
Kjøp og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer lii veie 

de fleste b//rn erker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 

Krafttak for ski*folket.  
Skifolket gâr en glad 
sesong I mote. Enebakk 
IF har godt til innkjØp 
av en super prepare-
ringdsmaskin en flott 
Kaessborer med kraft-
ig Merzedes motor som 
skal sørge for supre 
spor I lyslØypa,  bade 
for turgáere og kon-
kurranselopere. Maski-
nen preparerer bade 
vanhige løyper  og un-
derlag for skiskØyting. 

- Planen er, sier skigruppas 
leder, BjØrn  Olsen, - a fà til et 
samarbeide med Skifofrenin-
gen om et permanent løype-
nett nine i marka, blant annet 

InnkjØpet av denne nye prep arerzngsmaskznen til 180.000 kroner betyr et 
kjempelØst for Enebakk IF. LØrdag kunne det nye vidunderet beskues pa sta-
dionomrãdet like bak Strezfinn.Skigruppas leder. BjØrn Olsen.(t& p ma.ski-
nen) viser stoltfram nyervervelsen. 

IF gitt for preparerrngsviduri-
deret som er det eneste i sitt 
slag i hele Enebakk og Rlin-
gen. 
Maskinen, en 83 modell ble 
innkjØp fra Blef:jell, og det var 
20 interessenter om beinet. 

Forts. siste side (1) 

Se side 4 

Nytt hver'verk 
Natt til søndag, ved 3.30 tiden smalt det igjen mot 

rutene til en alenemor pa Løkkafeltet pa Flateby. 
Ytterruta i vinduet hvor hennes tenáringsdatter lá 
og soy ble smadret, glassphintene singlet nedover 
det hue skrátaket utenfor. 

Det er Ijerde gang flate-
bykvinnen opplever a fâ ruter 
1 boligen knust av pØbelen 
som fra tid til annen herjer 
omrãdet. 

- Jeg váknet av rop og skrik 
ved halv fire- tiden. forteller 
kvinnen. Jeg styrtet opp og 
skjØnte at det var datteren 
min som skrek. SA hØrte jeg at 
det ble kastet mot rutene. Jeg 
sá Ut, og ñkk Øye pa en kar 
som sto der,. Jeg skrek at de 
skulle stoppe, men karen bare 
kastet igjen. Det ma imidler-
tid ha vrt flere av dem enn 
den ene jeg sa, for datteren 
min hadde hØrt dem telle og 
ta sats fØr de kastet.Etter a ha 
varslet politiet, først  Romeri- 

ke politikammer fordi det var 
vanskelig a ná lokale politi-
folk, og senere Enebakk lens-
rnannskontor, kom folk fra 
lensmannsetaten pa plass ti 
pa fern om rnorgenen. 

Flatebykvinnen akter ná 
anmelde forholdet.Hun ser 1k-
ke bort fra at det kan vre en 
hevnaksjon for tidligere an- 
meldelser 	for 	ligneride 
forhold. Denne gangen gikk 
det ogsâ utover riaboen til 
kvinnen. Her hadde synderne 
tatt en en blomsterkasse og 
satt den opp ned pa bilpanse-
ret. 

Da Vignett ankom sØndag 
Forts. siste side (2) 

Politi 
runden. 
Tyverier 
oppklart 

Enebakkpohitiet bar 
uã oppklart tie ni tyve-
riene som fant sted pa 
Holtop i lopet av au-
gust. Det var en 25 r 
gaxnmel oslornann som 
sto bak, og det meste 
av tjuvgodset er n til-
bale pa plass , opplyser 
vathavende ved Ene- 
bakk 	lensmanns- 
kontor. 

Promille 
Sendag morgen ved 

ett - tiden fikk tens-
mannskontoret mel-
djag om fy11 og brák 

i ødegrdsvI 
pa Flateby. En ung 
mann ble i den for-
bindelse págrepet. ml-
stenkt for promille-
kjØring. 

EIg pãkjørt 
Sondag morgen ved 11 
-. tiden ble en elg pa-
kjørt i Ytre Enebakk. 
Elgen døde momentant 
etter at den kom løpen-
de ut fra skauen, og rett 
inn i panseret pa en bil. 
Bihisten hadde ingen 
muhigheter for a stop-
pe. 

Stjal skilter 
Natt til fredag ble det 
stjàlet bilskiltermed nr 
BC66661 fra en per-
sonbil i Ytre Enebakk. 
SKiltet ble byttet Ut 
med et AJ skilt som til-
hrke en kar I Acm. 

TEXACO 	  
VI KAN BIL 

SPUR 05$ 
Bilruter, reparasjoner 

pa alle bilmerker 
til rimelige priser. 

Texaco Flateby 
TIf. 09/92 88 05 
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Helse- og sosialsjef 
med stor visdom 

Debututstilling 
Tidligere sykehjemsstyrer 

Olav Thune er en av de tre 
kunstnerne som deltar med 
hver sin separatutstilling 
som ãpner I Unge Kunst-
neres Samfunn 2. oktober. 
Utstillingen er en debutut-
stilling, og Thune deltar med 
20 malerier og ti akvareller. 

I sommer deltok Thune pa 
Vestlandsutstillingen, og han 
varogsa representert pa varut-
stillingen til Akershus Bildende 
Kunstnere. 

Thune er ogsa med pa utstillin-
gen i forbindelse med apnungen 
av Akershus Kunstsenter pa 
StrØmmen. Der har han med to 
bilder. 

- ForelØpig ingen spesifike pla-
ner videre framover, sier Thune, 
som er opptatt med finpussing 

av de arbeidene han skal ha med 
pa debututstillingen om dagen. 

Vannverket med 

Apen dag 
Styret i Flateby Vann-

verk inviterer til Apen 
dag fØrstkommende son-
dag. Folk oppfordres til a 
ta søndagsturen inn til 
Gjeddevann for It se pa 
renseaniegget, og det vii 
bli servert kringle og kaf-
fe. Vannverkets folk vii 
informere og vise rundt 
pa det nye renseanlegget. 

Etter en innkjØringsperiode, 
med en del vanskeligheter, som 
abonnentene sikkert har merket, 
er driften av anlegget na stabil, 
og det fungerer godt. 

- Vi hãper etter hvert at vi skal 

fâ en bedre rutine nar det gjelder 
vannkvaliteten, sier formannen i 
Vannverket, Johan Ellingsen. 
Han sier at en av ârsakene til at 
de inviterer folk til en sàkait 

endagined' 	 - 
pet om at det vil fØre  til bedre for-
staelse hos publikum av det ar-
beidet som legges ned pa frivillig 
basis for a framskaffe skikkelig 
vannkvaiitet til husstandene pa 
Flateby. 

Vannavgiften er ikke økt i in-
nevrende ár, men en liten 0k-
ning til neste ar kan nok bli ak-
tuell, sier Ellingsen. 11987 ble av-
giften Øket med 20 prosent, biant 
annet for a kunne ía instaliert det 
nye renseanlegget. 

Han ble hos dem 
Luk. 24,28-31 

Teksten er hentet fra fortellingen om de to disiplene 
pa veien til Emmaus. De hadde mottatt budskapet om 
Jesu oppstandelse, men de var likevel i vilirede om det 
som hadde skjedd med Jesus. Pa veien mØtte de Jesus, 
men de kjente ham ikke med en gang. Han opplot Skrif-
tene for dem og minnet dem om det som Skriftene vit-
net om Jesu lidelse og oppstandelse. 

Da de sâ nrmet seg landsbyen, bad de ham: <<Bli hos 
oss! >> Jesus gikk da inn og ble hos dem, og de kjente ham 
da han brøt brØdet. 

Denne bønnen: Bli hos oss! hØrer Jesus ogsâ I dag. Du 
skal fâ rope til ham og lukke ham inn i ditt liv og i din 
nod. Han spØr ikke om du forstâr alle ting, men bare om 
dette: Om vi har bruk for ham. 

Mange er de som gjorde slik som disiplene pa veien 
til Emmaus: De ropte til Jesus: Bli hos oss! Og de gjorde 
den samme erfaring: Han ble hos dem. Da skal ogsâ du 
og jeg lre Jesus bedre a kjenne som var Frelser og 
Herre. Han mØter oss alitid med hap og trØst. Hvor bØn-
nen stiger til ham, skal vi fa erfare: Han ble hos dem. De 
kjente ham igjen. 

S.H. 
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Kirkene 18. september 1988 
Enebakk: 

11: Enebakk kirke v/Øvste-
gârd og Heigheim. Var nye 
kaliskapellan blir innsatt i 
tjenesten. Pres. av árets kon-
firmanter. Kirkekaffe. 
18: Mari kirke v/Øvstegárd og 
Heigheim. Var nye kaliska-
pellan blir innsatt i tjenesten. 
Pres. av árets konfirmanter. 
Kirkekaffe. 

Sentralsykehuset I Akershus 
31/8 
Det ble en stor gutt! 

Vigdis Fjrstad, Stange 
og Ole Martin LØken, 

Enebakk 

Sentralsykehuset i Akers-
hus: 
Med fart og futt kom en kjem-
pefin gutt, og Anders fikk en 
bror 6/9. 

Mariann og Tommy Utsigt 
Skaugvn. 58, Flateby 

Torsdag 15. ki. 19.00 U 
kr 20.- 

KAST MAMMA AV 
TOGET 

SØndag 18. ki. 16.30 B 
kr 10.- 

BENJI PA EVENTYR" 
Ri. 18.30 U - kr 20.-

<KAST MAMMA AV 
TOGET 

Ri. 20.30 V - kr 25.- 
<MISTENKT 

Leikarringen starter opp 
igjen. 

Se ann. 

Enebakk Pensjonistfore-
fling. 
Husk manekengoppvisning 
pa Herredshuset, onsdag. 

Flateby Vannverk 
inviterer til omvisning. 

Se ann. 

Enebakk Historielag 
arrangerer 
Kjenn-din-bygd"-tur.Se ann. 

Betel 
Husk ukens mØter. 

Se ann. 

Flateby kino 
Se ann. 

