-
gen av kommunen i árene 
framover. 
Etatene og radmannens 
oppgaver i denne sam-
menheng er a gi politikerne 
faglige rad. 
Radmannen har et spesielt 
ansvar for a belyse de Øko-
nomiske sider ved enkelt-
saker og den kommunale 
Økonomi som hethet. 
Det er politikernes opp-
gave a trekke opp málset-
tinger for kommunens virk-
somhet og styre utviklin-
gen i Ønsket retning. 
I den forbindelse er det 
nØdvendig a foreta en prio-
ritering mellom alle gode 
tiltakltilbud som det er 
Ønskelig med i Enebakk, 
men som vi ikke har râd til 
A gjennoniføre silk som vi 
gjernv 	 --l-- 

6. Til sist vil jeg igjen presise-
re at grunnen til at Ene-
bakk kommune har kom-
met opp i denne vanskelige 
Økonomiske situasjon, ikke 
skyldes darlig styring, men 
rett og slett at sentrale 
myndigheter strammer inn 
i kommuneØkonomien. 
Det er en mager trØst  for 
oss at Øvrige kommuner i 
landet er i samme vanskeli-
ge situasjon. 

Bjorn Halvorsen 
rãdmann 

Si*okkerende 
Undertegnede og flere med 

meg flkk sjokk da en kunne 
lese i Vignett at skolesjefen 10-
ste <et vanskelig administra-
tivt og personalmessig spØrs-
ma1 ved a foresta konfirma-
sjonsgudstjenesten sØndag 5. 
juni i Enebakk kirke. Arsaken 
var at enkelte av konfirman-
tenes foreldre ikke Ønsket si-
ne barn konfirmert av en 
kvinnelig prest. 

Hvor mange foreldre av de 
36 konfirmantene i Enebakk 
kirke denne dagen sto bak ak-
sjonen? Jeg tror neppe det var 
mange, og at deres Ønsker ble 
tatt til fØlge synes jeg mildest 
talt er sjokkerende. Siden no-
en foreldre ikke kan tolerere 
kvinnelige prester, erjeg over-
bevist om at nevnte konfir-
manter kunne vrt konfir-
mert sØndag for ved sogne-
presten elier muligens vrt 
overfØrt til Man kirke. 

Jeg har snakket med noen 

foreldre til konfirmanter den-
ne dagen, og de trodde at sko-
iesjefen vikarierte fordi det 
var vanskelig a skaffe vikar-
prest. Hadde de visst ársaken, 
vile de gatt til motaksjon. 

Dette skjer aitsa i v.r kirke 
i 1988 at noen M, sikkert faste 
kirkegjengere, som kaller seg 
kristne og burde vise nest-
kjrlighet i praksis, viser sitt 
svartsyn mot kvinnelige pres-
ter. Det verste er at de far sin 
vije gjennom. 

Jeg har selv overvrt 
gudstjeneste ved vikarprest 
Ingrid Strand, og jeg gikk fra 
kirken full av beundring for 
hennes mate a holde hØymes-
se. Hun sa mange kloke ord til 
ettertanke fra prekestolen. 

Ingrid Strand, du har man-
ge tilhengere i Enebakk, og vi 
haper a ia beholde deg i byg-
da. 

Gerd Lamby 
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SØndag 26. juni 
Enebakk 

11: Mari kirke vIHelg-
heim. Nattverd. 
19: Stranden bedehus, 
Flateby, v/Ingrid Strand. 

Vi giftet oss 
lørdag 18. juni 1988 i øyslebø 
kirke. 
Ase-Berit Glomsá, ØyslebØ 
og Erling SØraa, Ene-
bakk/Oslo. 

Hurra! Vi gifter oss! 
LØrdag 25. juni i Stange kirke 
ki. 13.30: Hanne Magnor, Ha-
mar og TorbjØrn Killerud, Y. 
Enebakk. 
Adr. for dagen: Fram-huset, 
Synsterud, Romedal. 

VI GIFTER OSS 
lØrdag 25/6 i Mari kirke kl. 
16.30: Sidsel Steffensen, (Ytre 
Enebakk), Oslo og Rune 
Hjelseng, (Langhus), Oslo. 

Sentralsykehuset I Akershus 
31.5. 
Kurt har fátt en lillebror. 

Laila Bovold 
og Morten Eidsvold 

Hurra for tenàringen. John 
Are fyller 13 âr St. Hans-af-
ten. Gratulerer. 

Mamma 

Tante Borghild 
gratuleres med 75-ársdagen 
den 26. juni. 

Niese pa Flateby 

PLAKATEN 

Ingen sosialpenger 
til velfØdde 
Folk med inntekter i 300.000 kroners kiassen far ikke Økono-
misk sosialhjelp ved Enebakk sosialkontor, og Enebakk har 
ellers et lavere forbruk av Økonomisk sosialhjelp som er be-
tydelig lavere enn I nabokommunene.Dette var ordfØrerens 
svar pa et grunngitt spørsmai fra representanten Thorvald 
Ungerness (SP), som Ønsket a fã svar pa om familier med 
over 300.000 kroner I inntekt fikk penger pa sosialkontoretr, 
og i hviiket omfang dette I tilfeile var.1 ordfØrerens svar 
framkom det at det i âr er behandlet 42 saker ved klientut-
valget, og av disse ble 24 søknader om hjeip innviiget, ni del-
vis innviiget og ni avsiatt. 

HØyeste inntekt som er registret hos sØker er 206.000 kro-
ner netto. To av sØkerne ligger over 200.000 kroner I inntekt, 
og selv nãr skatt kommer pa vii brutto inntekt ikke utgjøre 
300.000, sa ordføreren, og la til at gjennomsnittsinntekten for 
de 42 sakene utgjØr 91.120 kroner. 

Han sa ogsa at pa bakgrunn av det framiagte tailmateri-
alet synes det a vre beiegg for fortsatt a hevde at iavinn-
tektsgrupper, trygdemottakere etc. utgjØr hovedvekten av 
sosialkontorets brukere. 

Det kom ogsá frain at sØkere har en boutgift som tiisvarer 
62 prosent av nettoinntekt, mens de tilsvarende tail for 85 
var 34 prosent, og at boutgiften derfor er en viktig faktor i 
det Økte behov for sosialhjelp. 

Enebakk Pensjonist-
forening 

Kjenn din bygd-dag. Se 
ann. 

Enebakk Historielag 

inviterer medlemmer. Se 
ann. 

Ukens moter pa Betel. 
Se ann. 

Teitmotene i Ytre Ene- 
bakk. 
Se ann. 

Husk 	vanningsrest- 
riksjoner. 
Se ann. 

Flateby Kino 
Se ann. 
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Skuniende 
redegjorelse 

Endelig er det skoleferie, 
og for meg som er lcrer, liar 
jeg den tvilsomme fornØyelse 
til stadighet a bli misunt ogfa 
kommentarer til den langefe-
rien. Ja, en skulle vcert ice-
rer... Joda, den lange skole-
ferien er et gode, men lcerer-
yrket ma vel ha noen andre 
ikkefuilt sa positive sider, el-
lers yule vel studentene stet i 
kØ for a komme inn pa icerer-
hØgskolene, og det ville ikke 
vcere noen vanskeligheter 
med a fà kvalifiserte folk til 
alle stiliinger. Na er virkelig-
heten en helt annen, og til og 
med her pa Østlandet har det 
blitt vanskeiig a skaffe  nok 
lcerere. Problemet er imid-
lertid atskillig stØrre nordpâ, 
men der har de til gjengjeid 
hatt det i ârevis slik at de pa 
sett og vis er vant til det. 

Hva kan set ârsakene vcere 
til at f.eks. Enebakk har 
problemer med a skaffe  seg 
de sØker-ne de Ønsker? Sik-
kert flere, men et hovedpro-
biem i set henseende er at folk 
ma ha et sted a bo. I Enebakk 
finnes det omtrent ingenting 
a leie pa det apne marked, sa 
det ma i tilfelle bli kommunal 
bolig. I de siste àrene har det 
imidlertid vcert god, og kort-
tenkt, politikk a kvitte seg 
med fZest mulig av kom-
munens boliger. Dette har 
fàtt fØlger. De icererne som 
liar jobbet her og har mãttet 
pendle, har sluttet etter et âr, 
mens de som liar fàtt bolig 
gjerne liar blitt. 

