
Enebakk Bilopp-
hogging pa Nyeng 
er ingen fryd for Øy-
et for forbipas- 
serende 	mellom 
TØmmerbráten og 
Dalefjerdingen. 1k-
ke bare virker den 
uhyre skjemmende 
i et ellers natur-
skjønt omráde. Den 
representerer ogsá 
en direkte fare for 
liv og helse. Skulle 
barn finne pa a leke 
i skraphaugen kan 
det bli katastrofalt. 

Bfl pa bil, siengt tilfeldig 
oppã hverandre i en eneste 
skraphaug. Nr som heist kan 
et vark tippe ned fra en ustØ 
ti1vreise i hØyden,  og f.eks. 
iande pa veien, idet en en bil 
passerer. 

Men det er here siike steder 
i Enebakk. Og det finnes ved-
tak i kommunale organer nár 
det gjelder opprydding for no-
en av stedene det gjelder. 
Som f.eks. nãr det gjelder den 
gamie falleferdige lâven bak 
Bjerke Dagiigvare pa Flate-
by. Den 21.september i fjor 

Lãven star der fortsatt den, 
og det gjØr ogsã en del andre 
"skraphauger" i bygda. 

Na har orfØrer Kãre KjØile 

bedt om a bli orientert om 
hva som skier nar det gjelder 
slike saker, og viser biant an-
net til bygningsrádets opp-
gayer som skjønnhetsrad. 

OrdfØreren har henvendt 
seg bade til teknisk styre, 
bygningsrád, kuiturstyre, kul-
tursjef og miljØvern og friiufrt-
snemnd i denne saken. Ord- 

fØreren viii likhet med mange 
andre i bygda ha greie pa hva 
man tenker a gjøre nar det 
gjelder a rydde opp skrotet i 
kommunen, og fierne farlige 
opplagrinspiasser. 

Se siste side 

Skjemmende i naturen, men ogsáfarlig,  er Enebakk Bilopphoggings bilkirke-
gârd pa Nyeng. 

vedtok formannskapet at IA-
yen skal ned. Teknisk etat 
fikk i oppdrag a sørge for det-
te. 

Det z ar stor glecte pa sykehjemmet da MijØbUen an 
korn i juli i 

L ite brukt? 
29.juli 1 for var en gledesdag pa Enebakk Syke og Alders-

hjem. Aksjon MiljØbii, igangsatt av sykebjemmets to ergo-
terapeuter og kst.styrer Erik Ohr hadde gitt resultater. Mu-
Øbilen, med spesialbygget for rullestoibrukere, med plass 
til fjorten passasjerer ankom sykehjemrnet. Hele Enebakk 
sluttet opp om innsamlingsaksjonen - pnatpersoner, fore 
nhnger og lag, aule zto p for den gode saken. 

Et àr er gatt. -Hvordan er erfaringene med bilen sà 
langt?- Opplysninger Vignett sitter Inne med tyder pA at 
bilen pa langt nr blir benyttet som den burde. 
Og grunnen er at man mangler sjafør. Inntil nylig er det ba-
re vaktmester som har fØrerkort ki. 2 som det kreves. 

Avdelingsleder ved Sykjehjemmet, Johanne Heigheim, 
sier at bilen har kjørt noen turer, men bekrefter at foreløpig 
er det hare vaktmester som har nødvendig sertifikat Heig-
helm ønsker ikke a uttale seg ytterligere om saken. men 
henviser til plele og omsorgssjet Erik Ohr, som iette ved 
kommende 1 denne saken, 

50.000! 
—Det er ná solgt sølvak-

sjer for tilsammen 50.000 
kroner til inntekt for Man 
Menighetssenter, forteller 
en jublende Helge Nilsen 
til Vignett mandag kveld. 
Dermed er mãlet for saig 
av sØlvaksjer nãdd. 

13.juni startet menighe-
ten dør til dør aksjon for a 
selge sølvaksjer. 15 per-
soner har vrt I arbeid og 
trãlet bygda i tropevar-
men. Resultatet har heller 
ikke uteblitt. 31.000 kro-
ner har man solgt sølvak-
sjer for løpet av 14 dager! 
Og selv om selve aksjonen 
ná Formelt er avsluttet, 
kan man fortsatt fà kjøpt 
sølvaksjer, dersom man 
av en eller annen grunn 
ikke har fátt besøk av me-
nighetens folk i løpet av 
de 14 dagene. Man driver 
na pa spreng med opp- 

etter ak- 
sjesalget, og 	 
ajour med deue 	 vii hele 
aksjonen bli avshittet 
med loddtrekning av en 
gjev sølvskatt, solvgrave-
rutstyr og en del kasetter 
med solvguttene. 

Tomtespørsmálet for 
menighetssenteret, som 
skal ligge syd for parke-
ringsplassen ved kirken 
er pa det nrmestc av-
kiart 

Første etappe I arbeidet 
med menighetssenteret 
blir a reise underetasjen 
pi 200 kvm, som blant an-
net skal inneholde per-
manente lokaler til me-
nighetens barnehage. 

Styret bar satt seg sorn 
mal a skaffe tilveie 
500.000 kroner I egenkapi-
tal, inklusive dugnad for 
150.000 kroner. I dag er det 
samlet inn i overkant av 
100.000 pa loppemarkeder, 
julemesser o.1. 

Nar 	Enebakkspillet 
kommer i handelen utpa 
høsten, regner man med a 
ta inn ca 150.000 kroner pa 
dette. 

Arbeidet med Enebakk-
spil!et gàr etter planen, 
foreteller Helge Nilsen, og 
man liar fátt stor respons 
hos rneringslivet Bare fá 
plasser pa spillebrettet 
star fortsatt ledig. 

Spillet beregnes a koni-
me i handelen rundt 1, no-
vember, og de optimist-
iske initiativtagerne i me-
nigheten regner med at 
det blir arets julegave i 
Enebakk. 

tt 
Kjøp og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 
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-  La forurensere 
betale miljøskatt 

táb 

Det nye sentraistyret i Krf.  U: Pal Christian Roland, Os-
lo, Øyvind Hjemdal, Aust - Agder, Elisabeth Kristi-
ansen, Akershus, Astrid Reidun Eide, Rogaland, og 
Knut Jostein Berglyd, Rogaland Finn Olav Konow fra 
SØr TrØndelag ble ny redaktØr i KrFU's avis, Ny Veg. 

1llIII1lli  

Kirkene 
3. juli 1988 
Enebakk 

Enebakk kirke ki. 11.00: 
v/I. Strand. Nattverd. 

Joar og Eirik flkk en lillebror 
17/6 som skal hete Bjarte. 
Else Resaland Wiik og Nils-
Petter Wiik. 

Felles.  
ferie! 
Gâr det an? Tiden vii vi-

se. Tidligere âr har Vig-
netts stab avviklet ferien 
I lØpet av juli, og med en 
avisfri uke. 

I âr forsøker vi en annen 
vri. Vi tar fellesferie! Re-
sultatet blir tre avisfrie 
uker i juli. 

Siste nummer fØr ferien 
kommer ut 6. juli. 13., 20., 
og 27. juli kommer det in-
gen avis. FØrste avis etter 
ferien kommer ousdag 3. 
august. 

Erfaringen viser at 
sommer-<<Vignetter>> 	er 
magre blekker fulle av ba-
deliv, jordbar og andre 
agurker. Vi overiater den 
biten til andre, og nytter 
ferien til a lade opp. 

Gled deg leser, vi plan-
legger et ennã bedre pro-
dukt! 

Fødselsdag - 
ekteskap inngás - 

forlovelse - 
nye verdensborgere 

EN NOTIS 
PA SIDE 2 
er popuIrt og 

koster ingenting! 

lit 
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REDD BARA 
Jcrnbanclorgct 2, Oslo I 
Poslgirokonlo 5 00 0187 

NOW 

- Det bør innføres en mu-
jøskatt som tvinger fram 
mindre forurensning i Nor-
ge. MiljØskatten kan delvis 
erstatte dagens skatter og 
avgifter, uttaler landsmøtet 
i Kristelig Folkepartis Ung-
dom, samlet i Molde i helgen. 

- Den som forurenser skal be-
tale det det koster samfunnet a 
rette opp skadene. Med en mil-
jØskatt vii nringsiivet ía signa-
ler som tvinger dem over i en mer 
miljØvennhig produksjon. Vi har 
kommet til et vendepunkt som 
ná krever alvorlige handlinger 
hvis vi skal bevare naturen, ut-
taler KrFU-iandsmøtet. 

Ny leder 
Gunstein Insteford (23) Ira 

Sogn og Fjordane ble valgt til ny 
leder etter Svein Konstali. Inste-
cord har det siste áret vrt fØrste 
nestleder i KrFU og har sriig 
markert seg innen natur- og mu-
jøvem og rettferdig fordeling av 
godene i verden. 

LandsmØtet behandler ogsã et 
ungdomspolitisk program. Bolig- 

Det bØr innfØres en miijØskatt 
som tvinger fram et mindre for-
urensende forbruk og produk-
sjon i Norge. MiljØskatten kan 
delvis erstatte dagens skatter og 
avgifter. En av de viktigste sam-
funnsmessige Iunksjoner av mor-
gendagens skattesystem vii vre 
at det bidrar til et renere miljØ. 
Dette uttaler landsmØtet i 
KrF-Ungdommen i Molde 19. 
juni 1988. 

En miijØskatt setter i system 
forurensningslovens prinsipp om 
at forurenseren skal betale kon-
stnadene ved muljØØdeleggeiser. 
En unniatelse av dette innebrer 
at forurenseren subsidieres og at 

Det tenkes selvfØlgelig pa all 
den kloakk som gar rett i de flot-
teste vassdragene og til grunnen 
i Enebakk. 

NA har politikerne I mange ár 
debattert kloakk uten at hele 
bygda har ftt en tilfredsstil-
lende lØsning. Uansett hvor gode 
intensjoner politikerne har, vii 
det hele tiden stâ pa finansiering. 
Bemanningen pa teknisk etat 
ma ogsa styrkes. For a greie det-
te mâlet har Venstre foreslatt 101-
gende lØsning: 

Samtlige husstander far et til-
legg pa kr 3,- pr. dag pa sin 
kloakkavgift. Dette bØr paga i 
minst 3 Ar, eller til samtlige kb-
akktekniske anlegg sta.r ferdig. 
Etter dette kan avglften settes til 
et normalt - lavere, niva. 