Fryderop 	og 	gledestárer 
sprang frem etter hvert som vile-
ste de seneste nyheter fra helse-
og sosialetaten. - Vel har bud-
sjettet for i ár totalt revnet, men 
pa den annen side har den bolde 
etatsjef flere, aldeles utmerkede 
botemidler a foreslâ for a bringe 
budsjettet i balanse. V.r egen 
respekt for hØyt  utdannede folk 
gjør at vi naturiigvis ikke vii kri-
tisere at helse- og sosialsjefen, i 
sin tid, ikke kjempet sterkere for 
et romsligere budsjett. Riktig 
nok kunne alle vi andre forutse 
eiendigheten, men nár en kun 
har sunt foikevett a bygge pa, 
bØr en respektfullt tie. 

Enkie mennesker som oss yule 
kanskje foresiatt andre lØsninger 
enn helse- og sosialsjefen gjør 
iden aktuelle krisen. Ved nrme-
re ettertanke innrømmer vi imid-
lertid var mangiende mnsikt og 
dØmmekraft. Heise- og sosialsje-
fen har naturiigvis rett nar hun 
stiller svaktstiite grupper som 
pieietrengende og de med behov 
for barnehagepiass opp mot 
hverandre. - Man ma jo vre 
realist, og dessuten er det jo p0-
litikerne som far ansvaret. 

Deter nesten sa vi ikke tror va-
re egne Øyne nàr vi ieser at helse 
og sosialsjef Inger Haagaas er i 
ferd med a stikke kjepper i hjule-
ne for a îa i gang Kirkebygdea 
barnehage.(Vignett 7.sept.) 

Barnehagen som for lengst 
skulle vrt i drift har til na vrt 
gjenstand for en skandalØs saks-
behandiing, noe som biant annet 
kom fram pa et apent mØte som 
Foreldreaksjonen for barnehager 
og fritidshjem arrangerte i mars i 
ar. Etter sterkt patrykk fra For-
eldreaksjonen og bred pres-
sedekning, vedtok kommunen 
byggestart fØr  sommerferien med 
ferdigstiiieise i desember. 

Fortviite foreldre som hadde 
butt tiidelt plass til barna sine 
fra og med 1.1.880) matte for-
berede seg pa A sØke pa nytt et ar 
seinere. 

Ved henvendeise til helse - og 
sosialsjefen tidiig i sommer, fikk 
folk oippiyst at barnehagen var i 
rute, og at kommunen skulle ga 
ut med stiilingsannonser og søk-
nadsfrist i god tid fØr  jul. Mid- 

Ann-Marl 
Andresen Hansen 

fyller 50 âr 19.9.88. 
Gratulerer med dagen. 

Mamma 

Onde tunger pastar at den 
samme helse- og sosialsjef helier 
burde foresla a skjre i eget 
kjØtt: Man hevder at den ny-
opprettede pieie- og omsorgssjef-
stillingen fortrinnsvis medfØrer 
problemer, og at denne med for-. 
del kunne strykes fra neste ars 
budsjett. Enkeite sier endog at 
en sádan beslutning vii bli mot-
tatt med jubei, men slike skam-
meligheter viii alle fall vi for var 
del ha oss frabedt. - SeivfØigeiig 
var det et uttrykk for stor visdom 
A foresia stillingen opprettet. Vi 
burde alle vite at de eidres trivsel 
Øker i takt med etat-byrákratiets 
vekst. Isr nár dette gjelder 
sjefstillinger! - At de eldres opp-
holdsrom i sakens aniedning ble 
foreslatt omgjort til sjefskontor, 
burde en i all ydmykhet takket 
for. - La oss vre storsinnede! Vi 
lever dog i et velferdssamfunn?! 

Til sist et spØrsmal: Dersom 
Kirkebygda-barnehagen 	ikke 
kommer i drift med det fØrste, sà 
kunne en kanskje bruke bygnin-
gen til kontorer? Det er jo kom-
met frem at i hvert fall en av eta-
tene mangier kontorpiass. 

Enebakking 

lertidige damammaordninger og 
darug Økonomi som fØlge av at 
flere har mattet Si app inntekts-
givende arbeid for a vre hjem-
me med barna, skulle ved nyt-
tarstider bli erstattet av et etter-
lengtet barnehagetilbud. 

Trodde vi. 
Sakte og sikkert lrer vi imid-

lertid at vi ikke kan ta noe for 
gitt nár det gjelder pnoriteringen 
av tilbud til barn og unge i Ene-
bakk. Eksemplene begynner 
etterhvert a bli skremmende 
mange 

- Fritidshjem, som i arevus har 
statt pa den politiske dagsorden 
ligger <cpa is. Man har ikke en-
gang bestemt hvilken etat som 
skal ha ansvaret. 

- Familiebarnehagen i Ytre 
Enebakk ble ikke noe av fordi 
man <<ikke fikk besatt stillin-
gene!' Smábarnsforeldre som og-
sa her var tiideit plass til barna 
sine pa forhand, ble lovet opp-
fØlging av alternative modeller, 
men intet ble gjort. pa kom-
munalt hold visste man at det i 
utgangspunktet ikke var bevil-
get nok penger til at et slikt til-
bud kunne komme i gang, sa det 
var kanskje passende at kun en 
meldte seg interessert etter førs-
te utlysning.? 

- Det spØker for korttidsbarne-
hagens skjebne. Husmorlagets 4 
- 5 firs klubb ble kastet ut av lo-
kalene pa skien og er plassert 
midlertidig pa Bjerkeiy misjons-
senter. 

- Planene om a bygge smâ-
barnsavdeling pa barnehagen i 
Ytre Enebakk er skrinlagt. 

- Det er ikke avsatt tomt til 
nye barnehager, verken pa Flate-
by eller det nye utbyggingsomra- 

det, Nylende i Ytre Enebakk. 

- - Kirkebygda skole planleg-
ges utbygd uten arealer til fri-
tidshjem. 

Dette er situasjonen i dag. Ene-
bakk ligger pa bunniva nar det 
gjelder barnehagetulbud i Akers- 

bus. Samtidig er tilveksten av 
nye verdensborgere stØrre i var 
kommune enn i mange andre 
kommuner som det er naturlig a 
sammenligne seg med. 

Unge mennesker i sin mest pro-
duktive alder vegrer seg mot a 
flytte hit fordi de ikke har noe til- 

Forts. siste side (4) 

Skandalos 
ha'ndtering 



Naringsomráde Gran: 

Grønt lys fra 
formannskapet 
Formannskapet gikk mandag kveld enstemmig inn for 
AL godkjenne den foreliggende reguleringsplanen som 
Veg og MiljØ A/S har utarbeidet for Engers Eiendoms-
seiskap for en del av Gran. 

Saken skal behandles i kommunestyret i slutten av 
mane den. 

eJjitJui tt 4 	  

kstraressurs til Dugnadsinnsats 
for godt skimiljø 

Enebakkmskoler 

Bent Habberstad i sving med motorsaga under lØrda-
gens dugnad. 

At dugnadsanden lever pa Flateby skal ingen dra t-
tvil. Lørdag formiddag var 30 personer fra ski og al-
pingruppa i Enebakk IFi full sving i lyslOypa  pa Flate-
by, og i omradet like bak Strifinn, hvor skigruppa nà 
rydder stadion foran sesongens renn. 

Skolestyret gikk i sitt 
siste mote inn for a tildele 
Enebakk ungdomsskole 
og Kirkebygden skole 
ekstra timeressurser som 
kompensasjon for mer-
belastningen ved det sore 
antallet 1arere uten god-
kjent utdanning som er 
tilsatt ved disse skolene i 
inneverende skoleár. 

Enebakk ungdomsskole skal fá 
10 timer ekstra i uken. og Kirke-
bygden skole 5 timer, under for-
utsetning av at formannskapet 
godkjenner tildelingen av den 
ekstra ressursen.Som argument 
for tilleggsbevilgningene pekes 
det Ira skolesjefens side pa at 
kommunen sparer betydelige be-
lop i lønnsutgifter ved a ha man-
ge 1rere uten godkjent utdan-
ning. 

Det er tilsatt i alt 14 lrere 

Pa forsiag Ira Økonominemnda 
ble det i vedtaket tatt med en un-
derstreking av at tiiieggsbehove-
ne er store, sriig for omradene 
lremidler og vedlikehold. 

-Deter satt av aitfor lite til det-
te, og det er et skrikende behov 
rundt om i enebakkskolene pa 
vedlikeholdssida, sier skolesjef 
Hans Erik Holm. 

Utover budsjettrammene er 
det i skolebudsjettet i alt fØrt app 
for tilsammen 4 millioner kroner 
I tilleggsbehov. 2,5 millioner av 

Det er likevel ikke kommune-
styret som har det siste ordet i 
denne saken. Ski kommune har 
nelig kommet med innsigelser til 
den foreliggende regulerings-
planen, og det ble ikke oppnadd 
engihet i et forhandlingsmØte 
meliom Ski og Enebakk kom-
mune om planen. Ski oppretthoi-
der sin innsigelse, og regulerings-
planen ma derfor videre til MiljØ-
verndepartementet for endelig 
godkjennelse. 

Av de 90dekar som planen om-
fatter er 50 da regulert til n-
ringsvirksomhet, og Ca 35 da til 
grØntbelte , 	Iangs  

uten godkjent utdanning i ene-
bakkskolene. 

Opprinnelig hadde skolesjefen 
fremmet forsiag am a tildele ti-
mene til veiledning av lrere 
uten godkjent utdanning. Det 
var da meningen at lrere med 
solid erfaring fra skolen skulle 
foresà denne veiledningen. 

Da saken ble fremmet I skole-
styret trakk imidlertid skolesje-
fen sin opprinnelige innstilling 
som gikk pa at timeressursen 
skulle knyttes til konkret vei-
ledning, og fremmet en ny inn-
stilling som gikk pa a tildele ti-
meressursen som kompensasjon 
for merbelastningen ved a ha 
mange lrere uten godkjent ut-
danning ved de angjeldende sko-
lene. 