Pd ytre Enebakk skole der 
jeg jobber, er det mange fast 
ansatte som har vcert her i 
mange dr. Langt over halv-
parten av disse har bodd i 
kommunal leilighet til a be-
gynne med, og de hadde hel-
ler ikke kommet til Enebakk 
uten dette tilbudet. Etter en 
tid i kommunal leilighet kom 
set tilbudet om tomt, mange 
bygde og ble i Enebakk. 

Det gâr vel nesten ikke an 
a vcere lcerer, og heller ikke 
forelcire uten a bry seg med 
dagens skolesituasjon. Dar-
hg Økonomi fØrer  til inn-
stramninger, og da er det 
skolen som skal tasfØrst.  Det 
er snakk om reduksjon av 
rammetimetallet. Det er vel 

for defleste et noksâ vagt be-
grep, men dersom vi heller 
sier en reduksjon av antahi ti-
meverk som blir brukt i sko-
len, er det kanskje lettere a 
forstà. Det er med andre ord 
stilhinger det er snakk om, 
stihhinger som gjør  at jobben 
for dem som blir igjen i sko-
len blir vanskeligere. 

Vi liar fortsatt like mange 
elever som skal get like man-
ge timer pa skolen. Men de 
det til syvende og sist ram-
mer hardest, er elevene. Re-
sult atene av denne pohitik-
ken ser vi kanskje om ti-fem-
ten ar. 

Det nytter nok ikke her a 
komme med oppford  ringer til 
politikenefirn&dette -le-
ses er allerede beslutningen 
tattom hvor stor nedskjcerin-
gen i skolen blir. Mitt hap er 
at politikerne er seg sitt an-
svar bevisst og tar vare pa 
skolen og dermed barna og 
ungdommen. 

IfØlge rádmannen skal me-
ste ar bli enda vanskeligere. 

Kanskje skulle vi begynne 
med nedskjceringer I sen-
traladministra.sjonen. Med 
mindre aktivitet pa alle plan 
pa grunn av dàrlig Økonomi 
ma det vel ogsá vcere mindre 
behov for a administrere det 
hue som blir igjen, eller 
????????? 

Set til den vanskeligste de-
len av jobben med a skulle 
vcere spaitist, nemlig a skulle 
utfordre en ny. Jeg tar hikevel 
sjansen og utfordrer Aud 
Skogholt. 

Paul-Arne Sørfjord 

Ungdomsarbeid/holdninger 
Randi Andersen 70 ar 

I helga vi ropte hurra i 
kor, 
hvem fyller ar, jo, var kj- 
re Mor.. 
Tenk at du 70 ar fyller, 
og alle vi deg hyller. 
Fest det ble skjØnt "Mor" 
sa nja, 
resultatet ble, 
pa lØrdag 
skjedde det. 
Til 'Skihytta" vi for 
og sang for deg i kor. 

Festkomiteen 

Vi gratulerer var be-
stefar, Egil Field, med 
60-ársdagen 25. juni. 

Hilsen Stale, 
Espen Andreas 

og Carina Elisabeth 

I siste nummer av Vignett 
fikk vi pa samme tid en be-
kiagelse fra sokneprest Heig-
heim og en meddelelse fra 
biskop Lislerud om det nã 
meget omtalte prestebyttet 
ved konfirmasjonsgudstje-
nesten 5. juni. Egentlig bur-
de saken nâ vre ute av ver-
den, men biskopens rede-
gjørelse krever etter mitt 
skjønn en kommentar. 

Soknepresten innrØmmer  at 
han burde handlet annerledes. I 
stedet for a bruke det lokale ap-
parat med menighetsrâd og til-
hØrende utvalg som var til-
gjengelig, eller a kalle sammen til 
foreldremØte, valgte han a la sa-
ken ga videre til biskopen. Bisko-
pen tok sâ avgjØrelsen og byttet 
ut den kvinnelige vikaren med en 
mannlig ordinert prest som var 
tilgjengelig i bygda. Etter mitt 
syn er bade avgjØrelsen og frem-
gangsmâten Ira biskopens side 
kritikkverdig. Takket vre en 
passus i regelverket for vikartje-
neste var han i stand til a finne 
en enkeit, formell begrunnelse 
for sin uforstaelige og uaksepta-
ble avgjØrelse. Biskopen har i sin 
vurdering gátt uten om seive pro-
biemets kjeime, noeogsá med-
delelsen kiart viser. Han har vi-
dere gatt frem pa en mate som 
gjØr at bade foreidre og menighet 
fØler seg fulistendig overkjørt. 

Jeg har dessuten vanskelig for 
A forstá at regelverket godtar at 
en uordinert forvaiter Kirkens 
sakramenter som dp og natt-
verd, mens konflrmasjonshand- 

Enebakk Venstre har i flere 
aviser reist kritikk til Teknisk 
etat i forbindelse med uiovlig 
gifttØmming pa Thorud fyhiplass. 
Teknisk sjef finner det nØdven-
dig a besvare kritikken. 

Teknisk etat har ikke vrt 
kjent med at BjØrns Autolakk 
har levert giftig avfahl i en 3-4-árs-
periode. I sâ fall vile vedkom-
mende butt nektet adgang til 
fyuinga. Det som har skjedd, er 
BrunstrØms fulle ansvar. 

Det foreligger godkjente ved-
tekter for renovasjonsordningen 
i Enebakk. Disse vedtektene ble i 
1987 distribuert til alle som er 
med i ordningen. Det star kiart i § 
7 at eksplosive, selvantennelige 
eller etsende stoffer ikke kan le-
veres fyliplassen. Av beman-
ningsmessige arsaker kan ikke 
Teknisk etat til enhver tid kon-
troliere alt avfali som blir levert. 

Forurensningsmyndighetene 
kan i forskrift eller i det enkeite 
tilfelle palegge en kommune a 
samle inn spesialavfall. Et slikt 
pâlegg har Enebakk kommune 
ikke ftt. Hvorvidt en slik ord-
ning skal innføres i kommunen, 
er en politisk avgjØrelse. 

Enebakk kommune har ikke 
ftt noe formelt tilbud om gratis 
leie av spesialcontainer i et ar fra 
firmaet Renor MS som Venstre 
hevder. Det vi har fatt, er et da-
tert reklameskriv uten adressant  

lingen ma utfØres  av en ordinert 
prest. Konfirmasjon er Jo ikke et 
sakrament i Den norske kirke. 
Det som likevel er alvorlig, er at 
biskopen ikke ser at han stØtter 
en pressgruppe som vii benytte 
nettopp en stor hØytidsdag  for 
mange mennesker til sin private 
aksjon mot kvinnelige prester. 
Det var ikke her snakk om at no-
en fâ matte fA frihet for sitt syn, 
det kunne lett ordnes pa annet 
vis. Nei, med biskopens god-
kjennelse kiarte de a trumfe sitt 
syn gjennom uten hensyn til an-
dres oppfatninger. 

La meg tilfØye at dette utspil-
let Ira biskopen rimer svrt dâr-
hg med det fine inntrykket man-
ge av oss sitter igjen med etter vi-
sitasen i desember. Der flkk vi 
oppleve at han hadde bade evne 
og vibe til a sette seg inn i de lo-
kale forholdene og problemene i 
Enebakk. Hans mange konkrete 
anbefalinger og palegg var etter 
min mening svrt konstruktive 
og gode. Det er derfor spesielt 
trist a registrere biskopens mer-
kelige avgjØrelse i denne saken 
og hans unnvikende redegjørel 
Se. 

NA er det tillatt for bade pres-
ter og biskoper a ta gale avgjØrel-
ser, men det er heldigvis ogsa til-
latt a bekiage sin feilvurdering. 
Jeg vii gi en honnØr til sokne-
presten som har kommet med sin 
bekiagelse og samtidig uttrykke 
skuffelse over at biskopen avvis-
te kritikken med a ga i forsvars-
posision. 