Dette vil bety at alle husstan-
der (unntatt minstepensjonister) 
betaler inn kr 3 300 til kom- 

krisen for unge mennesker ble 
der et av hovedpunktene. NA ma 
man skjre gjennom og sØrge for 
at det blir mulig for unge a skaffe 
seg et sted a bo. 

Trèsmedlem 
Tidligere statsminister Lars 

Korvald ble utnevnt til resmed-
lem av KrFU under landsmØtet. 
Han er det andre resmedlem-
met i KrFUs historie og be-
rømmes for det gode samarbeid 
og den inspirasjon han har gitt. 

LandsmØtet vaigte Astrid Kor-
dahi (24) Ira Hedmark til fly fØrs-
te nestleder, Elisabeth Angell 
(23) Ira Nordland og Bent Aal-
borg (21) Ira Oslo ble valgt til 
andre og tredje nestleder. 

For Øvrig ble disse valgt inn i 
det nye sentralstyret: 
Pal Christian Roland, Oslo, Øy-
vind Hjemdal, Aust-Agder, Elisa-
beth Kristiansen, Akershus, 
Astrid Reidun Eide, Rogaland og 
Knut Jostein Berglyd, Rogaland. 
Finn Olav Konow fra SØr-TrØn-
delag ble ny redaktØr i KrFUs 
avis Ny Veg.. 

prisene ikke gjenspeiler de fak-
tiske samfunnsmessige kostna-
dene ved produksjon og forbruk. 
Aflerede i dag far staten inn be-
tydelige midler ved avgifter pa 
skadelige produkter. Alle utslipp 
ma avgiftsbelegges, ogsá de som 
ligger under forbudsgrensen. 

MiljØskatt ma gjennomfØres sâ 
konsekvent som mulig. Avgif-
tene ma minst vre store nok til 
a dekke de samfunnsmessige 
kostnadene ved produksjon og 
forbruk av forurensende produk-
ter, i den grad disse er malbare. 
Avgiftene ma palegges enten det 
dreier seg om industri, landbruk 
eller private forbruker. De ma 

munen over 3 ar. De som vile be-
tale hele belOpet  med en gang, 
burde fá anledning til det mot en 
rabatt pa f.eks. 10%. 

Enebakk har relativt lavere 
kloakkavgifter mot mange andre 
kommuner. Statens forurens-
ningstulsyn sier at det er en sam-
menheng mellom størrelsen pa 
kboakkavglften enn kommunens 
forurensning. Hva velger vii Ene-
bakk, fortsette i den onde sirke-
len - eller stoppe? Har ikke alge-
katastrofen langs kysten vist ty-
delig nok at nringstulfØrselen til 
vassdrag og hay ma reduseres? 

Skal hver enkelt kommune 
selv ta ansvaret og la hver enkelt 
av oss betale, eller skal vi vente 
og se sa lenge, at havet og kysten 
er ubrukbar som matprodusent? 

Rolf SØrli 
Enebakk Venstre  

legges pa det leddet som er mest 
hensiktsmessig a beskatte. 

De midlene som samfunnet 
trekker inn pa miljØskatten, skal 
fØrst og fremst brukes til a rense 
opp i naturen, men etter hvert 
ogsa til a finansiere vanhige sam-
funnsoppgaver. MiljØskatt bØr ga 
til oppbygging av et muljØfond 
som finansierer utvikling av nye 
miljøvennhige produkter og pro-
sesser og til opprensing i natu-
ren. 

En mijØ- og forurensnings-
skatt vil gi nringslivet signaler 
som medfØrer omlegging til nye 
og mer miljØvenniige  teknolo-
gler. Dette vil bringe oss i forkant 
av utviklingen pa det internasjo-
nale plan og gi oss muiigheter for 
eksport av kunnskap og produk-
ter. Vi kan ía et konkurransefor-
trinn fordi vi er tidlig ute i en ut-
vikling som fØr  eller - siden ma 
komme. 

,,Storm i et vannglass" ble et 
for svakt utrykk for helse og sosi-
alsjefen i bygda var da hun skulle 
beskrive reaksjonen Ira beboerne 
pa Kopas etter at radmann, helse 
og sosialsjef og pleie og om-
sorgssjef, over hodene pa politi-
kere og beboere flkk igangsatt 
ombygglngsarbeidere for a 
ominnrede pensjonistenes fel-
lesstue til kontor for pleie og om-
sorgssjefen. 

Hvis dette er diagnosen man 
fAr Ira helse og sosialetaten i Ene-
bakk etter et slikt overgrep, ja da 
har jeg lyst til a bruke 
utrykket: Stopp verden, jeg vil 
av-. 

I denne saken er det flere hund-
re som har reagert pa samme ma-
ten. Vi er aitsa en gjeng med 
<<overreagerere> alle sammen? 

PA noen omrader vii miljØav-
gifter virke besparende. Fos-
fatavgifter til vaskemidler og til-
svarende avgifter til landbruket 
vil redusere wvesterIsbQvj 
for renseanlegg. Begrensnlnger i 
biltrafikken vii bade redusere 
utslipp og ulykker. Vi vii ogsa 
spares for mange helseproblemer 
som kommer av forurensning og 
som beiaster helsevesenet. 

LandsmØtet i KrF-Ungdom-
men papeker at vi na har kom-
met til et vendepunkt der kort-
siktige gevrnster ma vike plassen 
for en langsiktig og brekraftig 
utvikling. Fra na av ma vi be-
trakte Økonomi og Økologi som 
to sider av samme sak. Vi trenger 
et nytt innhoid i begrepet vekst, 
en ny forstaeise av hva som er 
lønnsomt og en miljØorientert 
ØkonomI, heter det i uttalelsen 
Ira KrF-Ungdommens lands-
mØte. 

Men takk og pris for overreak-
sjonen, for arbeidet med a frata 
beboerne pa Kopâs dagligstuen 
deres, ble bratt stoppet. Ja, det vi 
Si, utsatt til hØsten. 

Jeg her nede pa grasrota var sa 
dum at jeg trodde at helse og so-
sialetaten skuile ivareta folks 
helse og trivsel. Hvilken trivsel 
legger nevnte sjefer for beboerne 
pa Kopãs opp til ved a ta stuen, 
som er mentsom et hyggerom 
stort nok til a ha sosialt samvr, 
enten beboerne alene, eller sam-
men med famiien , eller med lag 
og foreninger? 

Vi vanbige private ma planleg-
ge. Ikke ga og kjØpe mØbler som 
ikke ffir plass i boligen p.g.a. at 
den allerede er overfylt. Var man 
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Dynamisk miljøskatt 

Bedre miljØ for 
3 kroner dagen 

<Orkan i et 
e'fg gegl ass>> 



Kjent I Enebakk? 
Kjent - ansikt spalten 

har hatt en enorm opp-
slutning, men nâ fØler vi 
at tiden er moden for a 
gjØre en vri. Enebakk er 
en kommune med mange 
innflyttere. Hvor godt 
kjenner de Enebakk? Og 
hvor godt kjenner egent-
hg enebakkingene selv 
bygdasi? 

I dag starter vi en ny 
spalte: 

Kjent i Ene-
bakk? 

Her er poenget a gjette 
hvor I Enebakk bildet er 
tatt/hvilken bygning som 
er avbildet. Vi starter 
mykt. Denne bygningen 
skulle vel vre kjent for 

ganske mange? Kjenner 
du den igjen? I sâ fall 
skriv til oss, eller ring tlf. 
92 60 04 innen tirsdag 
morgen. Da trekker vi ut 
tre personer som far til-
sendt hver sitt lodd i pen-
gelotteriet. 

Vinnere av Kjent ansikt 
I Vignett nr 23°' 

Ligningskontoret, Kir-
kebygda 
Adolf Hansen, Flateby 
Alfred Haug, Flateby 

  

Pwsenterer politikere 

 

V: 

  

  

   

    

    

Navn: Einar Hoistad. 
Alder: 38 âr. 
Bosted: Ytre Enebakk. 
Yrke: Byggeplassleder. 
Parti: KrF. 
Politisk very i dag: Medi. av kommune-
styret, formannskapet, , vara teknisk sty-
re, styemedlem i Akershus KrF, vara til 
samferdselsstyret. 
Spesielt opptatt av: Tekniske saker, bo-
miii 0. 
Tidligere politiske very: Kommunestyre, 
formannskap, 	kommuneplanutvalg, 
bygningsrâd, diverse vara. 
Tillitsverv utenfor politisk virksomhet 
na og tidl.: Foreidrenes arbeidsutvalg. 
Hobby: Fiske, friluftsliv. 

Navn: Even Ungereness. 
Alder: 31. 
Yrke: Overingeniør. 
Parti: HØyre. 
Politiske very i dag: Medlem av kom-
munestyret, formannskapet, bygningsrá-
det, medlem av teknisk styre. 
Tidligere politiske very: Ingen. 
Tillitsverv utenfor politisk virksomhet 
na og tidligere: Ingen nà. Tidligere leder 
av OL-gruppa i IL Driv. Medlem av styret i 
konservativ studentforening. 
Interesser: Friluftsliv og idrett (pa hobby-
basis). 

j1to uitt 3 

Det er fr-istencle a benytte an-
ledningen som ukens spaltist til a 
shrive om min arbeidspiass, bib-
lioteket, og om bØker som sent el-
ler aldn blir levert tilbake. Til 
tross for gjentatte purringer er 
detfremdeles noen som heller vii 
ha bibliotekets bØker i sine egne 
hyller enn a levere dem tilbake til 
bibliotelcet. Hvorfor er det slik? 

Dette er av de ting som kan 
Ødelegge arbeidsgleden. Da er 
det at tanken kan streife meg om 
leg kanskje skal benytte anled-
ningen til vâren og gà over i 
pensjonistenes rekker. 

Men det er visst ikke set greit a 
vcere pensjonist heller. Se bare 
pa denne <<Hustavlen for pen-
sjonister' som sto i Aldersnytt 
fra Statens Eldreràd nr. 1 1988. 

Kari og Ola Nordmann fra-
dØmmes herved sitt arbeid, sine 
Tulle inntektsmuligheter, sin sosi-
ale status og sin medinnflytelse - 
alt for a ha fylt 67 âr og derved 
trddt inn i pensjonistenes rekker, 
osv. 

Hustavie for pensjonister 
- Kari og Ola Nordmann fra-

kØmmes herved sitt arbeid, sine 
fulle inntektsmuligheter, sin so-
siale status og sin medinnflytelse 
- alt for a ha fylt 67 âr og derved 
trádt inn i pensjonistenes rekker. 

- De kunnskaper og ferdigheter 
dere til i dag har besittet og iva-
retatt, anses ikke lenger a vre 
av verdi for samfunnet, men iva-
retas ná av yngre personer. 