- Ved at man ikke knytter res-
sursen til veiledning og skole-
ring, stiller man skolene mer 
apent i forhold til utnyttelse av 

disse gjelder behov for vedlike-
hold og investeringer ved de for-
skjeilige skolene. 
I forbindelse med innfØringen av 
M 87 har skolene fØrt opp 1/2 mil-
lion til nye lreverk tilpasset 
MØnsterplanen men her er det ik-
ke blitt plass til noe innenfor 
budsjettrammene og det samme 
gjelder for innkjøp av EDB utstyr 
hvor skolenes forsiag var pa 
156.000 kroner, mens skolesjefen 
ikke fant midler til dette for-
malet innenfor rammen. 

bindingsvann. StØrstedelen av 
omrádet som reguleringsplanen 
omfatter er i dag bebygget. Dette 
omrádet er satt av til nrings-
omradei kommuneplanen. Men 
et lite omrádedelvisbegygget 
med Vegvesenets anlegg, er i 
kommuneplanen avsatt til land- 
bruk, 	natur 	og 
friiuftsformâl.Dette omrâdet Øns-
ker Enger a sprenge ned og legge 
til rette for ny nringsvirksom-
het. Fra teknisk etat er det presi-
sert at dette omràdet ikke ma tas 
I bruk til silk virksomhet fØr 
vann og avlØpsforholdene er til-
rettelagt. 

iden .regulermgsp1anen . mA 

S oiesjef Hans Erik Holm 
vii ikke knytte ekstrares-, 
sursene til en veiled-
ningsplikt. 

denne ressursen, sier skoiesjef 
Hans Erik Holm, og legger til at 
vedtaket er fattet etter nr kon-
takt med organisasjonene. 

Hei du 
som har 
kroniske 
lidelser 

Vi I samordningsrádet 
VII gjerne komme I kon-
takt med deg. Vi er nemlig 
usikre pa om vi repre-
senterer aile brukerne pa 
en skikkelig mate. De 2 
bruker-representantene 
vi har nã kommer fra 
Handikaplaget og foreid-
reforeningen. 

Vi vii vite mer om dine 
behov i forhold til Ene-
bakk kommune og derfor 
arrangerer vi en bruker-
samling onsdag 28. sep-
tember. Kontakt Tove 
Britt 92 62 53 eller Kirsti 
924810. 

endelig godkjennes av MiljØvern-
departementet som føige av inn-
sigeisene kan det bety at planar-
beid med tanke pa kioakkering 
av omradet vii bii noe utsatt 
inntil en avgjØrelse foreligger i 
MiljØverndepartementet. 

I sitt forslag til vedtak har for-
mannskapet med et punkt sam 
presiserer at godkjent regule-
ringspian ikke gir grunniag for 
videre utbygging pa omradet fØr 
kommunaltekninske aniegg er 
framfØrt. 

Fra bade Knut A.Thorvaldsen 
og AJS Knut Enger eiendsoms-
selskap foreligger det sØknad om 
kjøp av tilleggsarealer. Enger 
ønsker a kjØpe 100 daa av kom-
muneskogenes eiendom, og 
Tharvaldsen har tidligere sØkt 
om kjØp av 30 daa Ira kommune-
skogenes eiendom. Formannska-
pet gikk i mandag enstemmig 
inn for a stiiie seg positiv til saig 
av disse arealer pa Gran slik at 
ailerede etablerte firmaer sikres 
utvidelsesmuiigheter . Men de 
nrmere detaljer am størreise og 
pris vii formannskapet ikke ta 
stilling til fØr nrmere planer for 
nringsomràdet foreligger 

Og godt rustet er man i skigrup-
pa loran denne sesongen, etter 
innkjøpet av den nye prepare-
ringsmaskinen. 
som skal skape fine forhold, bade 
i lØypene  og alpinbakken, - Vi 
er veldig takknemlige for hoved-
lagets stØtte sam gjorde det mu-
hg for ass a ra denne maskinen, 
sier skigruppas leder BjØrn 
Olsen.Han fortehler at de na skal 
selge andeisbevis sam ledd 1 fi-
nansieringen. 

-Vi er ogsâ sa heldige at vi bar 
etablert et solid seksmanns lØy-
pemannskap som skal hjelpe til a 
preparere lØypene vare denne Se-
songen, sier Olsen. 

Foreningens dugnadsgjeng tok 
et krafttak i helgen og ryddet fer-
dig skistadion like bak Streifinn. 
Langs stadian skal det settes app 
et reklamegjerde, sam gruppa 
haper skal bringe sart tiltrengte 
midler til veie. De har allerede 
solgt 11 reklameandeier, men det 
er plass til fler, farsikrer Olsen. 
Han er forØvrig  svrt opptatt av 
at alie folk skal oppfattede de far-
bedringene av klubbens ski-
anlegg som ná skier sam et til-
bud til hele befalkningen, ikke 
bare til kankurranselØperne. -Vi 
háper a lage et skikkehig skimiljØ 
her inne, og Ønsker alle beboerne 
velkammen til a hjelpe ass med 
det. Vi tar imot ahie! 

Er sa det som na skier inne ved 
Streifinn et skritt i retning mat 
planleggernes gigantiske idretts-
park i omradet? 

- Nei, forsikrer Olsen. Det vi 
gjØr her skier helt uavhengig av  

det pros,jektet. Skuhie vi ventet 
pa det sa , nei, forresten, det kan 
vre det samme. Det viktigste er 
at vi nà far et bedre tilbud for ahle 
som er glad i a ga pa ski. 

Skigruppa i Enebakk IF teller i 
dag 35 aktive iØpere, og det er 
plass til dobbelt sa mange, sier 
Olsen. Han kan ogsá fortehle at i 
februar skal laget arrangere 
kretsrenn for den nye storkret-
sen, Akershus skikrets. Innen 
den tid skulle vi tra forhoidene 
higger utmerket til rette i løypene 
bak Streifinn, og pa den nye ski-
stadion. 

Det var stort innslag av 
darner pa dugnaden 

For lite til 
vedlikehold 
Skolestyret vedtok forrige tirsdag enstemmig skole-
sjefens forsiag til budsjett,pà totalt 4.711.000, som er 
innenfor den tildelte rammen. 



Eva Kristoffersen  og Lise Norciby, begge musikantforeldre  slapper av i sofa-
kroken iført lekre kreasjoner hentetfra  lop pekassa. Bade TV og radioapparat 
er pa plass I stuekroken. 

Ni tusen kjerkomne kro-
ner til Enebakk skole-
korps ble det da foreidre-
foreningen lØrdag arran-
gerte kjempeloppemar-
ked i gymsalen pa Ene-
bakk ungdomsskole. 

Det bugnet av gode kjØp  pa 
klesstativer og langborder, og 
billige og brukbare mØbler av 

forskjellige slag kunne en og-
sà skaffe seg for en rimelig 
penge. Her var flotte radioer, 
senger i bade doble og enkle 
utgaver, skrivebord av for-
skjellig slag, komfyrer, salon-
ger, barnevogner etc. Her var 
kopper og kar, nips og krims-
krams". I en krok fant vi sla-
lomstØvler og Gresvig - turski 
av den gode gamle tretypen. 
Et solid utvalg stØvler og sko 

av forskjellige stØrrelser fan-
tes ogsâ i sortimentet. 

Oppslutningen om loppemar-
kedet var svrt god allerede 
fra da dØrene âpnet klokka ti, 
og folk tok seg god tid til a gâ 
gjennom alle loppene pa jakt 
etter sesongens kupp. Og inn-
imellom kunne man styrke 
seg med kaffetàr og deilige 
vafler. 

Ny blomsterbutikk 

Like fØr ferien startet Tove Dorgan sin blomsterbutikk i Dalefjerdingen postkon-
tors gamle lokaler. Etter a ha holdt stengt i sommerferien ápner nâ blomsterbutik-
ken igjen. med mye fine og gunstige tilbud til folk med og uten grønne fingre. 
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Lopper for ni tusen Langa'pent 

Nye ski iter med Tore mat er pa plass pa butikk-
vinduene.  I forgrunnen butikksjef TrniLRtn&& 
fra Yt'Fi1xikk. 

Gled dere flatebyfolk. Na er det mulig a 
handle kolonialvarer i n2ermiljøet fra klokka 
ni om morgenen til klokka sju om 
kvelden.Mandag startet Tores mat med tan-
gãpent hele uka, og lørdag blir âpningstiden 
fra klokka ni til klokka tre om ettermidda-
gen. 

Annonser leses av folk flest 

Pa apningsdagen forrige tors-
dag var det masse gode tilbud I 
butikken, skjØnne roser til en ri-
melig penge, kornblomster,  , fresi-
abuketter, o.s.v. Godt utvalg i 
potteplanter hadde hun ogsâ, 
Tove, og en del gaveartikler. - 

Jeg tror nok jeg ma basere meg 
pa mer gaveartikler for a fa fart i 
butikken. 

- Men gâr det an a leve av 
blomsterbutikk i Dalefjerdin-
gen? 

Det er et alternativ til pend-
ling, og kommunikasionefle 
her fra Dalefjerdingen er ikke ak-
kurat de beste Vi far se hvordan 
det gâr- Jeg binder kranser for 
andre forretninger, i tillegg, og 
det kan man j  berge seg pa. Men 
jeg synes det er hyggelig at det 

Dermed far ogsà flatebyfolk 
samme muligheter til a handle i 
lokalmiljØet som folk i Ytre. Lan-
ge arbeidsdager og lang reise 
hindrer ofte folk i a handle i lo-
kalmiljøet. Tores mat vil nà fØlge 
nøye med framover for a male 
omsetningen pa de forskjellige 
tidspunkt av dagen, for a se hvil- 

ke utslag den utvidede apnings-
tiden gjør pa omsetningstaflene. 

- Jeg har tro pa at dette er 
veien vi ma gâ, sier Tore Karlsen, 
innehaver av Tores mat,- og jeg 
er overbevist om at salgstatistik-
ken vil vise at jeg har rett, sier 
han. 

blir flere tilbud her i Dalefjerdin-
gen, sier Tove, som opprinnelig 
kommer fra Trysil. Hun har ná 
bodd 1 1/2 âr i Enebakk, men nàr 
hun skal ha mose til de flotte 
kransene hun binder, da drar 
hun til Trysil for a hente materi-
ale. 