Tormod Berger 

og forphiktende underskrift. Tek-
nisk etat har hikevel tatt et initi-
ativ overfor Renor A/S for a for-
berede en sak om handtering av 
spesialavfalh for teknisk styre. 
Tilbudet vi har Mtt er datert 
06.06.88 og til en pris av kr 
75.850,-. Det som Venstre pastàr 
er gratis, utgjØr kr 3.000,- av ov-
ennevnte belØp. 

Teknisk etat har ikke disse 
midlene til disposisjon i inne-
vrende budsjett. 

A fremstille saken som om 
Teknisk etat ikke foretar seg noe 
i sakens anhedning, faller pa sin 
egen urimelighet. En minner om 
at Teknisk etat for Ca. 1/2 âr Si-
den satte i gang en ordning med 
innsamling av batterier i kom-
munen. 

Teknisk etat er i en meget pres-
set situasjon for tiden, og vi er ik-
ke i stand til a lØse alle de opp-
gayer som burde lØses. Hvilke 
oppgaver vi skal pnoritere frem-
for andre, er et politisk spØrsmal. 
En kan ikke se at Johan Elling-
sen Ira Venstre, som satt i Tek-
nisk styre i forrige perioden, 
fremsatte et eneste forsiag om a 
styrke teknisk etat. 

Teknisk sjef tinner det lite for-
máhstjenlig at Venstre i avisar-
tikiene har trukket f'rem en navn-
gitt ansatt ved etaten. Det burde 
vre klart for de fleste at det er 
teknisk sjef som. fordeler opp- 

I forbindelse med Ytre Ene-
bakk Skohemusikkorps' 30-ars 
jubileumsfeiring sØndag 12. juni, 
bØr ett par saker fremheves: 

Gratulasjoner til jubilanten, 
Yte Enebakk Skolemusikkorps, 

gavene og som har det fulle an-
svar for etaten. 

En vii sette pris pa at alle hen-
vendelser i lignende saker skier 
skriftlig. Deter a forvente at slike 
saker lØses -direkte med etaten, 
ikke gjennom en avispolemikk 
som bygger pa sviktende grunn-
lag. 

Teknisk sjef.  

for de fØrste 30 vel gjennomfØrte 
virkeâr. Baksiden av en ellers 
blank medaije er seremonime-
sterens under programmet som 
viser de frarnmØtte unge musike-
re og gjesters store mangeh pa 
dannelse og respekt ved a matte 
sta og rØyke  samtidig med at ju-
bileumsprogramldeltakere pre-
senteres. 

Kontraster i positivt ung-
domsarbeid! 

Tilskuer. 

Fy til 
F.-skapet 

Formannskapet matte ta-
le hard kritikk i mandagens 
kommunestyremØte for sin 
informasjonsannonse i Vig-
nett forrige uke. 

—Jeg er opprØrt, sa en harmdir-
rende Tom Nilse (SV)—At kom-
munen informerer om Økono-
mien er greit nok. Nar man sa i 
omtahe av situasjonen framover, 
og hva gjØr  vi gar inn pa synsing 
uka for behandling av bud-
sjettrevisjonen, da er det uhørt - 
en skandale, og denslags toleres 
ikke. 
Nilsen framsatte konkret forsiag 
om at kommunestyret skulle 
bekiage formannskapets an-
nonse i Vignett, og samtidig be 
formannskapet rykke inn en ny 
annonse i avisen og presisere at 
informasjonsannonsen sto for 
formannskapets regning og ikke 
kommunestyrets. 

Nilsen flkk støtte av bade Roll 
SØrlie (V) og Einar Sigurd Birke-
land som hadde sitt eget forslag i 
saken. Dette gikk ut pa at kom-
munestyret konstaterer behov 
for Økt informasjon, men at an-
nonsen i Vignett gar utover kra-
vet til informasjon, og kan tolkes 
pa en mate som ikke er repre-
sentativ for komrnunestyret for 
vedtak er fattet. 

Saken avstedkom en bade de-
batt om hvem som kan informere 
i kommunens navn, og om infor-
masjonsplikt generelt. 
Ved avstemning tikk forslagene 
Ira Tom Nilsen og Rolf Sørhie en 
stemme liver 

Svar til Enebakk Venstre 



SA kom man til veis ende, etter lang dags ferd 
mot natt. Kommunestyret vedtok mandag kveld 
enstemmig en revisjon av 88 budsjettet som med-
fØrer et behov for tilleggsbevilgninger pa 1,4 mil
lioner. FØr man kom sã langt hadde representan-
tene vart igjennom diverse komfrontasjoner pa, 
prinsipper om hvilke grupper som skal prioritres 

i trange tider og hvilke det skulle bli mindre til 
for at budsjettet skulle gá i balanse. Meningene 
sto steilt og politiske motstandere fant hverandre 
i omsorg for pensjonistenes kloakkavgift ,trygde-
ordninger og gratis hjemmehjelp, mens andre, li-
ke steile motstandere sto skulder ved skulder i 
spørsmãlet om a prioritere ressurser i skolen. 

4 	  

Sprik i prioriteringer Beinharde kutt 
nØdvendige 

Graderte satser Ma betale full pris 
Fra 1.1.89 ma pensjonistene 

betale full renovasjonsavgift, og 
de far heller ikke redusert kloak-
kavgiften med 50 prosent som 
omsØkt. 
Det forelá tre forsiag til av-. 
stemming pa denne saken. 
Jorunn Buer (AP) foreslo a opp-
rettholde ordningen med halv re-
novasjonsavgift, og sØke a inna-
rbeide 50 prosent reduksjon i kb-
akkavgiften i 89 budsjettet. Rolf 
SØrlie (V) Ønsket a opprettholde 
halv renovasjonsavgift og innfØre 
halv kloakkavgift fra 1.1.89, men 
fiertallet valgte a ga inn for rád-
mannens innstilling. Dermed ma 
pensjonistene fra 1.1.89 igjen be-
tale full pris for renovasjon og full 
kboakkavgift,som tidligere. 

Fortsatt refusjon 
Kommunestyret yule ikke ga 

med pa a trekke inn budsjettpos-
ten pa 17.000 kroner til kom-
munale trygdeordninger. Posten 
brukes til div.refusjoner for ege-
nandeler i forbindelse med rekre-
asian, egenandeler ved legebesØk 
til minstepensjonister, tilskudd 
til briller og proteser etc. 
Helse og sosialstyret har gatt inn 
for a ijerne posten fordi den er ar-
beidskrevende og dyr a administ-
rere, uten at den betyr mye for de 
grupper som mottar ytelsene. 
I formannskapet innstilte rad-
mannen pa a ferne ordningene. 
Tore Tidemann (H) foresbo a ta 
hele potten pa 17.000 og fordele 
pa nile minstepensjonister, mens 
øyvind StrØm, Fr.p. foresbo a 
opprettholde ordningen, men 
omorganisere saksbehandlingen 
med tanke pa a bette Helse og 
sosialetaten. 
Ved prøvevotering stemte 24 for 
StrØm, Fr.p.'s forsiag og 9 for Ti-
demann, H's farslag. I den endeli-
ge votering vedtok kommune-
styret enstemmig a opprettholde 
ordningen. 

E genbetaling 
Fra 1.7.88 ma de som mottar 

tjenester fra hjemmehjelpsord- 
ningen betale egenandeler, der-
som de har en inntekt over 49.000 
(enslige) 	 og 
75.000(ektepar).Heller ikke den-
ne beslutningen skjedde uten 
prinsippedebatt om a forverre 
svakes kar, som hverken AP, 
Fr.p., Venstre eller SV hadde lyst 
til a vre med pa. Satsene for 
egenbetalingene skal graderes 
fra 15, til 60 kroner timen, de som 
trenger mer enn 6 timers hjelp i 
uka far hjelpen gratis. 