- Skulie dere likevel komme til 
A uttale dere om noe dere vet og 
kan noe om, vil dere mote like-
gykdighet. Dere anses nâ for ikke 
A vre oppdaterte eller srlig in-
teressante. 

• Dere frakØmmes  i dag deres 
identitet som handverker, sjØ-
mann, akademiker etc... og skal 
fra nâ av tilhØre en gruppe der 
hver og en har de samme behov 
og de samme interesser. Disse vil 
bli forkynt for dere av yngre per-
soner. 

- Deres følelsesliv skal ná opp-
hØre, da det anses som uansten-
dig at eldre mennesker har behov 
for intim kontakt. 

- Samfunnet blander seg ikke 
inn i deres sØken etter et me-
ningsfyit liv, sá lenge dere holder 
dere unna alt som gir status, 
makt, inntlytelse, eller som kre-
ver kvaiiflsert arbeid, og ikke er 
til fortrengsel for yngre personer. 

- Forvaltningsretten over egen 
eiendom har dere inntil en av de-
re dØr. Fra da av har dere ikke 
by til a gi bort gayer som star i 
misforhold til boets midler. 

- Skuile dere Ønske a spe pa 
Økonomien ved egen innsats nàr 
dere er mellom 67 og 70 âr, er det 
sterke begrensninger pa hvor 
mye dere far by til a tjene fØr 
pensjonen blir redusert. 

- Dere kan gà hobbykurs eller 
yte omsorg for den dere matte 
Ønske, sâ lenge ikke arbeidet gir 
status, blir skikkelig betalt eller 
verdsatt. 

- Denne tilvrelsen er livsva-
rig, det vii si 25 til 30 âr fra i dag. 

Ifig. Aldersnytt er Hustavlen 
svcrt illustrerende for hvordan 
pensjonistene ofte opplever sin 
situasjon. Jeg anbefaler  alle det 
angâr a forstørre Hustavien og 
plassere den pa et godt synhig 
sted. 

Hvafølte pensjonistene pa Ko-
pás da deres dagligestue ble tatt 
Ira dem? Det var noen som had-
de bestemt at den felles kaglig-
stuen pa Kopas trygdeboliger 
skulte tas fra pensjonistene og 
bygges om til kontor for Ene-
bakks nye pieie- og ornsorgsjef. 
Det ble ikke gitt beskjed til be-
boerne pa Kopas om planene, og  

arbeidet ble satt i gang uten var-
set. Jeg mener at en slik opp-
fØrsel er skammelig, og at den vi-
ser en ncrmest utrolig arrogan-
se hos de ansvarlige. Jeg mener 
ogsa at nar en er ansatt for a ta 
vare pa de svake grupper og per-
soner i samfunnet, sa skal en ik-
ke gjøre forholdene darligere for 
dem. 

Hadde framgangsmâten vcert 
den samme hvis det hadde vcert 
yrkesaktive som var leieboere op 
Kopas? 	- 	- 

I begge de andre trygdeboli-
gene i Enebakk er detfelles dag-
ligstue. Det bØr  det selvfØlgelig 
ogth vre pa Kopas! 

Det var en tilfeldighet at mm 
mann og jeg reiste rundt og byt-
tet bokkasser pa trygdeboligene 
den 15. juni, akkurat den dagen 
ombyggingsarbeidet var pa-
begynt. Pa var runde horn vi og-
sd til Kopa.s. Da vi kom dit, var 
det ikke lenger noen dagligstue 
der. MØblene varf3ernetfra stuen 
og sto stablet i kjØkkenkroken og 
pa gangen. Bokkassene matte vi 
ta med tilbake. 

Det var da at vi fl/c/c vite at 
pleme- og omsorgsjefen yule ta 
stua til eget kontor, og deretter 
ble omdisponeringen etter hvert 
kjent for folk flest. 

Dajeg sa i Østlandets Blad av 
22. juni leste om overreaksjon og 
<orkan i et eggegiass følte jeg 
nesten medliclenhet med Ene ba/c-
kes helse- og sosialsjef. I stedet 
for a innse hvilken skammelig 
be handling pensjonistene her 
hadde vcrt utsatt for, bekjage 
det og be om unnskyldning, sà 
lcomrner ncermest et angrep pa 
deres naturlige reaksjon mot 
overgrepet. Og det er ikke bare 
beboerne som reagerer sterkt. 
Jeg tror at de fleste  her i Ene-
bakk gjØr  det. Nar en leieboer 
opplever at en del av boligare-
alet blirfratatt en uten noe var-
set, iangt mindre forespØrsel  og 
tilbud om en god erstatning like 
lett tilgjengelig som det de har? 

Une, friske mennesker pleier 
a ha bedre ben enn garnle, set det 
er vel rirnelig a regne med at det 
der de yngre som bØr vike for de 
eldre. 

En ting er det formelle, en an-
nen ting det finansielle, men det 
som er mest opprØrende er den 
menneskelige side. Den totale 
mangel pa sosisi omsorg! 

Jeg har begynt a lure pa om de 
som er ansvarlige for Kopas-
skandalen er kompetente til a 
ha ansvaresfulle stillinger. Sko-
ler og eventuell videre utdannel-
se hjelper svart lite hvis en ikke 
har sapassforstand at en vet hva 
som ikke sømmer seg. 

Tuba/ce til det jeg begynte med 
- biblioteket. Jeg begynte denne 
artikkelen med a klage over vis-
se sider ved bibliotekarbeidet. 
Men heldigvis er det mye mer 
som gir arbeidsglede enn som tar 
den, fe/cs. det bibliotektekniske 
arbeidet, men fØrst og fremst er 
det alle de trivelige biblio-
teksbrukerne. 

sa mye bedre og lettere alt er 
nar en tar hensyn til hverandre 
og er blide mot hverandre! 

Som neste ukes spaltist utford-
rerjeg en representant for de un-
ge, som - hvis alt gar bra - en dag 
kommer til a bli alderstrygdet, 
Britt Gaathaug. 

Aud Skogholt 

Fredag kveld ble det meldt om 
innbrudd og grovt tyyeri fra en 
villa i Dalefjerdingen. Inntren-
gerne flkk med seg 17.000 kroner 
1 kontanter og gjerningsmannen 

hadde videre Ødelagt et stereo-
anlegg. 

Natt til sØndag, mellom klokken 
03.30 og 04.00 ble det meldt om 

innbrudd skadeverk og groyt ty-
veri i LØken Matsenter i Ytre. 
Tyvene rygget biien inn i et av 
vinduene som vender Ut mot par-
keningsplassen, og det ble en del 
stØrre skader. Tyvene fikk med 
seg 01 og tobakk. 
Bilen som ble brukt ved innbrud-
det, fant poiitiet igjen pa biiopp-
lagsplassen pa Nyeng i Dabefer-
dingen 



Fd timer etter at sperringen var satt opp là den ene sperre-
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St1*11stand Mangler sja'for 
-MiljØbilen er for lite I 

bruk, bekrefter Oddrun Ga-
rásen, ergoterapeut ved Sy-
kewhjemmet og en av initi-
ativtagerne til Aksjon miljø-
bil. 

Møblene er igjen pa plass i dagligstua pa Kopàs. Be-
slutningen om hvorvidt stua skal vre dagligstue for 
beboerne av trygdeleilighetene pa Kopás, eller kontor 
for den nyansatte pleie og omsorgssjefen, Erik Ohr, er 
utsatt til helse og sosialstyrets mote 23.august. Inntil 
da er omrinnredningsarbeidene lagt ned. 

- Det star pa sjâfØr., sier hun. 
Den nye pleie og omsorgssjefen, 
Erik Ohr bar nØdvendig serti-
fikat, likeledes vaktmesteren. 
Men Ohr gikk av som kst.styrer 
for sykehjemmet ved juletider, 
og er fØrst ná tilbake - i stillingen 
som pleie og omsorgssjef. Stort 
sett er det vaktmesteren man bar 
hatt a stole pa, og han har som 
kjent ogsá andre oppgaver. Han 
har ogsâ fri en dag i uka. 

Muligheten til improviserte tu-
rer rundt i bygda alt etter vr og 
dagsform, som var en av inten-
sjonene med bilen, har derfor 
forelØpig ikke vrt tilstede i nev-
neverdig grad. 

- Men bilen har da vrt en deli 
bruk, legger hun til. - Vi har vrt 
pa revy i Oslo, og pa Flateby. Og 
i var har vi vrt pa bygdetunet. 
Vi planlegger ogsá en del turer I 
lØpet av sommeren. Men vi ma 
satse pa vaktmester, - og Ohr. 

—Vignett sitter inne med infor-
masjon om at vanlige busser bru-
kes til transport nâr rullestolpa-
sienter skal pa tur? 

- Det vet jeg ingenting om, sier 
Oddrun Garásen. Vi har ikke leid 
slike busser til formâlet, men der-
som beboerne her deltar pa turer 
arrangert av andre enn syke-
hjemmet, er nok det riktig. Hvis 
andre arrangerer turer, ma de be 
om a f. lâne/leie miljØbilen som 
er Sykehjemmets eiendom. 

- Det hevdes at det star pa sja-
fØr. Det finnes pensjonerte buss-
jáfører som sikkert pãtok seg en 
slik jobb? 

- Det er klart at hadde vi hatt 
en tilgjengelig sjáfØr, kunne vi  

tatt flere turer pa sparket, og 
brukt bilen oftere. 

- Da Sykehjemmet flkk bilen, 
ble det sagt at de to ergoterape-
utene skulle ta sertifikat kl. 2? Er 
ikke det butt noe av? 

- Nei. Vi bar tatt opp saken 
med Ohr, men Mtt negativt svar. 

Umiddelbart etter siste kom-
munestyremøte, hvor Jorunn 
Buer tok opp saken under even-
tuelt, ble det holdt et kort mote 
mellom rádmann. helse og sosi-
alsjef, ordfØrer, leder og nestleder 
i helse og sosialstyret. Dette re-
sulterte i at helse og sosialsjef 
sammen med etatstyrets leder og 
nestleder neste morgen dro ned 
til sykehjemmet for a snakke 
med beboerne, og arbeidene ble 
sá stanset. 

Hvorfor vet jeg ikke, bortsett fra 
at det er lite penger. 

- Hender det at beboerne spør 
om a ta en tur, uten at det er mu-
hg? 

- Det har hendt at de bar spurt 
nar vi skal ta en tur, bekrefter 
Garasen. 