- Heldige barn som kan tilbringe dagen i en trygg og god barnehage.(Arkivbilde) 

Funksjonshemmede 
er mennesker som har en skade/ly-

te som medfører at funksjoner er 
hemmet. Vi glemmer sa ofte at resten 
av mennesket fungerer helt ok. Det er 
heller ikke riktig a fokusere sa mye 
pa funksjonshemningen, noen ganger 
kan problemet loses ved tekniske 
hjelpemidler, andre ganger trengs 

hjelp av en person I forskjellige sam-
menheng, men alle funksjonshemnin-
ger blir bedre med litt medmen-
neskelighet. Bare prØv - det er ikke 
sâ vanskelig! 

Oppfordring fra T.B. Henriksen, le-
der av SamordnIngsradet. 

6   Ii!fltt 

Fortvilte smábarnsforeldre 

Vii ha ny vurdering av satsene 
Smábarnsforeldre med barnehageplass I de kom-

munale barnehagene i Enebakk fortviler. 
- Den formidable Økningen av barnehagesatsene, 

som ble vedtatt av kommunestyret I juni,har satt en-
kelte i en situasjon hvor de føler seg stilt overfor val-
get mellom a slutte jobben eller a søke sosialhjelp, sier 
foreidrerepresentant og styreformann I Ytre Enebakk 
barnehage, Nils A.ButenschØn. 

Foreldrene I Flateby barnehage og Ytre Enebakk 
barnehage kommer ná til a forene krefter for a fâ saken 
opp til fly behandling. 

Ikke oversikt 

Da kommunestyret behandiet 
barnehagesatsene i juni, forelá 
det brev fra foreidre i de kom-
munale barnehagene, med bØnn 
til representantene om a betenke 
barnefamilienes Økonomiske si-
tuasjon. 

- Vi prØvde a mobilisere kref-
tene, men hadde en fØlelse av at 
mange ikke oppfattet konse-
kvensene av den store økningen I 
barnehagesatsene, som inne-
barer at Enebakk nâ har de hØy-
este satsene i Folio og pa Rome-
rike, sa langt vi har brakt i er-
faring. Ingen trodde egentlig den 
gang at disse satsene yule bli 
vedtatt, sier ButenschØn.-  Helse 
og sosialstyret hadde gâtt imot 
Økning og graderte satsaer med 8 
mot 1 stemme. Hoidningen hos 
flertallet var at man vel var enig i 

gâ inn pa prinsippet med gra-
dering av satsene, men man men-
te at de oreslátte satsene var alt-
for høye.  Jeg tror ikke kom- 

-----munestyrets reprsentanter had-
de full oversikt over konsekven-
sene for den enkelte familie. 

Uheldig kvinnepoli-
tisk 

-Er det sáurimelig at folk med 
en bruttoinntekt pa over 400.000 
kroner ma betale 2.500 1 mane-
den for en barnehageplass? 

- økningen rammer melloms-
kiktet hardest, sier Butenschøñ.- 

Det er gjennomsnitts - barne-
familien med utearbeidende mor 
i redusert stilling som far merke 
dette. Enkelte f.r hundre prosent 
Økning av utgiftene til barnepass 
med disse satsene. Dermed blir 
det mindre lØnnsomt for kvinnen 
a jobbe ute. Rent kvinnepolitisk 
er det sterke reaksjoner pa dette. 

Gratis - og full dek-
fling 

- Men er det ikke rimelig at de 
som er sá privuligert a fb. en bane-
hageplass ma betale tiinrme1-
sesvis hva det koster for majori-
teten som ma Ut pa det private 
marked? 

- I utgangspunktet er det gait 
at det skal vre et privulegium a 
M barnehageplass. Det burde 
vrt full dekning, slik at alle som 
Ønsket det fikk gratis plass i bar-
nehage. I dag er familiene mer 
isolert sosialt enn tidligere. L-
ring skier gjennom sosialt sam-
vr allerede fra treàrs alderen. A 
investere i barnehager er bade 
fornuftig og rasjoneit med tanke 
pa a unngâ sosiale problemer 
senere.Jeg tror man har mye a 
vinne pa det ved at man fanger 
inn sosialiseringsproblemer pa et 
tidlig tidspunkt. I og for seg er 
det i dagans situasjon ikke gait 
at vi ma betale noe mer, men den 
store Økningen i satsene vi na har 
fâtt, rammer skjevt. Vi fØler at 
helse og sosialetaten ma betale 
en uforholdsmessig stor del av 
innstramningene, mens andre  

sektorer bare rammes I liten 
grad, sier ButenschØn. 

Dârlig behandling 
Foreldrene I de to barnehagene 

synes forØvrig at saken fikk en 
dàrlig behandling 1 kommunen. 
Vedtaket kom kastende pa dem 
etter at de hadde takket ja til 
barnehageplass pa et helt annet 
grunniag. Bekjeden om de nye 
satsene mottok de fØrst 27. juli, 
en drØy maned etter at vedtaket 
var fattet 

- Hva betyr sa vedtaket i ren 
uttelling for den enkelte familie? 

- -De nye satsene innebrer en 
ekstra utgift pa 8-9 tusen kroner 
i âret for flertallet av foreldrene, 
mens noen far Økte utifter belt 
oppunder 15.000 kroner i Aret. 

- Under behandlingen ble det 
fra enkelte av representantene I 
kommunestyret kjØrt  pa at net-
toinntekten burde vre bereg-
ningsgrunnlag for graderingen? 

- Jeg tror vel at man ma holde 
seg til bruttoinntekten som be-
regningsgrunnlag, men man ma 
samtidig se at det kan ligge for-
skjellige rammebetingelser inne-
bygget i de forskjellige Økono-
mier, sier ButenschØn. 

Lite a vinne 

-Vi fØler sterkt at man har tatt 
for seg en sektor for a dekke opp 
for et underskudd. Og sa mye vil 
man ikke ha igjen for disse satse- 

ne totalt. Vi bar beregnet det til 
totalt 300.000 kroner. Hvorvidt 
forutsetningene for de Økte inn-
tektene holder er ogsa et spØrs-
mál nar man tar i betraktning at 
det kan fØre  til at flere sØker om 
sosia11je1p, mens andre sAulJer a 
jobbe, slik at man ikke far skatte-
innteketene fra disse. Aitsa Økte 
sosisale utgifter, og mindre 
skatteinntekter. 

- Det er slett ikke sikkert at 
inntekten blir sa stor som antatt. 
Personalet i barnehagene som 
gjØr en stor innsats , reagerer og-
sa sterkt pa de hØye  satsene. De 
fØler at dette strider belt mot de 
signaler de tidligere har ftt om 
opp - prioritering av barneha-
gene, sier ButenschØn. 

Kommunalt rád for funksjonshemmede 
har vi I Enebakk, og 

det burde were inter-
essant I disse dager 
hvor det fokuseres sa 
mye pa funksjons-
hemmedes rettigheter 
og deres tilhørighet i 
kommunen. pa kom-
munesprâket heter ra-
det samordningsrâdet, 
men det er inne forsiag 
om navneendring og 
det hâper rádsmedlem-
mene gár igjennom for-
di det da blir lettere for 
folk a vite hva rãdet er. 

Av Tove Britt 
Henriksen 

Det er kommunestyret som 
har oppnevnt radet og fØlgelig 
bestemt sammensetningen 
som er 2 politikere fra Heise-
og sosialstyret, 2 brukerre-
presentanter og 1 represen-
tant fra Helseetaten og 1 fra 

Sosialetaten. Radet skal vre 
radgivende I alle saker som 
gielder funksjonshemmede. 

pa fyikesplan har vi Fylkes-
radet for funksjonshemmede 
som ogsa er sammensatt av 
politikere og brukergrupper. 
Her er brukergruppene faste 
PA diagnose f.eks. bevegelses-
hemning, indremedisinsk osv. 
Fylkesradet arrangerer kon-
feranse for radsmedlemmene i 

kommunene og de stiller vil-
lug opp om noen kommuner 
vii ha besØk eller hjelp. 

Over dette bar vi det stat-
lige radet som er oppnevnt av 
Kongen i statsrad. Dette ra-
det har direkte kontakt med 
departementet og tar bl.a. sa-
ker fra fylkesradene. Dermed 
er det radsnivaer fra kom-
munene og til departemente-
tene, sa veien er lagt for pa- 

virkning og holdningsskaping 
i forhold til de funksjons-
hemmede. 

Blant sakene som opptok 
det statlige ràd for sommer-
ferien var videre oppfØiging 
av ievekarsundersØkelsen, 
oppfølging av handlingspro-
grammet fra funksjons-
hemmedes ar 1981 samt at 
man arbeidet med en felles 
konferanse for brukerorgani- 

sasjonene. 
Fellesnevner for rádene pa 

de ulike nivaer er et grunnsyn 
om at funksjonshemmede bar 
krav pa en livsform som er 
minst mulig "spesiell" og til-
hørighet i sutt lokalmiljØ. Der-
for bØr  tiltak for funksjons-
hemmede vre en del av den 
vanlige offentluge virksomhet 
og ikke srti1tak: 

Samordningsradet I Ene-
bakk bar eksistert fra 1982 og 
har hatt variabel aktivitet fra 
A ligge belt nede til som I de 2 
siste arene - aktive mØter ma-
nedlig. Men sakene som skul-
le kornme fra etatene har aldri 
kommet til samordningsradet 
til tross for at det har vrt be-
bandlet flere saker som ved-
rører funksjonshemmede i 
denne tiden. De sakene som 
har vrt behandlet bar kom-
met fra brukergruppene eller 
fra radsmedlemmene selv. 

Na bar samordningsrâdet 
blant annet PU-utvaigets 

Forts. siste side (3) 



Enebakk slapp seg los 

I.L. Driv: 

Klubbmesterskap 
(gjelder ogsá som karusell-lop) 

Jenter 1981: 
1. Kjersti Enger 1. 18, 2. Marte J. 

Nordhagen 1. 19, 3. Elin Eide 1.24, 
4. Karl Berg 1.28, 5. Lillian Erik-
sen 1.33, 6. Anette Tryti 1.40. 

Gutter 1981: 
1. Christian Gjertveit 1.15, 2. 

Andreas Tryti 1.18. 
Jenter 1980: 
1. Hege NØkleby 1. 12, 2. Katrine 

Tryti 1.13, 3. Marie T. Tidemann 
1. 16, 4. Anne M. Ungersness 1.20, 
5. Heidi Ruud 1.21, 6. Kari Bog-
nerud 1.22, 7. Marianne R. John-
sen 1.26, 8. Marit Berg 1.28. 
Gutter 1980: 
1. Tom Pettersen 1.10, 2. Eivind 

Eriksen 1.12. 
Gutter 1979: 
1. BjØrn  Staff-Iversen 1.11. 

