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ChAmpameskyss 
for veteran 

Pensjonert sjãfØr Hákon Haraidsen, overrekker 
blomster fra sjâfØrene.Til  venstre fru Eli med bu-
kettfra busselskapet. 

Forrige onsdag smalt champagnekorkene 
utenfor Simrads bygg i EnsjØveien. Ene-
bakkekspressen var kommet for a hente 
Rolf Larsen fra Ekebergdalen hjem fra 
hans aller siste arbeidsdag.For fØrste 
gang i historien stilte Enebakkrutene 
opp med spesialskyss for en trofast passa-
sjer. 125 ár har Rolf Larsen vrt muntra-
sjonsrâd pa rute 5.20 fra Ekebergdalen. 

Se siste side 

Ja til skole 
Et overveldende flertall i kommune-

styret gikk mandag kveld inn for a ar-
beide videre med det foreliggende for-
prosjektet for utvidelse av Kirkebygden 
skole, kostnadsberegnet til 15. millioner. 
Bare Øyvind StrØm,  Fr.p. 
stemte imot. Han yule ha hele 
saken utsatt, men fikk bare 
med seg sine partifeller pA Ut-
settelsesforsiaget. 

Vedtaket innebrer at Plan 
og byggekomiteen ná skal ar-
beide videre med forprosjek-
tet, og da i fØrste rekke med 
byggetrinn 1. og 2., som inbe-
fatter nybygget med 8 klase- 

rom, og opprustning av gam-
leskolen. 
Tredje byggetrinn med gym-
salen var kommunestyret eni-
ge om áutsette. 

Hele prosjektet skal vurde-
res i forbindelse med bud-
sjettbehandlingen for 1989. 

Se side 5 

Kjøp 09 salg av biler 

Kommisjon 
100% finansierings-

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 

Nr. 35 Onsdag 28. september 5. ãrgang 

Fami*11'8 efest for 280 

Her er rejsresentanter fra alklr  grener pa slektstreet sanilet:Foran fra h.. 
Marta Larsen(ektefelle), Trygve Larsen, Ragnvalcl Larsen, og Ruth Strom. Ba-
kerstfra h. . Valborg Hansen, Leif Larsen, Else Braaten, Ester Nilsen, Irene Ut-
sigt, Kâre Larsen, KjelZ Larsen og Age Larsen 

LØrdag kveld var 
280 etterkommere 
etter Anne Marie 
Hansdatter Larsen 

og Lauritz Larsen 
samlet til slekts-
stevne pa Ignar-
bakke. Blant de 
frammøtte var to 
av parets tre gjen- 
levende 	sønner, 
Trygve og Ragn-
vald Larsen, begge 
bosatt i Enebakk. 
Olav, eldstemann 
som er bosatt i 
RausjØmarka, kun-
ne ikke komme. 
Festen var kommet 
i stand pa initiativ 
fra et av Anne Ma-
rie og Lauritz' olde-
barn, Marit Edqu-
ist fra Jevnaker. 

Se side 8 

Grotesk 
harverk 

Fredag ettermidclag 
fikk lensmannskon-
toret melding om inn-
brudd og skadeverk pa 
et landstecl200 - 300 
meter innefor Streifinn 
pa Flateby. 

- Det er noe av det 
verste jeg har sett for-
teller en rystet lens-
mannsførstebetjent 
Stig Hansen. Eierne 
var fulistendig sjok-
kert over synet som 
møtte dem. 

Utelampa var øde-
lagt og dØra brutt opp. 
Telefonkabelen var 
kuttet, og absolutt alt 
av inventar var ende-
vendt - stolbein var 
brutt av, mØbler knust, 
skap var revet ned, og 
det var kastet med kni-
ver, og hugget i kjøk-
keninnredningen. Hel-
ler ikke ungenes leker 
hadde fâtt stâ i fred. En 
dukkevogn var skâret 
opp og leker ødelagt. 

Vandalene har etter 
alt hrverket ogsâ 
rukket a ta med seg en 
farge - TV. Til og med 
antennen utenfor var 
skrudd ned. Videre er 
det stjâlet en radio, 
kikkert feltjakke og 
bukse i kamuflasje-
stoff, en skinnjakke, 
samt yin, brennevin, en 
samekniv og andre kni-
ver. 
Endelig har vandalene 
ogsá fãtt med seg en 70 
hesters Evinrude pa- 
hengsmotor. 	Tjuv- 
godset er trillet av-
garde i en galvanisert 
trillebár. 

TEXACO 	  
VI KAN BIL 

SPOR US 
Bilruter, reparasjoner 

pa alle bilmerker 
til rimelige priser. 

Texaco Flateby 
TIf. 09/92 88 05 I 	 



1 forbeholder oss retten til a 
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H "elp! 
Hvor blir det av 
barnehagen var! 
Til smãbarnsforeldre I Enebakk 

Venter dere pa apningen av 
Kirkebygden barnehage? Da 
kan dere nok risikere a vente 
lenge, er jeg redd. Driften av 
barnehagen er av helse- og 
sosialstyret foreslâtt utsatt! 