Da Vignett besØkte dagligstua 
et par dager etter, vara mØblene i 
stua pa plass, men pianoet sto 
fortsatt ute i gangen, og bebo-
erne hevdet de hadde fátt be-
skied om at dette skulle selges, 
noe de ikke kunne skjØnne  etter-
som pianoet er en gave. Vignett 
har ikke kunne fA dette bekreftet 
ettersom pleie og omsorgssjefen 
for tiden er pa rep, og helse og 
sosialsjefen pa ferie. 

Pleie og omsorgssjef Erik Ohr, viser her stolt fram den 
nye Miii Øbilen etter endt aksjon. 
ForelØpig er han, og vaktrnesteren ved Sykehjemmet de 
eneste som har nØdvendig sertijikat for a kjØre den. 

Fj*ernet sperri*ng 
MØblene er pa plass igjen i dagligstua pa Kopàs. 

Forrige tirsdag morgen 
satte folk fra kommunens 
tekniske etat opp fysisk 
sperre I form av betongblok-
ker mellom Sagstuveien og 
Tiurveien.To timer senere Ia 
den ene sperreblokka I grØft-
ekanten, fjernet av en vok-
sen person, for a gjØre gjen-
nomkjØring mulig igjen. 

GjennomkjØring mellom Ti-
urveien og Sagstuveien er for-
budt, og deter ogsá satt opp skilt 
om dette, Tiurveiens nederste 
del er ogsâ regulerti til gangvei, 
og har tidligere vrt sperret for 
biler. 

Men gjennomkjØring forbudt 
skilt har ikke stanset g.jennom-
kjØringstrafikken, som beboerne 
mener har tiltatt betydelig etter 
at Grendesenteret apnet. 

I et brev til teknisk etat gir folk 
som bor i omrádet utrykk for at 
hastigheten og biltettheten i om-
râdet etterhvert bar antatt di-
mensjoner som gjØr  det risika-
belt a bo og ferdes i omrâdetlkke 
minst gjelder dette for de 10 - 15 
skolebarna som hØrer  hjemme i  

dette omrádet. 

I brevet ber beboerne kom-
munen ta affre. 

- Pa bakgrunn av dette dro vi 
da ogsâ Ut og satte opp sperrin-
gene, sier en meget vred kst. 
kommuneingeniØr Sverre Net-
ting. - Jeg synes det er ganske 
deprimerende 6 registrere hvor  

raske folk er til a kritisere nár 
ting ikke blir gjort fra kom-
munens side, men ná vi da tar af-
fare, har altsá enkelte ingen be-
tenkeligheter med a ta seg til ret-
te, I fulistendig mangel pa res-
pekt for var tid , várt arbeid, og i 
det hele tatt for andre men-
nesker. 

Resultater fra 
IL Drivs lØps 
karusell 
Jenter 1981 
1. Kjersti Enger 42.9, 2. Kari Berg 
52.0. 
Gutter 1981: 
1. Andreas Tryti 40.7. 
Jenter 1980: 
1. Hege NØkleby 38.3, 2. Marie Ti-
demann 39.3, 3. Kathrine Tryti 
40.8, 4. Anne Marit Ungersness 
41.7, 5. Karl Bognerud 42.6, 6. 
Heidi Ruud 43.4, 7. Marit Berg 
44.1, 8. Marianne Rasch Johnsen 
45.2. 
Gutter 1980: 
1. Eivind Eriksen 39.5, 2. Kim 
østby 42.7, 3. Lars 0. Christi-
ansen 50.9. 
Jenter 1978: 
1. Kathrine Furulund 36.9, 2. 
Marianne Bjerkland 44.3. 
Gutter 1978: 
1. Rune Berg 39.3. 
Jenter 1977: 
1. Ingeborg Enger 1.18.1. 

Gutter 1977: 
1. Anders Kathrud 1.14.5, 2. Truls 
P. Bjerkestuen 1.15.7, 3. Alexan- 
der Nordgarden 1.21.6, 4. Eivind 
Ungersnes 1.27.9. 
Gutter 1976: 
1. Bernt Myrer 1.23.0 
Jenter 1974: 
1. Katharina Hakonsen 1.08.1. 
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Godt a fitpeke pit hitpet, 
sier den nye vi* karpresten 

man forholder seg til 
med hodet. Men det er 
noe mer. Det er noe my-
steriØst som svarer pa 
lengslene i mennesket. 
I var tid er det godt a fá 
holde fram hápet nar 
verden er vanskelig, 
truende og skrem-
mende. Men samtidig 
ma man ta ansvar for 
verden. Kjempe mot 
det som truer oss. 

- Jeg har aidri 
ønsket meg pa avi-
senes forsider i for-
bindeise med en 
silk sak. Jeg har ba-
re Ønsket a svare pa 
spØrsmãi, sier Ene-
bakks nye vikarie-
rende kaliskapei-
ian, Ingrid Strand 
om << konfirma-
sjonsstriden >>I 
Enebakk - en strid 
hun Ønsker a iegge 
bak seg. 

- Jeg fØlte det ikke 
personhig, sier Ingrid 
stile, men det gjorde 
litt vondt fordi det gikk 
pa at jeg er kvinne. I 
ettertid er saken butt 
gjort til noe annet enn 
det den er.Men midt 
oppi dette har det vrt 
godt a fØle den varme 
og velvilje jeg er butt 
omsluttet med av folk i 
menigheten.. 

- Du sier det blir man-
ge ord i kirken. Unge 
mennesker snakker og-
sa mye om dette, og de 
tinner f.eks. liturgien 
kjedelig? 

-. Ja, men liturgien er 
ikke som TV, som flyk-
tig formidler stadig nye 
ting. 
Liturgien er noe som 
har levd i arhundreder. 
Den rØrer  ved stihihe-
ten. Det er vi ikke vant 
til - a ta inn inntrykk 
som rØrer ved dypet i 
oss selv. Gud mØter oss 
I stiltheten, og samtidig 
er det ogsà noe med a 

Ingrid Strand, (28), 
Enebakks nye vikarp-
rest er vokst opp i Sem 
utenfor TØnsberg i en 
sØskenflokk pa fire. Kir-
ken og kristendommen 
var en sentral del av 
oppvekstmilj Øet, et 
trygt og godt barn-
domshjem. - Det er en 
uvurderlig bakgrunn 
for det som mØter en si-
den i livet, sier Ingrid. 

er noe man ma opp-
dage. 

Og styrken i ritualene 
er at de fungerer, pa 
tross av liturgen, uav-
hengig av mennesket 
som formidler. 

Egentlig skulle hun 
bli sosionom, og startet 
startet studiene ved 
sosialhØgskolen etter a 
ha tatt kristendom som 
mellomfag. - Men jeg 
skjØnte etterhvert at 
dette ikke passet for 
meg. Vet ikke riktig 
hvordan jeg skal for-
Mare hvorfor jeg valgte 
teologien. Jeg opplevde 
vel et slags kall glen-
nom omgivelsene, kjen-
te som spurte, mente at 
det var det jeg burde 
gjØre. Jeg tror Gud vi 
at jeg skal vre prest. 

Men jeg er redd for a 
snakke sâ mye om kall. 
Det kan virke som om 
jeg tror det er noe som 
er spesielt for meg. 
Mange, mange andre 
har vel ogsâ en lignende 
opplevelse av at dette 
er veien de ma gá... 

Ingrid startet pa me-
nighetsfakultetet, og til 

jul i for var hun ferdig 
utdannet. Egentlig 
skulle hun vrt i Roma 
nà, i stedet for i 
Enebakk.- Jeg skulle 
studere kunsthistorie, 
og reiste ned i forvis-
ning om at jeg hadde 
fâtt husvre i et klos-
ter. Det viste seg imid-
lertid at de ikke hadde 
plass. Det var bare a rei-
se hjem, sier Ingrid, og 
legger ikke skjul pa at 
det var en skuffelse. 

Jeg ser pa gudstjenes-
ten som sentrum i me-
nighetslivet - ikke bare 
for noen, men for hele 
menigheten. Kirken bØr 
derfor vre romshig. 

- Urn du ser Ut over 
kirken, hvilke spørsmál 
1 tiden er du da opptatt 
av? 

naturen. I sâ mate er 
Enebakk et fantastisk 
sted, med vakker natur. 
Det er deilig a vre her. 
Ehlers hiker jeg a lese - 
romaner, lyrikk... 

- Jeg er skremt av 
utviklingen i verden. 

MiljØkatastrofer som vi 
na har sett en liten flik 
av, virker truende. Tan-
ken pa at shike ting kan 
komme til a Ødelegge 
alt liv er skrernrnende. 

ikke noe hun skulle ga 
videre med.- Vel, det 
ble ikke slik, og tilbake 
fra Roma, gikk jeg nr-
mest i hi, men prØvde 
noksá fort a skaffe meg 
vikarstillinger. Kon-
taktet bispedØmmet og 
fikk først  et tre - fire 
ukers vikariat i Lille-
strØm. 
Rett etterpa kom hun 
til Enebakk. 

Om jeg er konservativ 
eller radikal prest? -Jeg 
vet ikke. Jeg tror ikke 
jeg kan settes i bas.Mitt 
forhold til Gud kan jeg 
umulig sette pa formel, 
like lite som mitt for-
hold til mennesker. Mer enn noen gang er 

det viktig med med-
mennekelighet og var-
me. Samfunnet er kaldt 
- pengene styrer. Man-
ge bhir sittende passive 
rundt TV, uten a bry 
seg med det som skier 
rundt seg. Jeg opplever 
det som om verden er i 
en kjrlighetskrise. Det 
burde vre naturhig for 
oss a ta OSS av hver-
andre, sier Tngrid. 

-Hun er meget kunstin-
teressert, og studiene 
var ment som en avko-
bling etter teologistu-
diene som hun na var 
ferdig med. 

- Jeg fØlte jeg trengte 
et pusterom, etter sju 
r, sier hun, men under-

streker at kunststudie-
ne var blott til lyst, og 

Saker som engasjerer? 
- Nar det gjehder in-

nen kirken, er jeg opp-
tatt av at kristendom-
men er et mysterium. 

- Hvordan er den nye 
presten? er standard-
spørsmál pa bygda nâr 
det kommer nye pres-
ter. Hva interesserer 
henne, hva er hun opp-
tatt av? - Er hun kon-
servativ eller radikal? 