Jenter 1978: 
1. Katrine Furulund 1.08, 2. 

Marianne Bjerkland 1.22. 

Gutter 1978: 
1. Roar Saridem 1.00, 2. Rune 

Berg 1.07. 
Jenter 1977: 
1. Ingeborg Enger 2.36, 2. Laila 

Eriksen 2.38. 
Gutter 1977: 
1. Henrik Eide 2.27,2. Alexander 

Nordgaren 2.36, 3. Truls P. Bjer-
kestuen 2.40, 4. Thomas W. An-
dersen 2.53. 
Gutter 1976: 
1. Roar Martiniussen 2.24, 2. 

Bernt Myrer 2.25, 3. Kim André 
Farago 2.47, 4. TorbjØrn  Gran 
2.55. 
Gutter 1975: 
1. JØrn  Ege 2.17. 

Jenter 1974: 
1. Katharina Hakonsen 5.43, 2. 

Elin NØkleby 5.56. 
Jenter 1973: 
1. Anja HØnsi 5.47. 

'- • _;I  

Annonser loses 
av folk flest 

Stovnerlekene 

guenn 0004000 trofier'l 
er med... 
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Drivs løpskarusell. 
Resultater fra 3. 

Etter forrige heigs tap 
mot Fjellhamar var nok 
enebakkingene tent pa a 
vise at de fortsatt kan 
spille fotball. Og det viste 
de mot Fu/Vo fredag 
kveld. 5-3 kunne noteres 
i protokollen etter endte 
90 minutter, og nye 3 p0-
eng til hjemmelaget. 

Jevn fØrste 
Det var Fu/Vo som kom best i 

gang. De fØrste  10 minuttene for-
lØp uten en eneste enebakksjan-
Se. 
Men ná, etter 12 minutter far 
Geir Østli en pasning, demper 
elegant, og dundrer ballen i mál. 
Etter denne scoringen kom Ene-
bakk mer med i kampen. Blant 
annet fikk Trond Vidar Stubbe-
rud annulert et mál for offside. Sâ 
etter 23 minutter utlignet Fu/Vo 
ved Morten StrØm.  Og bare tre 
minutter senere tok gjestene 
ledelsen ved Tom Nybrâten. Det-
te var litt av en kaldclusj for 
hjemmelaget. Men enebakkin-
gene sto pa, og pa overtid Ut-
lignet banens beste spiller, Geir 
østli. 

Lagene var like langt idet dom-
mer Jan Ingvaldsen bláste av 
første omgang 

Enebakks andre 
Enebakkingene startet i meget 

høyt tempo etter pause. Det var 
tydelig at her skulle Fu/Vo kjØres 
av banen. Etter 16 minutters spill 
fikk hjemmelaget nok et màl .Ro-
ar Sandàs fikk en pasning fra 
Geir 05th, og den puttet han 
kontant i nettet. Da omgangen 
var 20 minutter gammel fikk 
Fu/Vo et frispark, og Terje Fos-
sum bokstavelig talt dundret 
ballen i nettmaskene 
Igjen var lagene like langt. Ene-
bakk fortsatte a dominere kam- 

lop: 
Jenter 1981: 
1. Kjersti Enger 43.1, 2. Anette 

Tryti 47.5, 3. Elin Eide 48.3, 4. 
Kari Berg 51.2. 
Gutter 1981: 
1. Christian Gjertveit 40.9, 2. 

Andreas Tryti 41.9. 
Jenter 1980: 
1. Marie Tidemann 38.6, 2. Hege 

NØkleby 39.1, 3. Anne Marit Un-
gersnes 41.2, 4. Heidi Ruud 42.2, 
5. Kathrine Tryti 42.4, 6. Marian-
ne Rasch Johnsen 43.4, 7. Kari 
Bognerud 43.5, 8. Marit Berg 44.2. 
Gutter 1980: 
1. Tom Pettersen 41.0, 2. Kim 

østby 41.8, 3. Stian Holm 45.5, 4. 
Morten B. Hansen 47.1. 

I sommer deltok Martin Opsahl 
(16) og Kristian Dammen (17) i 
Stovnerlekene som er et av land-
ets mest kjente barne- og ung-
domsstever i friidrett. De opp-
nadde fine resultater pa mel-
lomdistansene som ogsâ hadde 
amerikanske deltakere. 

I.L.  Drivs unge friidrettsgarde 
har vrt pa BjØrkelangens nye 
stadion og deltatt pa Aurskog og 
HØland Friidrettslags nasjonale 
stevne for jenter og gutter. Selv 
om deltakelsen i enkelte Øvelser 
var tynn, ble det vist stor innsats 
og flere gode resultater ble opp-
nadd. Mest fornØyd  var nok tret-
tenáringen JØrn  Ege som klarte 
respektable 1,50 m i hØyde. 

Resultater: 
60 m 
Jenter 1977: 
2. Ingeborg Enger 9.85, 3. Jea- 

Gutter 1973: 
1. Marius Bergan 5.18. 

Jenter 1972: 
1. Christine Teig 5.19. 

Gutter 1972: 
1. Martin Opsahl 9.23. 

Menn 20-29 fir: 
1. Tom Freenay 9.51, 2. Ceahe de 

Vires 10.02. 
Menn 30-39 fir: 
1. Tormod Myhre 10.23, 2. Tor-

geir Landvik 10.39, 3. Kjell Furu-
lund 11.01. 
Menn 40-49 ar: 
1. Willy Johannessen 10.17. 

Kvinner 40-49 âr: 
1. Aud HØnsi  12.19, 2. Bjørg Staff 

Iversen 12.27. 
Menn 50-59 fir: 
1. Oddvar HØnsi 10.01. 

Jenter 1978: 
I. Kathrine Furulund 37.9, 2. 

Marianne Bjerkland 47.2. 
Gutter 1978: 
1. Rune Berg 37.0, 

Jenter 1977: 
1. Ingeborg Enger 1.21.1, 2. Laila 

Eriksen 1.25.4. 
Gutter 1977: 
1. Henrik Eide 1.14.6, 2. Anders 

Kathrud 1.18.1, 3. Alexander 
Nordgaren 1.20.3, 4. Truls P. Bjer-
kestuen 1.21.1, 5. Thomas W. An-
dersen 1.30.1. 
Gutter 1976: 
1. Bernt Myrer 1.20.3. 

Gutter 1975: 
1. Jørn Ege 1.09.7. 

Jenter 1974: 
1. Katharina Hákonsen 1.16.7, 2. 

Elm NØkleby 1.21.1. 

Kristian vant sin klasse pa 400 
meter pa 54.0, men var nok mer 
fornØyd med sin 800 meter hvor 
han vant sitt heat pa fine 2.03.2 
som totalt holdt til femteplass. 
Martin ble tredjemann i sin klas-
se pa 400 meter med tiden 58.3 og 
nr. fire pa 800 meter med 2.11.9. 

nette Jansen 9.95. 
Gutter 1977: 
2. Henrik Eide 9.47. 

800 m 
Jenter 1977: 
1. Ingeborg Enger 3.01.86. 

Gutter 1977: 
4. Henrik Eide 2.41.16. 

Gutter 1975: 
1. Jørn Ege 2.42.35. 

HØyde 
Gutter 1975: 
2. JØrn  Ege 1.50. 

Kule 
Jenter 1977: 
2. Jeanette Jansen 6.20 (2 kg). 

Gutter 1975: 
2. Christian HØe 9.06 (3 kg). 

Lengde 
Gutter 1975: 
3. Christian HØe 4.47, 4. JØrn 

Ege 4.31. 

pen, og vel et kvarter for full tid 
var Geir østli nok en gang frem-
pa og scoret. Og Enebakk bare 
fortsatte. De prØvde pa alt mulig, 
og de lyktes nesten hver gang 
med det de prØvde pa. 8 minutter 
fØrs slutt  lØp  Gunnar Mathisen 
mot Fu/Vo malet Fra 25 meters 
hold khinte han til og ballen duk-
ket ned bak FuJVo's keeper. Seie-
ren var et faktum. Enebakk var 
sâ nre 6 - 3 som det nesten er 
mulig a komme. Bare fã sekun-
der fØr  dommeren blaste av stus-
set Roar Sandás ballen over det 
ápne Fu/Vo mâlet fra bare 4 me-
ters hold. Men det gjorde ikke 

noe denne gangen. Hjemmelaget 
hadde aflerede sikret seg alle tre 
poengene. 

Vant fort jent 
-Vi vant helt fortjent. To av de 

mâlene vi fikk mot oss var per-
sonlige feil fra var side. sa  banens 
beste spiller, Geir Østli etter 
kampen. Han la til at hjemmela-
get gikk pa banen for a ha det 
moro. Og moro ble det i en ellers 
hard og toff kamp der begge la-
gene ble tildelt et gult kort hver. 
Neste hjemmekamp mot Haka-
dal gar sØndag 25. september. 

Friidrettsresultater 



Damene tro til 

Billedtekst: Idun Ash var en av banens beste spillere. 

HALLO ENEBAKKI.I. 
Onsker du a jobbe i bygda? 

Jeg trenger en voksen medhjelper til Ca. loot. I mnd. samt 
lordags- og sondagshjelp I butikken. 

Stikk innom eller ring Karin pa tit. 92 81 32priv. 92 82 58. 

ØYEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby-09/9281 32 j (rJk1 a1:III  Mitill _-•' 

LerIinger til anleggsgartnertaget 
Anleggsgartnerfaget er det <<gronne hândverk", og er et av 

vekstfagene innen bygg og anleggssektoren. 

Knut A. Thorvaidsen a/s vii i host ta inn nye irIinger. 
Er du rask, kan du bli en av dem!!! 

Onsker du deg oppIring I et miljøskapende yrke? 

Ta kontakt med: 
S0A SENTER FOR OPPL/ERING 

I ANLEGGSGARTNERFAGET 

Helgesensgt. 26, 0553 Oslo 5. Telefon: 02/39 05 56 

S.O.A har som formal a utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen anleggsgartnerfaget 
og tilbyr Irlinger en organisert 09 god yrkesopplring. 