Tom Nilsen(SV) gikk ogsa 
imot innfØringen av egenandeler 
pa hjemmehjelp, og mente dette 
var a forverre situasjonen for sva-
ke. Dette blir tyngre for folk a 
hanskes med en et eventuelt 
bortfall av kommuneale trygde-
ordninger, mente han. Frams-
krittspartiets representant, Egil 
,SØrensen, ga klar beskjed am at 
i trange tider ma en prioritere, og 
at Fr.p. da vile prioritere pensjo-
nister framfor skole og ungdom. - 
Det er greit a behovsprØve sma-
barnsfamilier, men ikke pensjo-
nister, mente SØrensen. 
Dag Skaug (AP) minnet repre-
sentantene am at det start sett er 
bare Enebakk sam ikke har ege-
nandeler, og Tare Tidemann (H) 
etterlyste linje i priariteringene 
og minnet am at pensjanister er 
en gruppe med star spennvidde. 
Et farsiag fra Ralf SØrlie (V) om 
la alle som mottar tjenester fra 
hjemmehjelpsordningen betale 
kr 100 1 maneden for dette, fikk 
en stemme. 

Fra 15.8,88 blir det innfØrt gra-
derte satser i barnehagene. Gren-
sen for friplass er satt til kr 
123.900, og satsene ellers varierer 
fra kra 1250 for heldag for de med 
lavest innstekt (opp til 154.000) 
til kr 2.500 for helpiass for de med 
inntekter over 402.900. 

Til behandlingen forelä det 
brev fra foreldre til barn i kom-
munens barnehager, med bØnn 
til kommunestyret om I sterkere 
grad a ta hensyn til smabarnsfor-
eldres Økonami. Her ble det vist 
til at satsene i Enebakk bigger 
langt over andre follokommuner 
som Ski og As. 

I brevet var som underskrevet av 
Nibs A.ButenschØn og Ellen Berg 
Ellingsen, ble det hevdet at for-
sbaget vil fØre til Økte utgifter pa 
melbom 5000 og 11.000 kroner i 
aret for smabarnsforeldreav-
hengig av bruttoinntekt. 

Tom Nilsen (SV) kunne vre 
med pa graderte satser, men 
mente de burde ligge lavere. Han 
la fram et eget forsbag med satser 
fra 1250 kroner for de med inn-
tekt app til 216.000 , til 2000 kro-
ner for de med inntekt over 
340.900. Nilsen mente ogsa at 

Bade lrere og skolesjef er ri-
melig fornøyd med at et over-
veldende flertall i kommune-
styret gikk inn for en nedskj-
ring pa 80 rammetimer, i stedet 
for râdmannens forsiag pa 130 ti-
mer. Det vedtatte forsiaget pa 80 
timer innebrer en reduksjon 
pa 3 stillinger i stedet for 5 som 
yule vert konsekvensen av râd-
mannens forsiag. 

Etter at rádmannens farsbag til 
nedskjringer i rammetimetallet 
i grunnskolen ble kjent, har bade 
lrere og ikke minst foreidre en-
gasjert seg sterkt i saken, og det 
foreba blant annet 250 standard-
brev til ordfØreren med bØnn am 
at ikke ungene alene matte bre 
bebastningen ved nØdvendige 
nedskjringer i budsjettet. 

Tam Nilsen (SV) var meget 
skeptisk til nedskjringer i det 
hele tatt, og foresla a oppret-
tholde eksisterende rammetime-
tall, og i stedet i sbØyfeetterbØnn 
til ordfØrer,  og 55.000 til videre ar-
beid med bygdeboka. Videre for-
eslo han nok en gang refinansie-
ring , slØyfing av gadtgjØrebse til 
fabkevalgte fra 1.7.88, unntatt 
lØnn til  ordfØrer.  Han ville ikke 
som formannskapets flertall 
slutte seg til radmannens prin-
sipper for a skaffe balanse i bud-
sjette, men forsbo en farmulering 
som gikk pa a ta disse til etter-
retning. 

Rolf SØrlie ( V ) , oppfordret 
ardfØreren til a ta foreidrenes 
brev alvorlig nâr det gjaldt ram-
metimetallet. Han mente de for-
ebiggende forsiag am nedskjrin- 
ger 	var 	for 
lettvinte.—Kommunestyret kan 
ikke godta dette, sa han. Hvor-
dan skal man greie seg i Enebakk 
i framtida; uten skikkelig opp' 

dersom bruttoinntekten ble lagt 
til grunn, ville de hØye  satsene 
som flertallet i formannskapet 
hadde gatt inn for kunne presse 
familier over pa sasialhjelp. 

Thorvald Ungerness, SP sa seg 
tilfreds med at de fleste na var 
enige i graderte satser i 
prinsippet.—Det er gledelig at 
personer og partiet firer pa prin-
sipper, fordi det er tvingende 
nødvendig. Dette er ogsã an-
erkjennelse av de som vii vre 
hjemme for a ta omsorg for egne 
barn, sa han. 

Ogsâ repr.Sigurd Birkeland 
(AP) var enig i prinsippet om gra-
derte satser, men foresbo for kam-
munestyret a begrense seg til a 
fatte prinsippvedtak pa innfø-
ring av disse fra 15.8.88, og at 
man sa burde be om a a utarbei-
det alternative modeller og sat-
ser til fØrste mote etter ferien 

Ved prøvevotering stemte 17 
for formannskapets Ilertablinn-
stilling mens 16 stemte for Birke-
lands farsbag. Ved endelig vote-
ring fikk formannskapets flertal-
binnstibling 28 stemmer, mens 5 
stemte for Birkelands forsbag. 

lring, og hvordan skal man med 
disse nedskjringene kunne ut-
danne barn til gagns mennesker, 
undret han. Reduksjon pa 1 l-
rerstilling var hva Venstre var 
villig til a akseptere, forutsatt at 
andre etater ogsa fikk reduksjon 
pa en stilling hver. SØrlie foresbo 
eller utradisjanelt a fordable kb-
akkavgift og tibknytningsavgift 
for a a budsjettbalanse men det-
te ble vist tilbake av Øyvind 
StrØm (Fr.p.)som sa at man har 
ikke anledning til a drive disse 
kommunale ytelsene som inn-
tektsbringende forretning. Det 
skal ga i balanse, og dette ble da 
agsa bekreftet av radmannen. 

Tore Tidemann(H) , som frem-
met formannskapets flertallsinn-
stilling pa 80 timerminnet am at 
ogsa andre etater kammer til a 
bli beskaret, og at andre stil-
linger kommer til a matte vurde-
res. Han understreket imidlertid 
at skal skolen kunne fØlge opp in-
tensjonen i M 87, ma man gi ram 
for en rimebig opprettholdelse av 
det sam ble satt i gang da man ga 
skolen en ekstraressurs som 
blant annet gjorde det mulig a 
innfØre Hamarmodellen. 

Egil SØrensen, Fr.p., mente at en 
inndraging pa 5 stillinger i skolen 
ikke ville sanere skolen. Han 
mevnte ellers at <<Ole Brumm 
lista, eller lista over Ønskede 
prosjekter, helt eller delvis be-
handlet og besluttet,som belØper 
seg til 200 millioner sier noe om 
politikerne. Han beskyldte SV 
for a fØlge app i samrne and uten 
A henvise til dekning, mens Ven-
stre na hadde kammet et stykke 
pa vei ved a bruke kboakkmeto-
den. 

Folk ma regne med ytterligere 
nedgang i det kommunale tilbu-
det. Skal vi fortsette dagens akti-
vitetsniva, betyr det at vi ender 
opp med et underskudd pa 3,6 
millioner til neste ar! 
Det er derfor nØdvendig med 
nedskjringer, og disse vii kom-
me over hele Øla, forsikrer rad-
mann BjØrn Halvorsen 

- Har dere na full oversikt over 
hvor mye de statlige innstram-
ningene pa 600 millioner betyr i 
kroner og ore for Enebakk? 

- Nei, bebøpet er enda ikke 
blitt fordelt pa kommunene, men 
jeg skulle tra rundt en halv milli-
on. Den endebige beskjeden om 
dette far vi en av de fØrste da-
gene. 

- I tilbegg til de nedskjrin-
gene du har foreslatt i skolen for 
A fá bukt med underskuddet, har 
du ogsa foresbatt at hver enkelt 
etat vurderer a avgiftsbelegge 
tjenester som i dag er avgiftsfrie. 
Hvilke tjenester? 