- Jeg er glad i men-
nesker, glad i a vre 
sammen med men-
nesker. Og jeg er glad i 

Det handler om en per-
son, - Jesus Kristus - 
det er ikke bare ord. 
Det har lett for a bli 
mange ord i kirken. Noe 
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Vakkert, men farlig, tenker jeg. Fra lerretet gliser en 
mørk gutt med noen svarte stumper av et tyggered-
skap mot meg. Han sitter pa en stubbe, omgitt av den 
vakreste blomstereng i rødt og hvitt. Men det er ingen 
vanlig blomstereng gutten sitter i. Disse vekstene 
sprer ikke bare skjønnhet, gode dufter og glade sinn. 
Det er opiumsvalmuer nord i Thailand. 

Bunken fra Sibir, Kina og 
Hong Kong har gâtt gjennom 
maskina, og nâ vandrer fern 
ryggsekkbrere 	gjennom 
bambus, valrnuer og jungel. 
Forresten har, visst ikke alle 
sekk. Foran fØrer  guiden 
Jack barfØtt an, meden fletta 
kurv som bres av et band 
pa hue. Etter kommer vi, to 
engelske gutter, og ei engeisk 
jente. 

Det var fotturen i ford  

Thailand, tenker jeg og kon-
staterer etter en rask titt i 
dagboka at det var i midten 
av februar. SA lener jeg meg 
tilbake og titter. 

En Karenlandsby 

Det var til en liten landsby 
med innbyggere fra minori-
tetsgruppa Karen vi kom den 
fØrste natta. Her var Jack 
fØdt og oppvokst, og raskt 
kom tre unger lØpende, stab-
bende og krabbende mot 
ham. For kort tid siden dØde 
kona, og ná var det bestemor 
som hadde oppgaven med a 
ta seg av hans unge 
etterkommere.— Jeg ma gifte 
meg igjen, husker jeg Jack 
fortalte pa et hakkete en- 

Lokale brukere 

Jack fortalte at han bare 
sjelden brukte opium tidlige-
re, men som mange andre i 
omrádet grep han til det be-
roligende middelet nâr pro-
blemene var butt for store. 
For en del andre er det man-
gel pa jordomráder og dárlig 
Økonomi som fØrer dem inn i 
den berusende verden, mens 
sykdom er en annen viktig 
ársak. For pa tross av at de 
fleste er overbeviste om at 
det er ándene som forársaker 
magesmertene eller hodepi-
nen, vet de at valmuen kan 
lindre smertene. Flittige bru-
kere er ogsâ ofte de religiØse 
lederne som tar noen piper 
for a komme i transe og kom- 

Selv har jeg funnet hvile for 
baken i kjellerstua hjemme i 
Brevikskroken, og her klik-
ker lysbildeapparatet seg 
gjennom en átte mâneder 

lang reise I Asia. Ledsaget av 
noen velfylte dagbØker, hjel-
per bildene a sortere inn-
trykk, tanker og opplevelser i 
et noe forvirret hode. 

Av Marianne Olsen 

Vakker, men farlig er opiumsvalmuen som blant annet blir dyrket t Det gylcine tn-
angel. 

gelsk etter noen opiumspi-
per. - Vi gifter oss nesten all-
tid med kvinner fra samme 
minoritetsgruppe, og heist 
fra var egen eller en nrlig-
gende landsby. Dette gjØr ik-
ke vaigmuligheten stor, og 
hun det passer at jeg gifter 
meg med, liker hverken un-
gene eller jeg. Den yngste 
grater dessuten forferdelig 
hver natt fordi den ikke far 
morsmelk. Pulvermelk kan 
kjØpes i de litt større land-
sbyene, men denne nringa 
er veldig dyr. 

munisere med ândenes ver-
den. 

Dyrker ris 

Karenfolket er likevel ikke 
selv opiumsdyrkere. I mot-
setning til mange nadre av 
mmoritetsgruppene som le-
ver ved grensene til Laos og 
Burma bruker de i hovedsak 
sine jordlapper til a dyrke ris. 
Men ogsa dette er omdisku-
tert, for i pakt med sine eld-
gamle tradisjoner fØlger Ka-
ren svedjebrukteknikken 



I noen bambushytter bor folk fra minoritetsgruppa Yellow Lahu. 

Trenger De elektriker? 
Vi utforer alt fra industri 

til hus og smâreparasjoner. 
Flere av vâre montorer 

bor I Enebakk og kjenner distriktet. 
RING 09/86 54 53 

AUTORSERT INST. 

Brokkerihusgreridät 
1404 Siggerud 

 

Trenger De 

 

FERDIGBETON(;I, 
• NYHET: Pumpebil utstyrt md 5 m3  trommel 

0924 meter mast 
• Betongbiler utstyrt med transportbànd 
• Betong leveres ogsó utenom vanlige 

âpningstider etter avtale. Kveld evt. lordag. 
• Punktlig levering, gode materialer og 

konkurrerende priser er var màlsetting. 

01 ,*-"O-e 

1,ettbeto,j,  
9.VES? 

Telefoner: 
Kontor Mysen 09-89 00 34 
Fabrikk Mysen 09-890311 
Fabrikk HobØI 09-92 1139/92 12 00 
Fabrikk Vestby 09-95 07 41/95 29 70 
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'O'nett to 
Her blir ikke kunstig vann 
drevet inn til markene som 
longer sØr 1 landet, men skog-
somráder ryddes mens den 
resterende del av jorda ligger 
brakk. Stammer, lØv og gre-
ner blir brent, og etter at det 
har tØrket, sáes frØene i as-
ken. 

Skogene forsvinner 

Mons Karen lever sitt liv 
som de ailtid har gjort, be-
gynner myndighetene a be-
kymre seg for skogene som 
forsvinner som sand mellom 
fingrene pa dem. Lite kan en 
reisende uttale seg om dette 
alvorlige problem, men en so-
sialantropolog jeg mØtte Se-
nere la det meste av skylden 
pa alle de som ulovlig hugger 
ned teakskogen, samt thai-
bØnder som grunnet jord-
mangel flytter nordover. Dis-
se har tidligere drevet med 
vâtrisdyrking, og har ifØlge 
sosialantropologen ikke de 
nødvendige kunnskaper om 
svedjebruk. Dessuten hâper 
de a flytte sydover igjen sá 
raskt som mulig, og er derfor 
ikke sâ veldig opptatte av a 
ta vare pa omrádet. 

Respekt for kongen 

Vi sover i hytta til land-
sbyens leder om natta. Boll-
gen er stØrre og mer solid enn 
de nadre boligene i land-
sbyen, og istendenfor barn-
bus er vegger og tak av teak. 
Inne henger bilder av kongen 
for myndighetene bestreber 
seg pa at ogsá minoritets-
gruppene na ma la--re a res-
pektere denne hØyt aktede 
Øvrighet. 

Bildene minner meg om en 
kveld pa kino i Chiang Rai 
noe tidligere. Istendenfor 
reklame, kom landets na-
sjonalsang fØr filmen, og det 
unge publikum reiste seg res-
pektfullt til tonene og bilder 
av kongen. 

Dãrlig skolegang 
Neste morgen titter jeg inn-

om det lille skuret som visst-
nok skal vre skolestue. Men 
som 1 de fleste andre land-
sbyer i omràdet sliter ikke 
ungene skjØrt og bukser mye 
pa disse benkene, og ogsâ 
denne morgenen var det 
tomt. Et hovedproblem her  

er at utdannede larere ma 
komme fra andre deler av 
landet. FA av disse greier a le-
ye en lengre periode i de smá, 
isolerte landsbyene der fØtter 
over ellet er eneste mate a 
komme seg from pa. Foreld-
rene er holler ikke sa ivrige 
etter a sende ungene, for her 
trengs arbeidskrefter til sá 
mangt. Og a lose, hva skal de 
med det? De har jo likevel in-
gen kontakt med omverde-
nen. 

Opiumsbøndene 

Vi trampet oss gjennom 
tett jungel, og ved lunsjtider 
dukket det plutselig opp tre 
sma bambushytter. I den lille 
dalen var de nesten gjemt av 
hØyt stra og tett bambus. 

Jack kokte ris til oss over 
ilden i en av hyttene, og for-
talte at folkene kom hit fra 
Burma for bare to ar siden. 

- De er opiumsbØnder, og 
flytter ofte. Landegrenser 
eksisterer ikke for dem. De 
drar dit de tinner jord, og er 
derfor ikke registrert av myn-
dighetene. Ingen av barna el-
ler de voksne har noen gang 
hatt en skoletime. Deres vi-
ten om omverdenen er ogsá 
deretter, og et prospektkort 
jeg viste fra de norske nell, 
ble tatt for a vre Chiang 
Mai ( nest stØrste  byen i Thai-
land) 

Vi fikk i oss risen med hØy-
re hand, og etterfØlgende til-
bud om ei opiumspipe til to 
kroner, som vi alle hØflig  av-
sb. Da vi tok bambusstaven 
for a ga, tittet for fØrste gang 
kvinnene frem. Mange nys-
gjerrige blikk flkk vi pa oss 
for en mann av Yellow Lhu 
kan ofte ha 4— 5 koner. Dette 
bade pa grunn av arbeids-
presset med hus, dyr og un-
ger, samt til en hektisk opi-
umsinnhøsting. Dessuten er 
det en maims oppgave a gifte 
seg med enken(e) etter sin 
bror ( brØdre). 

Opiumsarmeen 
Yellow Lahu var det ogsa vi 

kom til om kvelden, og herfra 
svettet vi oss en time innover 
til opiumsmarken deres. 
Donne er lagt i en dyp dal, 
noe som gjør den lite synlig 
fra lufta. For over dette omra-
det durer ofte helikoptere,  

med et rnannskap sorn titter 
etter nettopp valmuen. - 
Mange opiumsmarker er 
brent ned, fortalte Jack oss, - 
men hit vager de trolig ikke a 
komme igjen. Da politiet vis-
te seg i omradet her for en 
maned siden, ble elleve drept 
av den lokale opiumsarmeen. 
Myndighetene forsøker a f 
dem til a dyrke andre veks-
ter, men det vii aldri gi dem 
de samme inntektene. 

Det kJ.ikker og klikker I 
fremviseren. Bilde etter bilde 
er ttt av va1riuene,.dIsse Va-
kre plantene som er skyld i sá 
mye elendighet bade i omrà-
det, og i vesten. Med litt vond 
smak i munnen matte jeg 
vedkjenne at det nok var oss 
selv, europeerne som forte 
planten til Triangelet i det 
forrige árhundre. Konsekven-
sene tok vi ikke sa nØye, fØr vi 
flkk dem tilbake med Viet-
namkrigen... 