STILLING LEDIG 

PINS1MENIGHETEN 
\'TIlE ENEBARK 

Onsd. 14.9. ki. 19.30: 
Bibel og bØnn. 
SØnd. 18.9. kI. 10.00: 
Søndagsskole. 
Kl. 11.15: Roald Ander- 
sen. 	Barnevelsignelse. 
Misjonsoffer. 
Alle velkommen. 

Rengjøringshjelp 
(deltid) søkes 

til var avd. i Kirkebygden, Enebakk, for rengjØring av 
väre kontorer og forretningslokaler. 
Arbeidet ma utfØres etter forretningen er stengt. 

Kontaktperson: Carsten BarbØl, HE 92 65 30 

BYGG & TRELAST 
1912 Enebakk, tlf. 92 65 30 

GROURL 

STILLING LEDIG 

Enebakk kommune 
Attraktiv stilling 
for ungdom 

Flateby barnehage har ledig praktikantstilling Ut barne-
hageâret 1988/89 - til 14.8.89, med forbehold om for-
mannskapets godkjenni.ng. 
Arbeid i barnehage er interessant, utviklende og variert, 
og gir verdifull praksis til andre yrker og utdannelser in-
nenfor helse- og sosialfag. 
Bade gutter og jenter kan sØke. 
Stillingen lØnnes i lØnnstrinn 2 som for tiden utgjØr kr 
5.847,08 brutto pr. mnd. 
Nrmere opplysninger om stillingen kan fás ved hen-
vendelse til Flateby barnehage, tif. 09/92 85 88. 
Søknad med kopi av vitnemâl og attester sendes Ene-
bakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 
16. september 1988. 

KUNNGJORINGER 

ENEBAKK KOMMUNE 
Anbudsinnhydelse for tOmming 
og transport av septikavf all i 
Enebakk kommune 

Enebakk kommune Ønsker a innhente anbud pS.  tØm-
ming og transport av septikavfall i kommunen. 
Interesserte anbydere kan fâ utlevert anbudsdokumen-
ter ved henvendelse til kommuneingeniØren, Enebakk 
kommune, 1912 Enebakk, tif. 09/92 60 60. 
Anbudsfristen er satt til 7. oktober 1988. 

Torgils Opedal 
teknisk sjef 
Knut Moen 

avd. ing. 

iJguirtt 8 

SØndag var det igjen 
kiart for en damekamp pa 
Enebakk stadion. Mot-
stander var Skjetten. 
Enebakkingene tok en 
Mar seier med hele 6 - 1, 
og tre mal scoret av Nina 
Ekenes. 

Bra fØrste 
Det var Skietten som kom best i 

gang, og bare minuttet etter avs-
park kunne gjestene godt ledet 
med et mâl. Men flaksen var pa 
Enebakks side. Det var en for-
holdsvis jevn fØrsteomgang, med 
flere sjanser til begge lag. For-
ski ellen pa de to lagene var blant 
annet Nina Ekenes. Hun puttet 
to bailer inn bak Skjettens ke-
eper fØr  dommeren blâste av om-
gangen. 

nutter fØr full tid, ordnet Idun 
Aasli 5 - 1, forØvrig en meget bra 
enkeltprestasjon. 	Enebakkin- 
gene var virkelig i slaget denne 
kvelden. For pa overtid fortsatte 
Nina Ekenes sluttresultatet til 6 
- 1. Det var Ekenes' fjerde màl i 
kampen. 

Veldig fornøyd 

- Jeg er veldig fornØyd.  Det var 
sterkt av laget a komme sá godt i 
andre, etter at vi ble presset over 
pa defensiven like fØr  pause. Vi 
fikk god uttelling pa sjansene vä-
re, og derfor laget vi seks mâl, sa 
trener Magne Nordli etter kam-
pen. Han trakk forøvrig  fram Le-
na Hole som banens beste spiller. 

Kampfakta: 

Enebakk - Skjetten: 6- 1 ( 2- 
1) 
Enebakks mat: 
18 mm. 1-0 Nina Ekenes 
24 min 2-0 Nina Ekenes 
72 mm. 3 - 1 Nina Ekenes 
73 min 4- 1 Anne Ekeli 
88 mm. 5 - 1 Idun Aasli 
91 min 6-1 Nina Ekenes 

Enebakks lag: Nina Karisen, 
Kari Boheim, Bente Ran-
dem, Nina Sandàs, Idun Aas-
li, Lena Hole, Anne Ekeli, 
Trude Greni, Lisbet Tors-
hov, Kari Ellen Sigstad, Ni-
na Ekenes 
Dommer: Jan Mrli, Set-
skog, middels. 

rAiionser leses 
av folk flest 

RELIGIOSE MOTER 

Tam andre 

Enebakk gikk Ut etter pause 
med det mâl for Øyet a score flere 
mâl. Men det tok tid fØr  det ble 
flere scoringer. Men da de fØrste 
kom, ja da ble det mange. FØrst 
la Nina Ekenes pa til 3— 1, og ba-
re minuttet etter dundret Anne 
Ekeli inn Enebakks fjerde mál. 
Som om ikke det var nok: To mi- 



e onsdag 21/9 kl. 19.00 
med Roar Engelberg - panflØyte og Stein 

Erik Olsen - klassisk gitar. 
Billetter kan bestilles/kjØpes ved henvendelse til 
Kulturkontoret 	 tif. 09/92 60 55/56 
Herredshuset 	 tlf. 09/92 60 60 
Flateby Postkontor 	 tlf. 09/92 86 01 
ABC-bank Kirkebygden 	 tlf. 09/92 60 70 
ABC-bank Ytre Enebakk 	 tlf. 09/92 43 39 
Billettpris kr 75,-. 

Arr.: Enebakk Kulturstyre/Kulturadministrasjonen 

IV ENEBAKKKOMMUNE 

Kulturetaten 
Konsert i Enebakk kirk 

Flateby Vannverk Alt 
inviterer til omvisning pa det nye RENSEANLEGGET 
søndag den 18. sept. fra kl. 11.00 - 14.00. 
Parkering pa Streifinn! 
Dersom behov for bilskyss, ta kontakt med P. Rust, tlf. 
92 85 21 eller J. Ellingsen, tif. 92 80 52. Enkel servering. 
Vel møtt! 

Styret 

Enebakk Historielag 

IV Enebakk kommune 
Saig av one-
boligtomter pA Flateby 

Høgdaveien 10 	 tomtestørrelse 831 m 
Seljeveien 4 	 tomtestØrrelse 556 m 
Seljeveien 18 	 tomtestØrrelse 583 rn 
Tomtene vil bli solgt ihht. Enebakk kommunes tilde-
lingsregler. Søknadsskjema og ovrige opplysninger fas 
ved henvendelse til Teknisk etat. Kommunehuset, tif. 
09 92 60 60. 
Søknadsfrist: 22. september 1988. 

AIS Enebakk Tomteselskap 

er 
cEj

ebakk 
egnskapskontor med... 

A,,'~--.Arne M1 Ramos )  

ASFALT-, STEIN- OG GRAVEARBEID 
UTFORES FAGMESSIG 

Suridby. 1913 Dalefjerdingen 
TIf. 09/92 64 03 — Mobil 030/12 634— Personsoker 096/69 904 

Apent: 
Mand.-onsd. .9.00-17.00 
Torsd. 	 9.00-18.00 
Fred. 	 9.00-17.00 
Lord. 	 9.00-13.00 

Høstens nyheter pa video! 
Fra Aspens i 20-serien. 

Vises torsd. den 22.9. til kI. 20.00. 

Vi spa nderer 
ka ffe 

F 

BUTIKKSA 
Myra Senter - 1820 Spydeberg. TIf. 88 86 90 

Rimelig staliplass 
til Ieie. Gode ridemuligheter 
i nrheten. 

TIf. 09/92 46 86. 

TIL SAWS 

Ved til saigs 
Flere sorter pa lager. 30 og 60 cm. 

Henv. tlf. 92 62 25 eller 
92 7145 etter ki. 19.00 

TILBUD 
gjelder 

fra torsdag 

750 g 

kjøtt- 
pudding 
kr 60,- 

3690 
Rà og stekte 

karbonader 

Kun 24 
pr. ½ kg 

Fersk 

hoyrygg 
87,40 5990 
Ekte, 

røkte 
polser 
8090 
1/2 PRIS 

90 

oca-co a 
25,90 1790 

+ pant 

Poteter 
950 

Kun 2 
pr. kg 

Grønne 
druer 

Kun8 
90 

pr. kg 

Mais 
500 

pr. stk 

Arets 
Iammekjøtt 

er ankommet 

tOKENS 
MATSENTER 

YTRE ENEBAKK 
TIf. 9240 14 

Iijnitt 9 

lu Enebakk kommune 
Kommuneplan for 
Enebakk 1988-2000 

Enebakk kommune vedtok den 21.12.1987 og 21.4.1988 
"Kommuneplan for Enebakk for 1988-2000". 
Med dette er arealdelen gjortjuridisk bindende for areal-
bruken i kommunen. Planer kan sees pa rãdmannskon-
toret. 

Rädmannen i Enebakk 6.9.1988 

AN8011W Am 
Au fi,IkftASt 

TILLEIE 

arrangerer Kjenn din bygd-tur lørdag 17.9. kl. 11.00. Rus-
letur langs gamleveien - Tukkebøl - Pettersrud. Ca. 6 
km. alt. 4 km. Arthur Orderud og Ole Weng vU fortelle 
om ferdsel, plasser og steder (bl.a. Skriversteinen). 
Utplassering av skilt pa nedlagte plasser. 
FremmØte pa TukkebØl kl. 10.55. Husk niste og termos! 
Vel mØtt! 

Styret 

Turn- og trimgruppa 
starter opp igjen treningstider pa 

Barneskolen. 
NØster man. kl. 17.00-18.00 eller tors. kl. 17.00-18.00. 
Piker 1 og gutter 1 se annonsering senere om idretts- 
skole. 
Piker 2 tirs. kl. 19.00-20.00. 
Gutter 2 tirs. kl. 20.00-21.00. 
Piker 3 ons. kl. 17.00-18.00. 
Mosjon tors. kl. 19.00-20.00. 
Low-Impact tors. kl. 20.00-21.00. 
R.S. (alle partier) mandag kl. 19.00-21.00. 