Egenbetaling for hjemmehjelp 
og graderte satser i barnehagene 
har man allerede tatt stilling til. 
Det kan vre andre tjenester 
som pubbikum kanskje kan be-
tale for, f.eks. medisiner og for- 
bruksmateriell 	 ved 
legesenteret..Størrelsen pa avgif-
tene vii dag har kan ogsâ vurde-
res med tanke pa Økte inntekter, 
mener radmannen. 

- Er dere ikke redde for at folk 
skal rØmme Enebakk p.g.a. av-
giftspresset? 

- Avgiftstrykket m ikke bli for 
stort. Vi kan ikke gjØre noe som 
fAx folk til a rørnme. Men dette er 
ting som vurderes hvert ar i for-
bindelse med budsjettet, og vi 
ma seivfØlgelig ha et Øye pa sat-
sene i nabokommunene. De siste 
arene har imidlertid avgiftene 
her i Enebakk kun Økt med 
prisstigningen slik at vi ikke liar 
hatt en reell avgiftsØkning de sis-
te arene, bortsett fra pa kloakk. 

- Nar det gjelder innfØring av 
graderte satser i barnehagene, 
menerjeg at deter snakk am inn-
fØrmg av et sunt prinsipp.Nar det 
sa gjelder satsene far man vurde-
re hva de enkelte som far inn bar-
na skal betale. Det er selvsagt en 
grense for hva man kan ta. Egen-
betalingen for hjemmehjelp, som 
vii gi en innsparing pa 190.000 
kroner pa ársbasis, er en etter 
mm vurdering beskjeden beta-
ling for en kommunab tjeneste. 
Hvis vi far inn disse pengene kan 
vi bli i stand til a hjelpe fiere. 

- IfØbge intensjonen skal eta-
tene selv dekke inn averskridel-
ser i eget budsjett, unnatt lØnn-
sposter. Men nar det gjelder over-
skridelser (merutgifter ) pa sosi-
albudsjettets past for Økonimisk 
sosiaThjebp, sier du at denne skal 
fordeies utover etatene? 

- Heise og sosial etaten har 
gatt igjennom sitt budsjett nøye 
og foreslátt en del som kan Øke 
inntekene, bl-a. egenbetabing for 
hjemmehjelp og graderte satser i 
barnehagene. Nr det gjelder 
utgiftene til Økonomisk sosial-
hjelp ma jeg f presisere at det 
foretas en nØktern vurdering av 
de som kommer til sosialkan-
toret for a be am hjelp, og her er 
det ikke snakk am misbruk. Det 
er fastsatt minsterammer for 
hvilken hjelp . Vedtak am avslag 
pa sØknad am Økonomisk sosi-
alhjebp kan ankees inn for fylkes-
mannen, sa her er det bite ram for 

Râdmann BjØrn  Halvor-
sen: - Vi var tidlig ute med a 
registrere signalene. 
bokabe vurderinger. 

Ellers har formannskapet bedt 
etatene gâ nØye  gjennom sine 
bdusjetter, og den virksomhet 
som bedrives for a se am noe kan 
kuttes ned, eller om man utfØrer 
tjenester det er rimelig at man 
kan fâ noe betalt for. 
I forbindelse med budsjettarbei-
det til høsten vii denne prosessen 
fortsette, ved at man ser pa den 
virksomheten man driver i de en-
keite etater med tanke pa ned-
skjringer og mubighet for inn-
tekter. 
- Vib det kommunale tilbudet 

til befobkningen na fa generelt 
darligere standard, eller er det 
ønskebig a kutte ut enkeite av 
kommunens tilbud helt? 

- Vi ma se pa hvilke tjenester/ 
funksjaner det er naturlig at vi 
skal utfØre; oghvilkeeteI -na-
turlig a kutte ut. Det skal vre 
kvalitet over det vi oppretthob-
der! 
En del tjenester er tibbud det er 
bra og ha, men som ikke egentlig 
er naturbige oppgaver for kam-
munen. Dersam vi likevel app-
retthabder disse, kan det bety at 
vi far darbig kvalitet over hele fjØ-
la. 
- Skolen opplever en reduksjon 

i bemanningen, Er det snakk am 
reduksjon i bemanningen ogsa 
pa andre sektorer? 
- La meg fâ presisere at vi ikke 

Ønsker nedskjringer i skolen, 
for vi er Mar over at det reduserer 
kvaliteten. Men vi ma spare inn 
3,6 mill til neste ar.  Fern lrer-
stillinger betyr en million. De 
Øvrige 2.6 ma tas i de andre eta-
tene ved at de Øker inntektene og 
reduserer utgiftene. pa  skolen 
matte det bli pa  stillinger, fordi 
budsjettet abberede var skaret til 
beinet pa driften. Men underveis 
i denne prosessen vib ogsa stil-
linger ved andre etater bli vur-
dert, og stillinger som blir ledige 
vii ikke bli lyst ut igjen. Jeg ma 
ogsa understreke at vi abberede 
har spart pa stillinger i andre eta-
ter. Denne besparebsen bebØper 
seg til 1 million i form av vakan-
ser. Det gjelder kommunepsyko-
lagstlllingen, og det gjelder en 
kuratorstilbing pa sosialkontoret. 
Her trar jeg able etatene fØber be-
bastningen av den darlige Økono-
mien like sterkt. 

I takt med at kommunen yak-
ser, Øker ogsa oppgavene pa 
teknisk etat. Riktignok har be-
manningen Økt ogsa der, men ik-
ke i takt med den utvikling som 
er skjedd. Heller ikke de har fatt 
sin andel i forhald til Økte utgif- 
ter. Til tross for Økt byggevirk-
somhet, sitter de fortsatt med en 
byggekansubent. 

- Jeg er bekymret, sier 

Gledelig for skolen 



flflOflE!datOaIg 
OSLO - AKERSHUS P 

)60, P33L. Onskep du deg jobb i Enebakk? 
Likep du a snakke I telelon? 

Da kan dette vre noe for deg! 

Vi er en landsomfattende kjede med 10 avdelingskontorer i 
Norge som driver telefonsaig av annonser. Har du lyst til a ar-
beide hos oss I et ekspansivt miIjo 2-5 kvelder I uken fra 
17.00 til 21.00, sã ring og spor etter KjelI pa tlf.: 92 63 48 for 
flere opplysninger. 

Postboks 70 
	

1912 ENEBAKK 

MiljØkampen or Iivsviktig 

GoO.r' *.$ A 

Annonser leses av folk flest   

Trenger De 

FERDIGBETONG', 
• NYHET: Pumpebil utstyrt md 5 & trommel 

0924 meter mast 
• Betongbiler utstyrt med transportband 
• Betong leveres ogsa utenom vanlige 

àpningstider otter avtale. kved evt. lordag. 
• Punktlig levering, gode materialer og 

konkurrerende priser er var mâlsetting. 

_ 

1,ettbetoft  
14   VIES)., 

13 

Telefoner: 
Kontor Mysen 09-890034 
Fabrikk Mysen 09-89 03 11 
Fabrikk HobØI 09-92 11 39/921200 
FabrikkVestby 09-95 07 41/95 29 70 

- algekatastrofe 
- selinvasjon 
- giftig sØppel 
- urenset kloakk 

Vii DU vre med og jobbe for et bedre naturmiljØ? 

Ta kontakt med oss i Venstre! 
Vi gas loran og gjØr floe! 

Slippen sendes til Enebakk Venstre, v/kasserer Kristof-
fer Garden, 1914 Ytre Enebakk 

E Send meg mer informasjon om Venstre. 
D Jeg kan tenke meg a jobbe med lokale miii Øspørsmái. 
0 Jeg melder meg inn i Venstre. 

-if 	 

Trenger De elektriker? 
Vi utforer alt fra industri 

til hus og smâreparasjoner. 
Flere av vâre montorer 

bor i Enebakk og kjenner distriktet. 
RING 09/8654 53 

(S***CM( AUTORISERT INST 

ElckLvo as Brokkenhiusgrenda 1 
1404 Siggerud 

w 	 

KUNNGJØRINGER 

Kirkebygden Vannverk A/t 
Ytre Enebakk Vannverk A/t 

All hagevamiing med slange er forbudt inntll videre. 
Siange skal were frakoblet. 