Lysbildeapparatet 	fort- 
setter a klikke. Snart er jeg 
ute av Triangelet, og tar nok 
en gang farvel med et reise-
fØlge. Sá trenger jeg meg ned 
mellom bagasje og folk, og 
fortsetter min ford pa takte 
av en overfylt jeep. 

Mye av lokalbefolkningen tar seg selv ei opiumspipe. Men blant de yngre er det sjel-
den sosialt akseptert. 



EDB-pause 
Dersom formannskapet 

fØrstkommende mandag 
vedtar fung.râdmannens 
forsiag, vii utarbeiding 
av forsiag til EDB - og or-
ganisasjonspian for Ene-
bakk utsettes ti! Økono-
mien har bedret seg. 

Da formannskapet behandlet sa-
ken 13.juni, hadde radmannen 
foreslátt a utarbeide en silk plan. 
- at det var anledning til a enga-
sjere konsuient, og at kostna-
dene var avgrenset til 65.000 kro-
ner. 
Formannskapet vedtok imid-
lertid enstemmig a utsette a ut-
arbeide EDB - og organisa. 
sjonsplaninntil Økonomien had-
de bedret seg, og at EDB - Ut- 

vaigets arbeid Inntil videre sktii-
he innstihles og de 65.000 innga i 
budsjettrevisjonen. 

Etter dette vedtaket har an-
sattes representanter i EDB ut-
valget reagert kraftig og viser til 
det som er nedfeit 1 hovedavtaien 
n.r det gjeider ansattes rett til 
medinnfiyteise og medbestem-
melse 

Mandag skal formannskapet 
igjen behandle saken. Fung. rad-
mann foreslar da at utarbeiding 
av forsiag til EDB - og organisa-
sjonsplan utsettes til Økonomien 
har bedret seg. Punktet om a inn-
stile EDB - utvalgets virksom-
het er na tatt bort. 

Forskudd til 
skolemateriell0 ? 
Formannskapet skal mandag behandle en sØknad fra 
skolestyret om forskudd pa 125.000 kroner av neste ärs 
budsjett til innkjØp av skolemateriell. 

SØknaden dreier seg i reahiteten 
om a f& muhigheter for a benytte 
seg av den gunstige innkjØpsord-
ningen som er etablert gjennom 
statlige tilskudd til innkjØp av 
lremidler. Radmannen har al-
lerede gitt skolesjefen tillatelse 
ti a foreta innkjØp av lremid-
hene for ovennevnte sum med 
dekning 1 neste àrs budsjett, et-
ter fØrst  a ha konferert med den 
pohitiske iedelse i kommunen 

Ogsa heise og sosialstyret har 
sØkt om forskudd pa neste ars 
budsjett, pa 100.000 kroner til ut- 

skifting av defekte maskiner ved 
Enebakk Syke og Aldershjem. 

I begge tilfeh].e foreslar rad-
mannen for formannskapet a 
imØtekomme sØknadene. Egent-
hg er dette saker som skal ende-
hg behandles 1 kommunestyret. I 
sin saksframstihhing til formann-
skapet ber imidlertid radmannen 
formannskapet drØfte tidsaspek-
tet med tanke p4 bruk av ha-
steparagrafen, men forutsetter I 
utgangspunktet at saken skal vi-
dere til kommunestyret til ende-
hg behandling. 
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Rekordvekst I Postsparebanken 
Postsparebanken fikk 111.600 nye konti I 

de fire første mânedene I âr, mot 60.900 1 
samme periode I fjor. Av de nye kontiene er 
12.600 lønnskontj. Overskuddet er pa 81 mil-
lioner kroenr, 13 millioner mer enn pa sam-
me tid i 1987, og utgjør 1.00% av gjennom- 

snittlig forvaltningskapital. Ved utgangen 
av april var forvaltningskapitalen 25.5 mu-
harder kroner, gâr det fram av Postspare-
bankens tertialrapport. Det er fØrste gang 
Postsparebanken offentliggjØr sine tertial-
resultater. 

Trekkspillklubben 
i Tusenfryd 
Forrige lørdag kunne pubhikum i Tusenfryd glede seg 
over glade toner fra Enebakk Trekkspillklubb. 

Innskuddene I Postspare-
banken har i de fire fØrste mane-
dene i hr økt med 623 millioner 
kroner mot 321 millioner kroner i 
tilsvarende periode i 1987. Inn-
skuddsveksten de siste tolv ma-
neder var pa 16,2%. StØrst  vekst 
hadde bankens Kapitalkonto 
som Økte med 506 millioner kro-
ner. 

Utlãnsrammene ma Økes 
Den sterke kundetilstrØmmin- 

gen er forventet a Øke etter-
spØrselen etter lan. Selv om 
làneetterspørselen generelt har 
flatet floe Ut, er det likevel frem-
deles stort behov for større  Ut-
lánsrammer for Postspareban-
ken. I lØpet av de fire fØrste ma-
nedene i âr er det utbetalt lan for 
725 millioner kroner mot 715 pa 
samme tid i fjor. Banken har 
innvilget ungdomslári for 105 
millioner kroner. 

Postsparebanken har plaSsert 
Ca. 75% av forvaltningskapitalen  

i statsobligasjoner, statsserti-
fikater og kontolàn til staten. - 
En eventuell rentenedgang pa 
disse plasseringene vii kunne fâ 
sterk innvirkning pa bankens 
inntjening og driftsresultat, sier. 
banksjef Lorentz Ludviksen i en 
kommentar til tertialrapporten. 
Han forventer hikevel at resulta-
tet for 1988 totalt sett blir bedre 
enn fjorárets 206 millioner kro-
ner. Postsparebanken har svrt 
srnâ tap pa utlän. 

Trekkspillklubben, som spilte fra 
fritidsparkens hovedscene, Smi-
lehullet, ga til beste et fiott og va-
riert repertoar, og trakk en del 
publikum som applauderte be-
geistret. Fulisatt var det ikke 
rundt scenen, noe man heller ik-
ke kunne forvente pa en trope-
dag som denne. Det var faktisk 
mange ledige parkeringsplasser 
utenfor parken denne formidda-
gen. 

Vãre lokale trekkspihlere var 
imidlertid godt fornøyd  med be- 

sØket, selv om det var relativt M 
enebakkinger som var mØtt fram 
for a hØre pa. 

VIØflttt 

Dârlige politikere bra bygd! Nytt fra bygningsrádet 
En spØrreundersØkelse 
blant ungdom i Ytre Ene-
bakk viser at ungdommen 
i kretsen er godt fornøyd 
med sitt bosted, mens de 
som har gjort seg opp en 
mening om politikerne 
váre synes at deer dârlige. 
De fleste , hele 63 prosent 
har ikke noe mening om 
politikerne. 

UndersØkelsen , som er gjen-
nomfØrt av Enebakk Unge HØyre 
er g.jennomfØrt med et begrenset 
antall ungdomrner, 46, og man 
ma derfor anta at den ikke er 100 
prosent representativ. 
Av de som har svart pa under-
sØkelsen er 46 prosent jenter og 
54 prosent gutter, og hele 78 pro-
sent er i aldersgruppen 13— 16 âr. 

UndersØkelsen inbefatter ogsâ  

bussdekningen I kretsen, og viser 
at bare 8,7 prosent av de spurte 
bruker buss hver dag, 17,4 pro-
sent oppgir a bruke buss ofte 
17,4 prosent 1 gang i uka, og 56, 5 
prosent sjeidnere Nar ungdom-
mene bruker buss, oppgir hele 
84,4 prosent at de bruker buss for 
A komme seg til Oslo, 2,2 prosent 
bruker buss for a dra til Ski, 2,2 
prosent for a dra til LihestrØm, 
og 10, 9 prosent for a dra til Kir-
kebygda. 

Kristoffer Torgersen har ftt 
byggetillatelse for oppfØrIng av 
tilbygg til bohig, gnr. 83, bnr. 20 
pa Svenskerud 1 Ytre Enebakk. 

Morten Andersen har ftt byg-
getillatelse for uthus/omrØsting 
av tak pa sin eiendom i Tangen-
veien, Ytre Enebakk. 

Per Harald Oppegaard har f4rr 
byggetillatelse for enebolig p4 
gnr. 4, bnr. 274 i. Seljeveien 8 pa 
Flateby. 

Erhing Geirholt har ftt byg-
getillatelse for garasje/tilbygg pa 
eiendommen gnr. 83, bnr. 37, 
Bjerklund, i Ytre Enebakk. 

58,7 prosent av de spurte har 
tenkt a sØke seg inn p4 viderega-
ende skole, hovedvekten av øns-
ker ligger p4 Ski videregaende, 
med kontra som en kiar nr 2. 

spørsmal om .lwa som er 
viktigst a fa gjort i Ytre mener 
ungdommen kom bedre buss-
forbindelser nederst p4 lista (17,4) 
prosent. 26,1 prosent ville priori-
tere miljØvern, 23,9 prosent syn-
tes at bedre skolebØker var vik-
tigst, mens masjoriteten vile pri-
oritere andre ting, uten at dette 
er spesifisert i undersØkelsen. 

65.000 kr 
til kurs? 

Skal kommunen bruke 
65.000 kroner til lederopp-
1ringskurs? Dette spØrs-
málet skal formannska-
pet ta stilling til mandag 
kveld, og fung. rãdmann 
anbefaler formannskapet 
A vedta at det planlagte 
kurset skal gjennomfØres. 

Formannskapet har egenthig 
tidligere godkjent gjennomfØrin-
gen av lederoppirinskurset, 
som skulle vrt gjennomfort 
ior. Av forskjellige grunner ble 
dette ikke gjort, og saken legges 
na pânytt fram for formannska-
pet av hensyn til kommunens 
Økonomiske situasjon. 

Kurset er utarbeidet av Kom-
munal Opphring, og hensikten 
er a dyktiggjØre kommunale he-
dere. Det er iagt opp et detake-
rantall pa 25 personer, og de man 
har tenkt skal delta er r4dmann, 
etatsjefer, nestiedere og fagsjefer. 
Dessuten tre pohitikere og to re-
presentanter fra arbeidstaker or-
ganisasjonene. 

En del av kurset skal gjen-
nomføres mternt, og en del ved 
internatopphoid. Kurset skal 

Ole Melingen har f4tt byggetil-
latelse for enebohig pa elendom-
men gnr. 4, bnr. 293 1 Seljeveien 7 
pa Flateby. 

Enebkk Energiverk liar fãtt 
byggetillatelse for trafoklosk p4 
gnr. 90, bnr. 599 i Ytre Enebakk 

Frank R.Jensen har fâtt byg-
getillatelse for garasje p4 eien-
dommen gnr. 90, bnr. 429 i Gau-
peveien 18 i Ytre Enebakk. 