MjrhaIIen 
R.S. (alle partier) fre. kl. 15.00-19.00. Senere oppdeling i 
grupper. SvØmmetrimmen annonserer senere. 

Styret 

/Leikarringen Ignar 
.P

it 
starter opp igjen 
Barnegruppene: Onsdag 14. sept. 

Ytre Enebakk skole: 	 4-6 àr kl. 18.00-18.45 
6-8 ãr kl. 18.45 

Ignarbakke tirsdag 20/9: 	  5-7 r kl. 17.30 
7-10 är kl. 18.30 

Voksen-ringen sØndag 18. sept. 	 kl. 19.00 
(pa Ignarbakke) 

Nybeg. Gammeldans tirsdag 20/9 	 kl. 19.30 
Swing kl. 20.30 

Leikarringen Ignar Ønsker gamle og nye dansere vel-
kommen til Øving. 
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BEGRAVELSESBYRAER 

Annonsering 

er aktiv 

markedsføring 

eUijJflI,tt 

-ditt talerør 

	 ..0 

Ski 
13c

9w4RUD
scsbvra  

EFTF. 

Nardbyvn. 27, Ski 
TIll (09) 873060 

Vaktteiefon 

Vi kommer 
I konferanse 

Ordner alt 

Foilodistriktets byrd 
gjennorn 6() dr 

• Optisk synsprøve 
• Kontakthnser 

tilpasses 
• Timebestilling 

TIf. 09-870524 

Optiker Krogh 
Ski Optiske 
(Princess Huset) 

Asenvelen 1, 1400 Ski. 

Annonser leses 

av folk flest 

VI FORTSETTER SURESSEN 
FRA RODE KORS-MESSAI 

Den populre LADY STAR 
igjen pa lager!! 

2.495.- 

burdo 
Stoffer - sytilbehor 
Strykepresser og 
strikkemaskiner 

SINGER SYSENTER - - -  
Vektertorget, 2000 Lillestrom 

hf. 06/81 22 92 

Verdens mest 
so/gte 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL • AWY& 

W414 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

HUARWIR 
4Ox7Ocm 
60x12Ocm Kr 1G.142. 

P  YLIR xkV 
egg 0 

Mtlk br V 0  

LYRT 
oi.......rn/4Kr 3911- 

Service fra 11.00-18.00. Eventuell timebestilling. 
Apningstider: Man.-fre. 6.30-21.00 
Lor. 9.00-21.00. Son. 9.00-21.00 

OYEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby - 09/9281 32 
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VI KAN GI DEG EN 
BEHAGELIGERE OKONOMI 

 

Billigere og enklere enn bank? 
Hvem far Ian? 
Alle kan sake am bo!iglan, refinansiering og personlán has ass. 
Vi stiler ikke nae krav am kundefarhald. Ved vurdering av lane-
soknaden legger vi vekt pa laneforholdet, pantets verdi og din 
okonomi. 

PS! Vi tar gjerne turen hjem til Dem, nâr dot matte passe, for a gi 
râd og veiledning. 

Apn.tider: Mandag-fredag ki. 8.30-16 

Torsdag hi kI. 18. Lardag fra W. 9-13 

iD Forsikringskontoret 
SKI. 	 NIOSS 
Nordbyveien 43 	 Di iiinensgt. 11, 4. cg. 

Posthoks 73. 1406 I Ichekk 	I't6oL, 507$. 50  Mo 
TeE/on (09) 87 65 (8) 	 TeEms (119)25(8183 

Telefax (09)876558 	Telefax (1)9)252341) 

SAMARI3EI DER MED FORENEI)E-GRUI'l'EN "vx 

FINANSIELL RADGIVNING 
M.tI tilbud em gunsfige Ineerdning.r Ill bI.a. kjep av belig, 
sefliansioring og opplànlng: 

• (JTJEVNINGSLAN med 12% fast rente i 3 âr (kun rente) 

• ObLIGASJONSIAN med nomineil rente Ira 14,25% 

• FORSIKRINGSLAN med rente Ira 13,5% 

• MARKEDSLAN med lov bindingstid (1 mad's oppsigelse) 

• BANKLAN, alle syper og  formal, nom. rente Ira 14,5% 

• N1ERINGSLAN mat pant i fast eiendom 

• GJELDSFORSIKRING og andre forsikringsordninger. 

Effektiv rente Ira 14,4% - alt etter valg av avdragsfrihef og nedbeta-
hngstid. Vâre er/acne rãdgivere ti/passer forsiagene etter den enkeltes Si. 

tuasjon og behov. Ring og hør am vi kan hjelpe! 
I samarbeid med Storebrandgruppen, 

Kreditforeningene, Norsk Kausjon og Oslabanken. 

PerSiolmuCoA 
Torggata 31, 0163 Oslo 1. TI). 02/36 27 40 

Bernt Arskersgt. 4, 0183 Oslo 1. Tit. 02/20 1076 

\ 	  

TILBUD 
Vainer mokasin 
Marineblá, 37-41 

For 334,- 	 . 	" 	. 

198MNA   
Jeaaarna1KCJ 

TH. 09/92 83 74 
Apent 	  10-17 

Fred. 	  10-18 

Lord 	9-14 

1 

* 



NOW 	11 

IF a Ara. 	em..' r%r 1 
FRISØR MURERE RORLEGGER 

Audi Erling Rod A/S 

rHYTI EIENDDMSMEGUNG A/S 
Be4iiingshaver: Ad v. Heige A. Tryd F;oilveien 55, 1914 Yrrv Evebakk ill.: 09/92 55 70 

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

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

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

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

JtiLrIi.  
hillEsni 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

SaIg av harpreparater og parfymeartikier. 

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

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

DAME- OG HERREFRISOR 
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 - tit. 92 54 13 

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

k I I4.1 I 4-Ill; 

	

Lennestadvn. 5 	TIf. 09/92 65 43 

	

a 1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

09 modernisering 

Fast pris 

ENTREPRENØR 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenorf or. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 81 17 9.00-16.00 
Tit. 92 88 53 - 9285 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

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 rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

GLASSMESTER 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Medaijeskap og innrammede akvare//trykk 
1911 Flateby - tlf. 9286 10 

Ogsá kveldstid 

Bjerke Hãrdesign 
Tit. 92 81 62 

B'erkeveien 2, 1911 Flateby 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

KVIKK RENS 

cAecztaiarncz SF1i1 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret. 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

D.FREI lAG aCOA, 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

Grendesenteret, 1911 Flateby 	C/ 
Tit. 92 80 49 

Apningstider: 
Man. 	 stengt 
Tirs., tors. 	  9.00-17.00 
Fredag 	  11.00-19.00 
Lordag 	 9.00-14.00 

Hilsen Ase Mette 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Selge/kjøpe 
bil - camp.vogn 

etc. 
Kontakt oss! 

Annonse/datasalg 
t1f. 92 63 48 12.00-21.00 

K'S Yrkesklaw 
Askimv. 1. 1820 Spydeberg 

TIf. 09/8381 54 
Langdag onsdag og torsdag til kI. 19,00. 

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

SPESIALFORRETNINGER 

I 

El LAGe1ek1,—SM1W—, CA 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 8737 10 

Kiasse A - Klasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

TAN NTE KNIKER 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Oppl.ring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

TANNLEGE 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56 
094/25 366 - 094/08 438 

SELGE EJENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Ristorante ITALIA a.s pizzeria 

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

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TH. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

onomi & Regnskap Enebakk A/S 
',Alt innen regnskapstjenester" 

Reg. revisor Sten Rev/k 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

EL-INSTALLASJON 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

SJAFØRSKOLE 

A. NILSENS 
BILSERVICE 
TORNERUD - Askim 

TH. 88 15 70 

Enebakk 
Transformator 

verksted 

LandhruksregnskI, Økonomi 
& handeWeWap  

Brede Cjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

BILFIRMA 

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 

Flateby Antirust 
Kjøp og salg av biler 

Kommisjon opptil 100% tinansbistand. 
lIt. 09/92 80 70, 1911 Flateby 

VETERINIER 
Polikllnlkk• Rontgen 

• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SKEOSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne N09verdal 

N. Riisgard, Kjeller 
(skill fra Fetvn. v/tIyptaSsen) 
Apningstider: 8.30-15/17-19' 

Timebestilling 06/87 8500 el. 
DROP IN" 8.30-14.Stengt heig. 

.INSTALLASJONSFIRMA 

KJEU. BKENOJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Enebakk Tannteknikk 
TAN NT E KN IKE R M ESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 

TIt. 09/92 46 82 

1800 Asktm 
INDRE OSTFOLDS 

NYESTE BILFORRETNING 
Kjøp din nye el/er brukte bil dos oss. 

Tlf. 88 16 15 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, torretningsforsel. 
bedrifts-rddgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tlf. 92 47 74 

KjOpe eller selge 

eiendom? 
Kontakt: 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Cnebakk 

dcegnskapkontor 
Medlem av 

FRF Norske RegnskapsbyrersFOrefling 



Bibelskole til 
Enebakk 
Formannskapet fattet mandag kveld enstemmig ved-
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Ny videregáende i Folio: 

Naturfig a satse pa' Enebakk 
Trá til med sving 
og gammeldans 

- Den nye videregáende 
skolen i Folio bØr ligge i 
Ytre Enebakk, mener ord-
fører Kâre Kjøile. Forrige 
torsdag var fyikes-
komniunens folk pa be-
faring for a se pa tomte-
aiternativer til den nye 
videregâende skolen i og 
Ytre Enebakk var et av de 
stedene de besøkte. 

- Sammen med ordfØrer  Kâre 
KjØlle, bygningssjef Stein Mars-
dal, og nestleder i bygningsrâdet, 
Magne Berg s. representantene 
Ira fyiket pa Samfunnshustomta 
ved Mjr(mei1om Mjrhailen, 
Mjr skole og parkeringsplas-
sen) 
og pa et omrade ved Kvernstuen. 

Samfunnshustomta er antage-
lig ikke stor nok om det skulie bli 
aktueit a piassere skolen i dette 
omrádet, og det ble drØftet even-
tuehle aiternativer med omrâder 
pa andre siden av Gjeversrud-
veien. 