Arne Gundersen, Arne Svarthol 

Enebakk Historielag 
inviterer medlemmer og alle interesserte til besØk pa 
Bogstad gárd lØrdag 25.6.88. Omvisning Id. 14.00 ved 
Torgeir Kjos. Voksne kr 20,-. Pensjonister og barn kr 5,-. 
Privat transport. 

Styret 

Enebakk Pensjonistforening 
har <<kjeim din bygd-dag>> hos Arthur Orderud fred. 1.7. 
ki. 16.00. Niste medbringes, kaffe blir servert, mineral-
vann fâs kjØpt. Ta med kopp, bord og stol. Vrfon-
behold. 

Styret 

10110nett 	 5 
rddmannen.- Hvis vi framskriver 

Belastningen ved at folk er 
misfornØyd er ikke det verste. 
Men vi fØler at ikke alle helt har 
oppfattet den situasjonen kom-
munen er i. Vi har ikke mulighe-
ter til a innfri publikums for-
ventinger til det offentlige. Deter 
leit A Si nei. 

Tiden er imidlertid inne til a 
spørre seg hvor langt det offent-
lige ansvar gar, og hva som er 
nødvendig kvalitet pa de tjenster 
vi gjØr. 
Poiltikerne har vrt flinke til a 
love, og publikum har vrt like 
flinke til a kreve og be. I en pen-
ode med stadig forbedret Økono-
mi var det lett a utvide aktivi-
tetene og kvaliteten pa tjenes-
tene. Men i de siste to - tre arene 
hvor Økonomien har vist ned-
gang opplever vi likevel at niks-
politikerne vil páfØre kom-
munene ytterligere utgifter. Vi 
unnlater ikke a overbringe dem 
signaler om situasjonen ute i 
kommunene, men det er lett a di-
stansere seg Ira denne nar man 
Sitter langt borte. 
Enebakk har vrt mye i fokus i 
pressen i forbindelse med dãrlige 
Økonomi, og nedskjringer i den 
siste tiden. Men ná leser vi stadig 
om flere kommuner som ma ga 
til de samme skritt. Vi var faktisk 
tidlig ute til a registrere signale-
ne, og sette bremser pa. De svre 
overskriftene kom fordi vi var 
tidlig ute, sier radmannen. 

- Vi har flere ganger vrt inne 
pa diskusjonen om refinansie-
ring, sier rádmannen, og dette 
yule selvfØlgelig kunne gi oss noe 
mer handlefnihet. Men det er 
snakk om avdragsfrihet, og vi vil 
matte ta det ien seinere. I 
prinsit Ønsker vi derfor ikke a for-
eta noen refinansiering. Vi synes 
ikke det er av det gode a utsette 
problemene, men en kombilØs-
ning kan bli aktuell for 89, anty-
der Halvorsen. 

El 
mote, hevdet hun at beslut-
ningen om a ta dagligstua pa 
Kopas i bruk som kontorplass 
er tatt av pleie og omsorgssje-
fen og Helse og sosialsjefen og 

TAKK 

Hjertelig takk 
for oppmerksomheten ved 
min konfirmasjon. 

Jon Slyer Holtet 

i sin tur meddelet rad-
mannen. 

Denne saken kom omtrent 
som julekvelden pa kjerringa 
pa politikerne, ettersom sa-
ken ikke har vrt politisk be-
handlet. Dette ble forØvrig  be-
kreftet av ordfØrereri som sa 
at han flkk vite om dette tors-
dag, da omgjØringen av dag-
ligstua startet, noe som ogsa 
var tilfelle for en del av de an-
dre politikerne. Men noen flkk 
vite det fØrst  da de leste om 
saken i pressen. 

Formannskapet vedtok i 
sin tid at dagligstua pa Kopas 
skulle nyttes til oppholdssted 
for beboerne.Hos radmannen 
fikk imidlertid Buer til svar at 
omdisponeringen ikke var en 
politisk sak, og at den derfor 
ikke hadde vrt politisk be-
handlet. 

- Kan administrasjonen 
uten videre oppheve tidligere 
vedtak uten behandling eller 
informasjon, undret Buer, og 
ba samtidig ordfØreren  stop-
pe arbeidene inntil saken er 
behandlet i offentlige utvalg. 

Radmannen kunne bare be-
krefte avgjØrelsen som van 
tatt. -At det er til skade for 
beboerne, er jeg imidlertid ik-
ke sa sikker pa, sa han, og ga 
samtidig utrykk for at han ik-
ke var innstilt pa a diskutere 
en slik sak i kommunestyret. 

Han foreslo at ordfØrer og rad-
mann skulle se pa saken. Det-
te syntes ogsa ordfØreren var 
en bra lØsning,  men han ville 
ogsâ ha med seg helse og sosi-
alsjef, og leder og nestleder i 
helse og sosialstyret pa drØft-
ingene. 

Tom Nilsen (SV) henviste 
til sanitetsdamene som tM-
modig hadde sittet pa gal-
leriet hele kvelden i pavente 
av at saken skulle komme 
opp, og mente at det her ville 
vre betimelig a bryte med 
regler og la en av darnene 
komme ned pa talerstolen for 
A uttale seg. - Administrasjo-
nen han begâtt en feil, og vi 
bØr na skjre igjennom a gjØ-
re om denne beslutningen, 
stikk imot alle formelle ret-
ningslinjer. 

- MenordfØrenen ville ikke ta 
Nilsens forsiag om a gjØre om 
beslutmngen, og minuet om 
at det ikke van anledning, 
hverken til forslag ellen de-
batt under eventuelt. 

Og dermed matte sanitets-
damene, og politikerne ta 
kvelden med uforrettet sak. 

- Vi er skuffet, sier Ruth 
Jensen, Vikskroken sanitets-
forening, som var en av sani-
tetsdamene som holdt Ut til 
siste slutt. -Vi er spent pa hva 
som na skier, og vi kommer til 
A fØlge nØye med. Vi han ikke 
tenkt a la dette passere. Stua 
skal de ikke f, sier hun. 



GULVSLIP 
Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TH. 09/95 72 01 e. kI. 17. 
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ENebakk komm une 
Bygdetunet er âpent for omvisninger fØlgen-
de søndager I sommer: 

SØnd. 26/6 	 12.00-15.00 
SØnd. 14/8 	 12.00-15.00 
SØnd. 21/8 	 12.00-15.00 

ønsker du omvisning utenom disse tiderie, kontakt Ole 
Weng, tif. 92 55 04. 

Ski 
Bcgrivclscsb2r 

CHR STENSRUD EFEF. . 

Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 
I konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byra 

gjennom 60 ár 

Land somf atter.de  

BIL-BAT 
CARAVAN 

IORMIDLIPJG 
Skal du 

KJOPE eller SELGE? 
Kurante, rimelige, 

eksklusive. 
Ring oss!! 

09/92 63 48 
kI. 10.00-21.00 

Annonse/datasaig 

Formidling. Forsikring. 
Finans. 

• Optisk synsprøve 
• Kontakt!inser 

tiJpasses 
• Timebestilling 

TIf. 09-870524 
Optiker Krogh 

Ski Optiske 
(Prince Huset) 

Asenveien 1, 1400 Ski. 

  

meget god stand, nylig pâkostet kr 400.-. Passer Ira 6— 10 
ár. Pris kr 650,-. 

Torleif Rust 
Haugvn. 13, Flateby, tif. 92 85 21 

 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brødholt, Tomter 

TH. 9226 10 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Hus til saigs 

 

  

Endeseksjon rekkehus, Ca. 150 m2  til saigs pa Flateby. 
Takst kr 813.000,-. Prisant. kr  705.000. 
Tif. 09/92 80 22 etter ki. 20.00. 
Visn. etter avtale. 

 

     

KUNNGJORINGER 

BOLIG SOKES 

Hybelleilighet 
Nyutdannet kvinnelig 1rer i Enebakk sØker hybelleilig-
het/leilighet fra 01.08.88. Ikke rØker. 