Tomm Káre Uhlsletten liar ftt 
byggetillatelse for bolighus og 
garasje pa gnr. 4, bnr. 266, HØg-
daveien 18 p4 Flateby. 

Per Erik Østhie A/S har fátt 
byggetillatelse for tilbygg til for-
retning pa grendesenteret i Ytre, 
gnr. 93, bnr. 389. Det skal opp-
fØres et to - etasjes bygg, med 409 
kvm. samlet bruksareal som skal 
inneholde butikklokaier i unde-
retasjen og lager ii. etasje. 

Tormod østvág har fàtt byg-
getillatelse for enebohig pa gnr. 
93, bnr. 343 I Borgveien 18 C i Yt-
re Enebakk. 

eventuelt gjennomnfOres ti hØs-
ten. 

Seiv om gjennomfØringen av et 
slikt kurs for enkelte kan virke 
som om befolkningen m4 stram-
me hivremma mens kommune-
ledelsen bevilger seg kurs og ho-
tellopphold, framholdes det fra 
administrasjonen at i krisetider 
er det viktigere enn noen gang 
med et godt og samkjØrt leder-
skap som trekker i samme ret-
ning. 

Formannskapet tar endehig stil-
ling ti om kurset skal gjen-
nomfØres fØrstkommende man-
dag. 

Per Partapuoli har fãtt byg-
getillatelse for anneks p4 eien-
dommen gnr. 91, bnr. 532, Langs-
kaug i Ytre Enebakk. 

Wilhelm Helgesen Motor A S har 
fâtt byggetifiatelse for verkEted 
/kontorbygg pa Rud Industri-
omráde p4 Flateby. 
Det skal oppfØres et bygg p4  ca 
380 kvm. grunnfiate som skal in-
nehoide verksted for biler og an-
leggsmaskmer, samt tilhØrende 
kontorer. 
Etter at nabovarseh ble sendt 
kom det inn feilesmerknad fra 
gjenboerne I omrâdet som var 
opptatt av byggets hØyde og 
skjemmende utearealer. 
Bygningssjefen kom imidlertid 
til at disse argumentene ikke var 
tungtveiende nok til 4 avslà sØk-
naden, og pekte p4 at fiertallet 
av de som har protestert har 
kjøpt eiendommene sine etter at 
Rud ble lagt ut som industri-
omr4de for ti àr siden. Nâr det 
gjelder hØydeforskjellen, som 
eventuelt kunne Ødelegge be- 
boernes 	utsikt 	mot 
øyeren,opplyses det at hØydefor- 
skjeilen fra underetasjen i rekke-
husene til byggets takflate blir ca 
4 meter. 
Vedtaket i bygningsrádet kan 
ankes til Fylkesmannen. 

Atenke med 
h" men 
efler hjertet 

I blant 
er det samme sak 

I
REDD BARNA 
Jernbanetorget 2,Oslo,l 

4 	
Postgirokontp 5000187 



Sommer i Enebakk 

Farvel Syden - her er sommerparadiset! 

ENEBAKI( KOMMUNE 
Driftssjef (kommuneingeniØr) 
Stillingen er ledig for snarlig tiitredeise. 
Nrmere oppiysninger ved henvendelse tek-

nisk sjef, tif. 09/92 60 60. 
Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemál 
sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 ne-
bakk, innen 16.7.88. 
Fuilstendig utiysingstekst er inntatt i Aftenpostens 
morgenutgave 30.6.88. 

STILLING LEDIG 

ARBEID UTFORES 

Transport & Graveservice A/S 
tilbyr 

asf altering av gârdsplasser, parkeringsplasser, 
innkjorsler og gangveier. 

Utforer ogsá oppretting av under/ag. 

RING FOR ET UFORPLIKTENDE TLBUD. 
Vi leverer ogsd fin ãkeriorJritt.  

TIf. 92 88 05 
V 	  

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

Fl 
ikke kiar over at det ikke var 
kontorpiass til den nye sjefen fØr 
denne tiltrádte? 

FØr jeg avsiutter mitt innlegg, 
vii jeg komme med et gratis rad: 
Del av kantina pa Herredshuset. 
Ominnred denne til kontor. Det 
sosiale samvr i nevnte rom er 1 
time om ciagen, elier spis niste-
pakken pa kontoret! Ikke by? 
Kanskje ikke, men -Nod lrer 
naken kvinne a spinne. 

Kvinnelig overreagerer 

Landsomfattende 

Bit-BAT 
CARAVAN 

FORMIULINC 
Skal du 

KJOPE eller SELGE? 

Kurante, rimelige, 
eksklusive. 
Ring oss!! 

09/926348 
W. 10.00-21.00 

Annonse/datasaig 
Formidling. Forsikring. 

Finans. 

161(ami;vJJig 
Fa-n 	fl_' 

1I4_Jj 

.3plesaig_a  
4- *1 	 e

ker  

Vi har kjopt et 
stort parti med 
leker. Vi selger 
Ut alt: 

KUN KURANTE LEKER! 

Musikk ti! ferien? 

Innspilte kassetter 

div. artister 	fra9
00 
pr. stk. 

OBS! APNINGSTIDER 
HELE JULI 

Mand.-fred. 	 10-16 
Lord. 	 9-13 

LANGHUS SPORT OG LEKER 
Langhus Senter - 09/86 92 92 

'01fonett 
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Luk godt i aiie bed og rabatter. 
Knip samtidig bort biomster 
som begynner a visne. Eliers vii 
det gá Ut over blomstringen hvis 
sommerbiomstene far sette frØ. 
Derfor iØnner det seg ogs. a fjer-
ne biomstene som star i full for. 

Blomstrende roseskudd til-
bakeskjres. Da vii rosene snart 
skyte nye skudd, som vii danne 
knopper og biomster etter ferien. 
Gi rosene en ekstra sprØyting 
mot meiduggsopp og bladlus. 

Nãr bed og rabatter er luket, 
vannes det grundig. Ca. 30 liter 
vann (3 bØtter) pr. kvm gir skik-
kelig rotbiøyte>.  Det er best a 
fordele vanningen pq to omgan-
ger, eilers vii det iett flomme bort 
og ikke komme til nytte. Deret-
ter dekkes all àpen jord mellom 
plantene, bade pryd- og nyt-
tevekstene, med et lag gjen-
nomfuktet veksttorv. TØrr tory 
har nemiig evnen til a suge opp 
fuktighet som tiisvarer 15-20 gan-
ger dens egen vekt. Og denne 
fuktigheten kommer sâ etter 
hvert jorda til gode, slik at den 
ikke tØrker Ut. I en hage hvor jor-
da har fatt en god '<jordbiØyte 
og deretter er dekket med Ca. 
cm gjennomfuktet veksttorv, vii 
det ikke bii noe problem med  

plantenes vannforsyning selv i en 
iengre tØrkeperiode. 

Ugresset holdes 
i sjakk 

En fordel til med torvdekkin-
gen er at frØugresset, som er ha-
geeierens hovedmotstander om 
sommeren, ikke far livsgrunnlag 
og har ingen sjanse til A spire 
gjennom torviaget. 

Veksttorven som du bruker til 
overdekking ná i sommer, spar 
du grunt ned i det øverste jord-
iaget til hØsten fØr frosten kom-
mer. Derved utnytter du vekst-
torven ogsâ som jordforbedrings-
middei og far dobbelt nytte av 
den. 

Klipp av plen 
Gressplenen bØr  heist ikke 

overiates til seg selv i heie ferien. 
Avhengig av temperatur og fuk-
tighet kan gresset bli temmelig 
iangt i lØpet  av 2-3 uker. Det be-
ste er derfor <á fri> til gode nabo-
er elier familie og venner for a fâ 
dem til a sla plenen noen ganger i 
iØpet av ferien. 

For Øvrig bØr plenen gis en 
toppdressing med fuktig vekst-
tory for ferien. FØrst  klippes gres-
set, deretter spres et Ca. 1 cm  

tykt lag av fuktig veksttorv ut-
over hele plenen, fØr torven ar-
beides forsiktig ned i gresset med 
en pienrive. 

GjØr en innsats nà, og ta ferie 
fra hagen med god samvittighet! 

— Gior hagen Mar 
for <sommerferien>> 

Sommeren er tiden da ting skjer raskt i hagen. De 
fleste planter, bade pryd- og nyttevekstene tar seg fort 
nr av manglende steil elier uromomenter i nrmi1jO-
et. Derfor ser mange hageeiere frem til avviklingen av 
sommerferien med blandede følelser. Men fortvii ikke. 
Med litt orntanke og gode forberedelser vii hagen kiare 
seg utmerket I de ukene familien reiser bort. 

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tipasses 
• Timebestilling 

TIf. 09-870524 

Optiker Krogh 
F, Ski Optiske 

(Princess Huset) 

Asenvelen 1, 1400 Ski. 



Enebakk Kopnsilo og MØIIe 
• Alt I kraftfOr 
• Kunstgjødsel 
• Kornmottak 
• Leiemaling 
• Leietørking 

TIf.92 40 13 
1914 Ytre Enebakk 

L 	 
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Ski 
l3cgravc1scsbvrã 

CHR STENSRUD EFTF 

Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 
Vakttelefon 

Vi kommer 
I konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrá 
gjennom 60 ar 

	rb 

Ambassador 
herresandaler 

Lys brun 

Kr 210. 
Mork brun 

Kr 109. 
.Jt

Ii) 
aciamcz Sf:Fcrffl\(.  

FLATEBYSENTERET 
TH. 09/92 83 74 

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

I 

verandør 

Alt / hageutstyr, 
skogs- og verneutstyr 

Eget service• 
verksted 
Utleie av 

hagemaskiner 
SALG AV 

BARKMASSE 

TH. 09/92 80 13 

Karisens 
Bilruter A/S 

Avd. Hageutstyr 
1911 Flateby 

ITALIA 

Fra første uke i 
juii holder vi stengt 

pga. oppussing. 

Vi ønsker alle 
wire gjester 

en riktig god ferie 

VISA OG EUROCARD 
alle rettigheter 

APNINGSTDER: 
Mandag 	  kI. 1100-23.00 
Tirs., ons. 	tors., 	 W. 11.00-23.00 
Fre., or. 	  kI. 11.00-23.30 
Sondag 	  kI. 13.00-21.30 

Rester av 

SOMMER 
KJOLER 

2O% 
Flatebysenteret 

TH. 92 86 74 

(pggj 
taLek~4kkevL 

VIDEO - SNACKS - 
TOBAKK - KIOSK VARER 

Apent tU ki. 2200 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 9247 10 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brodholt, Tomter 

TH. 92 26 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

SELVBYGGERE 0 
PASS PA! 