Representantene fra fyiket har 
vrt pa befaring i Oppegàrd, Ski 
As og Frognog flere steder vurde-
res som aktueile. Det haster 
imidiertid med a komme i gang 
med byggingen av den videregá-
ende skolen og en beslutning nár 
det gjelder tomtespørsmáiet  skal 
blir antagelig tatt i lØpet  av de 
fØrste par mánedene. 

Seksjonsleder Sverre Skifjehi hos 
fylkesskoiesjefen vii imidiertid 
ikke pa det návrende tispunkt 
gi utrykk for hvilke tanker man 
gjør seg om plasseringen ná. 
- - Fikk du noe inntrykk av 

hvordan Enebakks sjanser til a Ia 
den videregàende skolen er, ord-
fØrer Kare KjØhle? 

- Det ble ikke gitt uttrykk for 
floe. Vi fra kommunen pekte pa 
befolkningsutviklingen i Ene-
bakk de siste ti - femten hr med 
en utvikiing fra en befolkning pa 
tre - fire tusen til snaue âtte tU-
sen i dag, og med en hØy  prosent 
ungdommer. Arskuhlene fra ung-
domsskolene vâre ligger i dag pa 
meliom 140 og 160, og hvis man 
far 100 prosent sØkning til de vi-
deregâende skolene vii det bety 
480 eievpiasser. 
Vi mener videre det er et argu-
ment at Enebakk egentlig iigger 
sentrait i Akershus med grei ad-
komst fra fra Lihlestrømomrâdet 
til Vestby og Nesodden. Ser man 
pa kartet er naturlig a legge den 
nye skolen til Ytre Enebakk. 

-Det er yrkesfagiige studie-
retninger som er det mest aktuei-
ie a bygge Ut, og nettopp da sy-
nes jeg det er naturlig a legge 
skolen til Enebakk, fordi man 
har dekket opp nedover mot As 
nar det gjeider yrkesfaglige vide-
regâende skoletilbud, sier Kjølle. 

-Vi nevnte ogsã pianene for 

-Ser man pa kartet, er det 
naturlig a legge den nye 
videregâende skolen i Fol-
io til Ytre Enebakk, sier 
orfØrer Kàre KjØlle. 

nringsutbygging pa Gran som 
et argument for a legge skolen til 
Enebakk, og selvfØigeiig ogsá 
Hurumvedtaket som utvilsomt 
vii ha betydning for kommuni-
kasjoner, men ogsa for hele Ut-
viklingen i folloomrâdet i arene 
framover. Det vii ogsá antagelig 
endre hele bildet nár det gjeider 
hovedferdselsárer gjennom fyi-
ket, med alt det innebrer for ut-
vikiingen av nringshiv og bolig-
struktur, sier KjØlle. 

NA er det igjen tid for 
gammeldans og sving-
kurs i Leikarringen Ig-
nars regi. Si trá til. Tirs-
dag braker det iØs med 
Wide gammeldans og 
sving pa ververdige Ignar-
bakke. 

-Etter en dØdperiode med la-
ber oppslutning , er det ná man-
ge som har etterlyst gammeldans 
og svingkursene, og na tarter vi 
med friskt mot og haper pa stor 
oppslutning, sier Arild Degrum, 

Vedtaket ble fattet pa bak-
grunn av sØknad fra Indremi-
sjonsseiskapetorn ieie eller kjøp 
av lokale elier tomt for sin virk-
somhet. 
Skolen er en internatskoie med 

125 elever, og ca 20 heitidsansat-
te, samt en del deltidsansatte og 
timeirere. Ornsetningen er pa  

som har kruset enebakkinger 1 
gammeldans og sving i innpâ 20 
ar. I begynnelsen var det kjempe-
oppslutning. Vi kunne vre mel-
lom 80 og hundre mennesker for-
teller Degrum, men legger til at 
oppslutningen har variert. 

Leikarringen har Degrum drevet 
uavbrutt siden 1961. Her er bar-
negruppene i Ytre ahierede godt 1 
gang, mens voksenringen starter 
søndag 18 september. 
Se forØvrig annonse i dagens 
avis. 

9,5 mill. 

I sine kommentarer peker rad-
mannen pa at en flytting av sko-
len til Enebakk vii kunne gi nye 
arbeidsplasser, muligheter for 
sommerhotehl og Økt omsetning i 
nringslivet i kommunen. 

II 
Men stá - pa glØd og godviije 
fra hovedstyret sikret Ene-
bakk IF tilslaget, forteiier Ol-
sen. 

LØrdag var det dugnad i lys-
løypa som ma utvides til tre 
meters bredde for at den nye 
2,70 meters brede prepare-
ringsmaskinen skal f piass. 
Omrâdet like bak Streiflnn, 
ryddes og settes i stand til 
stadionomrade med start og 
innkomst for kiubbens for-
ski eiiige rennHer skal det og-
sa settes opp tidtager/spe-
akerbu. 

El 
formiddag, ia biomsterrester 
ogiord utover, bade pa panse-
ret og pa bakken. 
Pa plenen til kvinnen som 
fikk ruta knust, ha det store 
steiner. En av plankene i gjer-
det var brukket i stykker, og 
giassbiter ha utover hele skra-
taket nedenfor soveromsvin-
duet hvor ytterruta var totalt 
Ødelagt. 
Det har vrt en hard som-

mer kunne folk i nabolaget 
fortehle. Stadig grØftefyil,  

hiemme - alenefester og brak 
ødelegger mihiØet for oss, sier 
folk i omràdet. 
De mener at braket har tiitatt 
merkbart etter at siste buss 
fra byen har begynt a ga helt 
opp til Bergskaugiordet. 
-Vi anbefaler foreldre til 

yngre tenaringer a gà turer for 
A se hva som virkelig foregâr 
ute om kvelden, sier en av da-
mene I omradet. 

El 
fremdrift pa dagsorden samt 
at man venter spent pa det 
nye forslaget til helse_ sosial-
budsjett og ruhlering av heise-
sosial-plan. I tihlegg jobber r5, 
det med et idretts/helse-pro-
sjekt som skal igangsettes 
snarest. 
Samordningsradet 	har 

mange opgaver foran seg i en 
utfordrende og spennende tid 
for funksionshemmede, men 
det spørs om etatene tar sam-
ordningsràdet pa aivor. 

4 
bud til barna sine mens de er pa 
iobb, samtidig kiages det over 
sviktende skatteinntekter. 

I disse inntramningstider har 

helse og sosialsjeten, pa line med 
flere andre etatsiefer  probiemer 
med a balansere budsiettet  for 
innevrende ar. Hos oss er det 
økningen i behovet for sosial-
hjelp som skaper underdekning 
pa oppimot en million. Hvor skal 
pengene tas Ira? Haagaas ski-
sserer ulike modeller for a spare 
pa skihlingen. Uten a innstihle pa 
forsiagene, vurderer hun hikevel 
alternativene opp mot hverandre 
for sa a hevde at det mest realist-
iske er a utsette driften av Kirke-
bygda barnehage til 1.8.89(sitat 
Vignett 7.9.) 

At hun ikke vii ga inn for de an-
dre innstramningstiltakene som 
hun skisserer er forstaehig nok. 
Sjelden har vi sett et mer smak-
løst eksempel pa <sp1itt og 
hersk der eksempelvis pieiet-
rengende eldre og folk som tren-
ger avlastningstilbud blir stilt 
opp mot hverandre. Barn som 
.kun,,  trenger barnehageplasser 
blir i dette seiskapet nØdven-
digvis den tapende part. 

Et paradoks er at det av det to-
tale bruttobudsiettet pa 32 mihha-
oner som helse - og sosialetaten 
disponerer gâr kun ca 8 millioner 
- 1/4 av budsiettet til drift. 3/4 gar 
til lØnninger. 

Det er grunn til a spØrre om ad-
ministrasionen tar for stor del av 
kaka som i flere andre etater. 
Hvilket behov har vi pr dags dato 
for bade en helse og sosialsief og 
en pleie og omsorgssjef?? 

En barnehage er en stor inve- 

stering pa kort sikt. PS lengre 
sikt bØr det vre ailment kient 
at barnehagen er god samfunnsø-
konomi ved at here kommer i ar-
beid. Enebakk kommune har 
dessuten hevet prisene for hel-
dagsplasser drØyt  den siste ti-
den, faktisk sapass at vi na higger 
pa pristopp i Folio og Rornerike. 
En ferdig bygd barnehage som 
star torn i rnanedsvis slik Haa-
gaas tenker seg det, vii paføre 
kommunen ytterligere tap pa 
driftsbudsiettet og vii kun funge-
re som en kortsiktig og lite gjen-
nomtenkt iØsning pa en vanske-
hg Økonomisk situasion. I og 
med at det har vrt vanskehig a 
forutse Økninge n i behovet for 
sosialhielp, kan man spØrre seg 
om det dessuten yule vrt til-
srtekkeiig a utsette barnehage-
driften til 1.8.89 slik Haagaas for-
esiar. - Er det forresten noen som 
tror at behovet for sosiaihielp vii 
minke? 

Ved inngangen til et nytt val-
gar der sa og si aile partier priori-
terer barnehageutbyggingen, va-
ger vi, pa tross av Haagaas ut-
taielser a vre optimister. Byg-
ging og drift av barnehager er pr 
prinsippvedtak 1 kommunen et 
offenthig ansvar. Kirkebygda bar-
nehage er snart ferdig bygd. Vi 
har den tiltro til politikerne at de 
har evne og vilie til a drive sam-
me barnehage fra den dag den 
star ferdig. 

I motdsatt fall blir saken en fahit-
terklring, og en bekrefteise pa 

at de folkevaigte ikke makter a 
giennomføre sin egen pohitikk. 
Pd bakgrunn av siste framstØt 

Era helse og sosialsief Inger Haa-
gaas er det faktisk betryggende a 
vite at Kirkebygda barnehages 
skjebne hviler i politikernes hen-
der, og ikke hos etatsjefen som 
med dette utspihhet langt pa vei 
undergraver sin egen troverdig-
het. 

For foreldreaksjonen for 
barnehager og fritids-
hjem: 
Kristin Heistad 
Per Arne Øiestad 
Wenche Gaare Solvang 
Hildur Gjerde 