Henvendelse Marianne Ur, tlf. 065-23 157 

ARBED UTFORES 

Transport & Graveservice A/S 
tilbyr 

asfaltering av gárdsplasser, parkeringsplasser, 
innkjørsler og gangveier. 

Utfører ogsâ oppretting av under/ag. 

RING FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD. 
Vi leverer ogsâ fin ákerjord, fritt tilkjort. 

TIf. 92 88 05 

TIL SALGS 

DBS cross-sykkel selges 

BEGRAVELSESBYRAER 
	  .0 

     

RE 
NONif&e) 

Annonse-leseren finner 
mange gode tilbud! 

  

C 

  

    

	SI 

    

Selges 
Eldre 18 fots plastbât uten 
motor selges høystbydende. 

TV. 92 62 76 e. kI. 17 

1/2 p. vert.delt 
2-m.holig 

VägIia, Y. Enebakk 

Godt utvalg 

JOGGE 
DRESSER 
flere priskiasser 

Flytevester og 
seilevester 

h/lilY, enei3aicH 
Ill/Il! . 5t'UNi Uti i-lw/u as 

Flatebysenteret, 
1911 Flateby 
TIf. 92 88 90 

fr)c
1/)

aaj-ama J 

FLATEBYSENTERET 
TIf. 09/92 83 74 

Mand.-torsd. ... 10-16 
Fred. 	 10-17 
Lord. 	 9-14 

I 

Ecco 
damesandai 

nr.36-41 
natur og hvit 

kP 2G0 

6 

 

 

RELIGIOSE MØTER 

PINSEMENmHET€N  
YTF1E ENELIAKh J01—TEL 

Onsd. 22.6. ki. 19.30: Bi-
bel og born. 
SØnd. 26.6. ki. 11.00: Bir-
ger Sandli. 
Misj onsoffer. 
Alle velkommen. 

TeitmOtene 
1 Ytre fortsetter lØrdag 25.6. 
og søndag 26.6. ki. 19.30. 
Velkommen. 

TIL SAWS 

I Vestbyveien 79 a har vi for 
saig velholdt ½-p. av vert.delt 
2-m.bolig oppf. 1982 med tot. 
fl. Ca. 174 kvm. Boligen har en 
praktisk planløsning med fig. 
inneh.: Vf., entré, stue/spise-
stue m/utg. vestvendt, delvis 
overb. balkong, kjk., tre sove- 
rom, 	bad/WC, 	peisestue 
m/utg. terreng, arbeidsrom, 
dusjbadANC/ vaskerom, mat-
bod, kiesbod etc. Garasje. Me-
get barnevenni. uten gjen-
nonigangstrafikk. Kort vei til 
bussholdepl., skoler, forr.-
senter, etc. 30 km til Oslo. 
BUD MOTTAS. 
Vt. kr 1.020.000,-. Lt. kr 
900.000,-. Finansbist. 
Visning i Vestbyveien 79 a, et-
ter avtale m/eier i priv. tif. 
09/92 50 27, Rovik. 

FOLIO EIENDOMS- 
OMSETNING A!S 

ADV. TERJE HEMNYNG 
Iet12veisI1 3, 1400 Ski lit. 81 22 32 

U 
I 

I 
U 

 

VELKOMMEN TIL 

'. FLATEBYSENTERET 	 

 

  

 

I 

  

Vi ønsker 

TORE'S MAT A/S 

til Iykke med 
overtagelsen av 

dagligvareforretningen pi 
Flatebysenteret. 

Hjertelig velkommen 
,Nni , i til Flateby 

UK
.  I 	IIiIsen de narngsdrivende 



JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 

I]I1I1IL  

hlluEsIuI 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Enebakk rsrleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

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

  

FRISØR t 

 

  

SPESIALFORRETNINGER 

Mettes Härdesign 

Bjerke Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

DAME- OG HERREFRISØR 
SOL - PARFYMERI 

Sommertid 1.6. -31.8. 
Mand. - fred. 10.00-17.00 

Torsd. 10.00-18.00. Lord. 9.00-14.00 
Forretnlngssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 9254 13 

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

Dame- og herrefrisor 
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord. 

Stengt: Mand. og torsd. 

Dame- og 'herrefrisør 
Saig av hârpreparater og parfymea ikier. 

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

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

,INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENOJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

EL-INSTALLASJON 

SJAFORSKOLE 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Hlasse A - Klasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
OppIring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

TANNLEGE 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKE RM ESTER 

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

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

ejIijplCtt 

IF ,Nm 	496~ 	 1 cz 4F.'h 

GLASSMESTER 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og pussarbeid. 
TIf. 92 63 46 

ENTREPRENØR 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Man Entreprenørfor. A/S 
—. 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TIf. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

Auói Erling Rod A/S 
1800 Asktm 	 - 

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

TIf. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORN ERUD - Askim 

88 15 70 

Flateby Antirust 
KjUp og salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 09/928070, 1911 Flateby 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

KVIKI( RENS 

zJeaaarna i C EJI 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

D. FREI I AG X01  
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m3. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 87 3737 

Enebakk 
Transformator 

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

KjOpe eller selge 
eiendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
Beflingshaver: Adv. Helpe A. TryS 
Fjellveien 55. 1914 Yr,, Er,ebaI4c 

I.. 	 TO.: 09,92 55 70 

VETERJNIER 
• PoliklInikk • Rontgen • Kirurgi 
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr 

SKEIISMO IJYREKIINIKK 
Vet. Knut-Arne N&verdal 

N. Riisgárd, Kjeller 
(skilt Ira Fetvn. v/Ilyplassen) 
Apningstider: 8.30-15/17-19 

Timebestilling 06/87 85 00 el. 
"DROP IN" 8.30-14.Stengt heig. 

RisHwante ITAVA a.s; Pieria 
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 Sten Røvik 

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

Landbruksregnski, Økonomi 
& hfflelsregoskap 
Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-ràdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tit. 92 47 74 

Cnebakk 
o gnsktpkonto r 

Medlem av 
FRF Njorske Regnskapsbyrâers Forening 

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

MURERE 
	

RORLEGGER 

	

Lennestadvn. 5 
	

TIf. 09/92 65 43 

	

)  1912 Enebakk 
	

Mobil 094/37 54.8 

Q-' Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

09 modernisering 

Fast pris 

Bygg- og tømmermester 
BJØRN BRIENNA 

1914 Ytre Enebakk 
Telefon: 92 41 17 

Mobiltlf. 094/30 878 
OPPUSSING 

REPARASJON 
TILBYGG 
NYBYGG 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tff. 9246 13 

IJtsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Meda/jeskap og mnrammede akvare!/trykk 

1911 Flateby - tit. 9286 10 
Ogsá kveldstid 

BILFIRMA 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Bolt Nassvold 
Vestli, 1911 Flateby 

BrOdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

K.S YrkeskIar 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 09/83 81 54 
Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 



Plankemarsjen 
Søndag gikk ârets plan-

kemarsj av stabelen. I 
strâlende var startet om-
kring 200 mennesker pa 
marsjen som gár fra Ene-
bakk Herredshus og over 
til Rausjø. 

Noen frre var det i ár enn 
de foregâende ârene, men de 
som gikk, hadde en fin tur 
over âsen. 

Heller ikke i ár fikk arrangØ-
rene stilt hester til disposisjon 
for Enebakk Handikaplag. 

Plankemarsj-generalen, Gun-
nar Fjelstad, stilte ved Fjell 
med traktor og tilhenger, men• 
dessverre kom det ikke noen 
deltagere fra Handikaplaget. 

I stekende sol svettet delta-
gerne seg igjennom lØypa, og 
saftstasjonen var et kjrkom-
ment syn der den dukket opp. 
Vel fremme pa RausjØ, var det 
stempling av deltagerkortene 
og utdeling av merker. Det 
deles ut flott bronsemedaije 
ved fØrstegangsstart, arsmer-
ker frem til det femte ãret, og 

da blir det utdelt sØlvmedalje, 
deretter er det sølvarsmerker 
frem til den tiende gangen, da 
vanker det fin guilmedaije. 

Kaffe og nystekte vatler fris-
tet pa Rausjø, likeledes mine- 

ralvann og pØlser for den som 
kjente sulten gnage etter tu-
ren. Busser var satt opp fra 
RausjØ til Kirkebygden igjen 
for dem som ikke Ønsket a ta 
turen tilbake igjen til fots. 