Irntt 10 
BEG RAVELSESBYRAER 

' RISEKSEMPLER fra var cJULIMENY 
2"X4"(45x95)2.sort 	  KUN 9.75 
111 x411 forskalingsbord 	 KUN 500 	1 
I" x 611  utvendig kiedning 	 KUN 8.00 
11/211 x6 reisverk 	 KUN 1 2.90 
Furu Rustikkpanel (14x145) 	  KUN 48.50 
Dreide soyler I. 2.50 	  -. 50% 
Sparrings hyllesystemer 	  ±50% 
Bjorkeparkett 14 mm tykk 	  1/2 PRIS 
Glassfiber - Takshingel 	 pr. m2 KUN 48.00 
Baderomspanel (to far.'er) 6 mm, pr. m2 	 KUN 59.00 

Alle tilbud sâ Iangt lageret rekker. Alle vâre priser er irikl. mva. 

inebakk Man., firs., ons 	 8.00-16.30 	• 
Tors., fre 	 8.00-19.00 

* reIastS Lør 	 9.00-14.00 

Tangenbru, 1914 Ytre Enebakk - TIf. 92 50 10 

VELKOMMEN TIL 

Gunstige priser pa: 
* S/ama vs killere 

* Samletanker 
* Vanncisterner 
* PVC-rør - drensrør 
* Vannbesparende wc 

Pumpeautomater for hytter og hus 
Kjeppestadvn., 1400 Ski - TO. 09/87 57 00 

SKI RORHANDEL AS. 	e,- SKI   



FRISØR MURERE RØRLEGGER 

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

D. FREI I AG 8,CO A.  
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasori 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bit - Elektro 

Audi Erling Rod A/S 

O PP U S SING 
REPARASJON 
TILBYGG 
NYBYGG 

lolyfett 

am 	4S6~ 	4m ir%r 1 4= 4m 
Steinar Nordahi 

BYGGSER VICE 
Alt / mur- og pussarbeid. 

TIf. 92 63 46 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

7 	peiser og fliser 
TIf. 92 82 90 

Asveien 7, 1911 Flateby 

TØMMERM ESTER 

	

.7 0, Lennestadvn. 5 	TIf. 09/92 65 43 

	

1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

I 
I 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tif. 87 37 10 

Klasse A Klasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
lii kjoretimer I Enebakk. 

VETERINIER 
• Poliklinikk • Rontgen • Kirurgi 
• Lab .service Oppstalling opererte dyr 

SKEUSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nrnverdal 

N. Riisgàrd, Kjeller 
(skill Ira Fetvn. v/tiypiassen) 
Apningslider: 8.30-15/17-19,  

Timebestiiling 06/87 85 00 el. 
"DROP IN" 8.30-14. Stengi heig. 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
OppIring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

TANNLEGE 

11 

Enehakk rarleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Váglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 92 43 54 

Esso diesel, parafin 09 fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

KVIKK HENS 
lz:::~Vata

l

alna JL 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

lIt. 09/92 83 74 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER 'A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 8737 37 

REGNSKAP 

Okonomi & Regnskap Enebakk A/S 
AIt innen regnskapstjenester" 

Reg. revisor Sten Roy/k 

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

GLASSMESTER 

EL-INSTALLASJON 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

El I_AG Kledenavautorisette r.-:1 

INSTALLASJONSFIRMA 

WELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-1NSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

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

SJAFØRSKOLE 

Stein Darre-llanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kveider, etter avtaie. 

BILFIRMA 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

Flateby Antirust 
KJØn og saig av hiler 

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

Bygg- 09 tommermester 

BJORN BRIENNA 
1914 Ytre Enebakk 
Telefon: 92 41 17 

Mobiltlt. 094/30 878 

ENTREPRENØR 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenerfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 81 17 900-16.00 
TIf. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Sommertid 1.6. - 31.8. 
Mand. - fred. 10.00-1700 

Torsd. 10.00-18.00. Lord. 9,00-14.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 
Alt i mat tit hverdag og fest. 

Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

SPESIALFORRETNINGER 

Am (.5 Yrkesklr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 09/83 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk 
Transformator 

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

KjOpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGIJNG AFS 
BeVIInshaver: Adv. HeIe A. Ty 
Fjeliveien 55, 1914 VI,, Enebakk 

Til.: 0919255 70 

nebakk 
egnskapskontor 

Medlem av 
PRF Norske RegnskapsbyràerS Forening 

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

Landhruksregnskap, økonomi 
& hande!sregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. lit. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 

bedrifts-radgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tif. 92 4774 

Enehakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a. 1914 Y. Enebakk - tlf. 9246 13 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvarelltrykK 

1911 Flateby - tif. 9286 10 
Ogsa kveldstid 

BrØdrene Svendsen A/S 
Alt I nydyrking, bakkepIanerin 

og annen massetransport. 

Rlingen 

TIf. 83 70 19/72 16 85 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn. 

TIf. 8370 19 

Mobil 094/23 576 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTE KN IKE AM ESTER 

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

1800 Askim 

INDRE OSTFOLDS 
NYE$TE BILFORRETNING 
Kjop din nye el/er brukte bil hos oss. 

lIt. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

1bliiiF.  
Fiilusni 

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

Mettes Härdesign 
Dame- og 'herref riser 

SaIg av hàrpreparater og parfymeartikier. 

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

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

Bjerke Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanilr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

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

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

Stengt: Mand. og torsd. 



Faretruende ncr skràningen er disse trailerne utenfor  bedrif-
ten som holder til i FIAS gamle lokaler i Ytre plassert. Farlig 
for omgivelsene, og ytterst skjemmende for omrâdet. 

Vignetts kontorer er ubemannet fra 7. - 25. juli 

h'tter''w'rtyser ryu Ug-%eksjon 
- Det er vakkert i Ene-

bakk pa varme som-
merdager. Kanskje ikke 
fuilt sâ vakkert enkelte 
steder I bygda. Skjem-
mende og farlige bygnin-
ger og opplagsplasser, 
forsøpler miljøet I videste 
forst and. 

Na har ordføreren  til-
skrevet teknisk sjef, med 
kopi til relevante etatsty-
rers ledere, og bedt om en 
orientering om hva man 
tenker a gjore for a fá ryd-
det opp I nr eller fjern 
framtid. 

Som de mest iØyenfallende 
eksemplene pa skjemmende 
og farlige opplagsplasser, 
bygninger og skrothauger i 
bygda, nevner ordføreren lá-
yen bak Bjerke dagligvare, 
BjØrns Autolakk, bilopp-
hoggingsplassenved Dale-
Ijerdingen skole, Enebakk Bi- 

iopphogging ved Nyeng, Bi- 
lopplagsplassen 	v/Aage 
Svarthol, tilhørende Gunnar 
Svarthoel bilverksted i Ytre. 
I tillegg til disse gjengan-
gerne, kommer omrádet 
rundt bedriften som holder 
til i Løkengarasjen pa in-
dustriomrádet i Ytre (FIAS 
gamie lokaler) 

Flere lesere har henvendt 
seg til Vignett nár det gjelder 
dette siste omràdet. Bedrif-
ten som holder til i lokalene 
driver med import og eksport 
av busser og trailere. KjØret-
Øyene star lagret opp ober he-
le omrádet, langt ut pa kan-
ten , og sâvidt av hjula ikke 
gár utafor. I dette omrádet 
bor det mange smá barn, og 
foreidre er engstelige for hva 
som kan skje om en bil tipper 
over, elier grunnen raser ut. 
Det har ikke lykkes Vignett a 
bringe pa det rene bedriftens  

navn, he.11er ikke ved teknisk 
etat i kommunen, hvor man 
fAx opplyst at det er eieren 
,LØken, som har leid ut disse 
lokalene til bedriften, og at 
kommunen ikke har noen 
myndighet til a bryte inn i 
hva slags nrings som drives 
der. - Man vii imidiertid rette 
en anmodning til bedriften 
om a sikre omrâdet, evt. med 

-høyt gjerde, dette ogsá for at 
bedriften skal bli mindre 
synhig, og dermed virke 
mindre ski emmende for om-
râdet. 

- Nàr det gjelder láven pa 
Flateby, som eies av John 
Hagen, er det vedtatt av for-
mannskapet i september i 
for at láven skal rives for 
eiers reigning. Men fortsatt 
star lâven der, og engstelig 
smábarnsmødre i omrádet 
spØr seg selv hva som skier 
om den raser ned ? Hva om 
det finnes unger som leker 
der da. Noen pryd for omrà-
det er den heiler ikke, den fal-
leferdige haven. 

Dalefjerdingen skole er et 
kapitel for seg. Skolen er Ut-
vilsomt kommunens éien-
dom, og bade den og omgivel-
sene er derfor kommunens 
ansvar. - Kommunen har da 
ogsá kommet med gjentatte 
oppfordringer til Ragner 
Slette som har biloppiag-
splassen pa omrâdet om 
rydde opp, uten at det har 
fØrt til noen forandring. 

Bilopphoggingsplassen 
ved Nyeng gár inn under 
fylkesmannens ansvarsomrâ-
de. 

Nár det gjelder bilopplag-
splassen i Ytre, ved Aage og 
Gunnar Svarthoeis bilverk-
sted, er det ogsä lagret opp 
biler, deriblant 2 - 3 tankbiler 
pa et omráde som stikker ut I 
Vág. En av bilen har et skiit i 
frontruta, hvor det star pri-
vat parkeringsplass. Utrolig, 
ettersom omrâdet ut fra de 
opplysninger vi sitter inne 
med, faktisk er kommunalt. 
Det eneste som er privat er i 
sâ fall sanden og fylmassen 
som eier har besØrget, uten 
formehle vedtak i kommunale 
organer sávidt vi har brakt i 
erfaring. 

Formannskapet har bestemt at denne láven skal ned, men for-
tsatt star den der, 3/4 är etter vedtaket. Hvorfor? 

Omrddet rundt Dalefjerdingen  skole ser mest av alt ut som en 
skrothaug. 

Tankbiler parkert pa en utstikker i Wig, i tilknytning til 
Svarthoels bilverksted i Ytre, bringer tanken hen pa risikoen 
for oljelekkasje - i tillegg til at den skjemmer omrádet som re-
presenterer rekreasjon for hele Lia. 

LOMAL  A  WLLLJ 
-den mâJeg lese! 

cor tie# 
to 
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