Plankemarsj-veteraner veifremme pa RausjØ. Fra venstre: 
Per Kongsnes, All Bràten, Hans Kristian Skârud og Leif 
Skârud. 

Rallaren ná med kassett 

Fellesferie! 
Gâr det an? Tiden vii vi-

se. 
Tidligere âr bar Vignetts 
stab avvikiet ferien I 10-
pet av juli, og med en 
avisfri uke. 

I âr forsøker vi en annen 
vri. 	Vi 	tar 
feliesferie!Resuitatet biir 
tre avisfrie uker i juli. 

Siste nummer for ferien 
kommer ut 6. juli. 13., 20., 
og 27. juli kommer det in- 

gen avis.FØrste avis etter 
ferien kommer onsdag 3. 
august. 

Erfaringen viser at som-
mer"Vignetter" er magre 
blekker fuile av badeliv, 
jordbr og andre agur-
ker. Vi overiater den biten 
til andre, og nytter ferien 
til A lade opp. 
Gied deg leser, vi planleg-
ger et ennA bedre pro-
dukt! 
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Vii jobbe i Enebakk 

Rallaren og Rallajentene, tora-
dergruppa med utspring fra Ig-
nar, bar i disse dager spilt inn en 
kassett. Denne ventes ut pa mar-
kedet i slutten av august, og den 
inneholder hele 16 later. 

Barnet skal bete <Ra1laren 
med feisel og krutt>, - kan sjefs-
rallaren Harald Norhagen for-
telle. Dette er den fØrste  kasset-
ten denne gruppa bar statt for, 
og bade de og vi er spente pa re-
sultatet. 
Gruppa Rallaren startet opp 

for fern ar siden, og for Ca. to ár si-
den var det noen jenter som ogsa 
ville vre med a spille torader. 

De startet opp under kyndig vei-
ledning av Michael Furulund, og 
det varte ikke lenge fØr  de fikk 
sving pa bljen. 

Hele gruppa bestar i dag av ca. 
20 spillere. De aller fieste fra Ene-
bakk. Foruten a ha underholdt 
rundt i bygda, bar de ogsa vrt 
med pa et par toradertreff. I be-
gynnelsen av juni var de ogsâ 
med leikarringen til Svalbard, 
hvor de gjorde stor lykke. 
I uka som var oppsØkte de et 

ekte rallarmiljØ for a ta bilder 
som skal pryde kassetten. De tok 
turen til Lommedalen. Her byg-
ges det for tiden opp en fin liten 
smaisporet jernbane. 

I alt 5000 personer mellom 16 
og 67 ar fikk tilsendt spørre-
skjema. Av disse bar 1700 sendt 
inn svar. 
UndersØkelsen viser at av de 70 
prosent enebakkinger som pend-
ler, hovedsakelig til Oslo, kunne 
69 prosent tenke seg a arbeide i 
Enebakk, og 41 prosent av disse 
kunne tenke seg a gá ned I lØnn 
dersom de fikk arbeid innen 
kommunen. halvparten kunne 
tenke seg a skifte yrke. Pendler-
tilvrelsen er med andre ord lite 
attraktiv . Det haster med a ska-
pe arbeidsplasser i kommunen. 

Etableringslyst 
Og mulighetene skulle vre 

der, for 21 prosent av de som bar 
svart pa undersØkelsen kunne 
faktisk tenke seg a starte egen 
virksomhet.dersom mulighetene 
IA til rette for det.-Dette ma man 
kanskje ta med en liten klype 
salt, mener ordfØrer Kâre KjØlle, 
og indikerer at nar det kommer 
til stykket kan det godt tenkes at 
innpa 60 prosent av disse kan lu-
kes ut. Men om sa var, mener 
fung.leder I nringsradet, Thor-
vald Ungerness at man her at er 
lovende potensiale for nrings-
etablering i kommunen. Nar 
det gjelder yrkene de som ikke er 
i arbeid kunne tenke seg, i for-
hold typen bedrifter de etable-
ringslystne kunne tenke seg a 
starte er det ikke páfallende sam-
svar. 

Velutdannede 

UndersØkelsen viser videre at 
utdanningsnivâet blant gjen-
nomsnittsenebakkingen er hoyt. 
37,5 prosent av de som bar svart 
bar 	hØyskoleutdanning. 
Inntektsnivâet er derimot rela-
tivt lavt. 27 prosent tjener mel-
lom 100.000 og 150.000, og 22 pro-
sent mellom 150.000 og 200.000. 
Bare 11 prosent tjener over 
250.000. mens hele 21,8 prosent 
bar en inntekt under 50.000. Men 
her er skoleelever med feriejob-
ber ogsà inkludertinkludert. 

Godt fornøyd 
Thorvald Ungerness, sier seg 

godt fornØyd  med undersøkel-
sen, og betegnet resultatene som 
en positiv rapport.- At 70 pro-
sent pendler, visste vi, men vi var  

usikre pa om folk kunne tenke 
seg a jobbe her, hvis det betydde 
a ga ned i lØnn og skifte yrke 
f.eks. Na vet vi noe om det. Ellers 
er Ungerness enig med markeds-
fØringslrer Arnt G.TØnnessen 
ved StrØmmen  videregãende pa 
Flateby som bar ledet arbeidet 
med undersØkelsen i at dersom 
samarbeidet mellom skolen og 
nringsradet skal fortsette , bØr 
man konkretisere det noe mer, 
og ga mer i dybden.- Vi bar 
manglende erfaring i a lage 
spØrsmal, og utvalget vi gjorde 
var kanskje for stort, sier TØn-
nessen. I stedet for a sende ut 
5000 skjemaer , burde vi kanskje 
gjort et utvalg pa f.eks. 1500 per-
soner. 
UndersØkelsen skulle ogsa ha 
omfattet nringslivet ved at 
man gikk pa de forskjellige be-
drifter for a kartlegge arbeids-
mulighetene, men tidsnØd satte 
en stopper for det. Skolen an-
befaler derfor nringsradet a ta 
kontakt igjen pa hØsten med tan-
ke pa en slik undersØkelse. 

Bedre samarbeid 
UndersØkelsen bar ellers av-

dekket at de som Ønsker a eta-
blere seg etterlyser et bedre sam-
arbeid med kommunen. 
At kommunen bar billige n-
ringsarealer a tilby er ikke nok. 
Det er nødvendig a gamer aktivt 
ut, og resultatene av undersØkel-
sen kan na vre med pa a sette 
fart i dette arbeidet.-Til hØsten 
vii vi prove a fà i stand en sam-
ling mellom nringssdrivende og 
de som Ønsker a etablere noe for 
a fA konkretisere Onskene. sier 
Ungersness. 

Morsomt og hererikt 
Det bar vrt morsomt og lre-

rikt a arbeide med denne under-
sØkelsen, sier elevene i markeds-
fØringsklassen ved StrØmmen vi-
deregãende pa Flateby. Noe tid 
bar arbeidet tatt fra den under-
visningen i tradisjonell markeds-
fØring, men selv mener de at ara-
beidet med undersØkelsen bar 
vrt vel sá verdifullt.Men arbei-
det bar tatt mer tid enn antatt. 
fordi EDB - programmet som 
skulle benyttes ikke var bruk-
bart. Den siden av saken ma 
planlegges bedre ved lignende 
undersØkelser senere. 

Gruppa stilte opp i rallarko-
stymene sine, og utstyrt med to-
radere, hakker og ellers det som 
hØrer til entret de vognene. En 
skoleklasse fra Oslo var ogsa pa 
utfiukt der, og stor var deres be-
geistring da toget tØffet pa plas-
sen de hadde rastet, med en fiokk 
glade spillende rallare. Etter at 
bildene var behØrig festet til fil-
men og videoopptaket var i boks, 
holdt gruppa ogsá en liten kon-
sert for skoleelevene. Dette var et 
populrt besØk, ogsa for de en-
tusiastene som bygger opp Lom-
medalsbanen, og Rallaren ble 
Ønsket velkommen igjen. 