Flere signaler tyder pa at 
den ikke kommer i drift fØr 
tidligst aug. -89. Og blir den 
startet da? Hvis den fortsatt 
skal bli en salderingspost, sâ 
er det ikke godt a si hva som 
skier. 

Bygget star ferdig til jul, 
men forelØpig blir det stâende 
tomt, etter all sannsynhighet, 
eller leid ut - til hva? 

Hva gjØr vi? 

Skal vi fortsatt sitte pa gjer-
det og se? Nei, nâ er tiden mo-
den til a gjøre noe! Smábarns-
foreldre, skal vi gâ sammen 
om a drive barnehagen? Vi 
ma motes snarest og diskute-
re mulige altemativer. Vi har 
ingen tid a miste! 

Jeg har hØrt snakk om pa 
bygda at andre har tenkt 
samme tanke. Ta kontakt 
med meg -jeg vil bli med! Og 
til dere andre som venter og 
hâper: Ta kontakt! Redaksjo-
nen har mitt navn og adresse. 

Smâbarnsmor 

	AV 	 

Torsdag 29. 
U) 19.00 

-Den siste keiseren><. 
SØndag 1.10. 
B) ki. 16.30 

<<Lucky Luke>> 
U) ki. 18.30 

<<Dirty Dancing>> 
U) ki. 20.30 

<<Den siste Keiseren> 

PLAKATEN 
LL.D.s Hoppskole 
se ann. 
Flateby kino viser 
b.l. Lucky Luke denne 
uken. 
Se ann. 
Ytre Enebakk Skole- 
korps 
starter notekurs. 
Se ann. 
Misjonsmote i 
Misjonshuset. 
Se ann. 

Menighetssamliflg 
pa Bjerkly. 
Se ann. 
Funksjonshemmet? 
Spesielle behov? 
Se ann. 
E.I.F. Fotbaligruppe 
trenger <<lopper". 
Se ann. 
Enebakk historielag 
inviterer til rusletur. 
Se ann. 
Betel 
minner spesielt om formid-
dagstreff. 
Se ann. 

1ipictt 2 
Stor spenning knyttet til 
statsrád Halvorsens 89-budsjett: 

De minste lo- 
kalavisene med 0 pa statsbudsjettet? Gudstjenesteliste 

for Enebakk 
2. oktober 1988 

Enebakk kirke ki. 11.00: 
Misjonsgudstjeneste 	v/Po 
Chu GrØnvold og Øvstegãrd. 
Kirkekaffe. 

Nina og Jan Tore Wattum 
fikk en stor, kjekk gutt 21. 
sept. 

Bestemor, bestefar 
og tante i Rãken 

Sentralsykehuset i Akershus 
23/9 
Dan Even fikk en bror. 
Heidi og Morten Wilhelmsen 

1912 Enebakk 

Sentralsykehuset i Akershus 
Carina og Aud Sisil har fâtt 
en sØster. 

Marit og Thore Magnussen 
Solberg Gird, Ytre Enebakk 

Farfar, Frants, gratuleres 
med 70-ârsdagen 4/10. 

Hilsen 
barnebarna 

Til Dagny (damen med de 
grØnne fingre). 
Vi i Vignett benytter anled-
ningen til a takke for bloms-
tene og gratulere med dagen 
den 3/10. 

Kjre Torunn var, 
som fyller 8 âr, 
hâper du mange 
presanger far. 

Hilsen 
Kristine og Ingrid 
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De ansatte i de minste to.-
kalavisene I landet ser med 
spenning og forventning 
fram til 4. oktober, da stats-
budsjettet for 1989 blir lagt 
fram. Statsrãd Eifrid Hal-
vorsen i Forbruker- og Ad-
ministrasjonsdepartementet 
uttalte under et mote med 
Arbeidsutvalget i Lands-
taget for Lokalaviser 2. sep-
tember at hun sã med stor 
forstãelse pa LLAs forsiag 
om pressestØtte til aviser 
som kommer ut en gang i 
uka og som har et opplag pa 
minst 1000. 

Tre LLA-aviser har hittil i 
ár gâtt konkurs og ei fjerde 
blir nedlagt ved ársskriftet. 
Dersom de tre hadde fátt 
pressestØtte og statsan-
nonser i trâd med LLA-for-
slaget, yule de fortsatt ha 
kommet ut. Av de 16 avisene 
som LLA foreslár skal fa 
statsstØtte, er det flere som 
har fàtt merke en annonse-
svikt pa 20-30 prosent i âr. 
Det er derfor fare for flere 
konkurser, dersom disse ikke 
kommer med pa neste ârs 
statsbudsjett. 

LLA har i flere mØter med 
representanter for de politis-
ke partiene pa Stortinget det 
siste áret vunnet et stadig 
sterkere gehØr for smàavi- 

Dalefjerdingen Sanitetsfore-
fling har avholdt fØrstehjelps-
kurs pa Granly. Det gikk over tre 
dager, det vii si ni timers kurs i 
fØrstehjelp. Vi var heldige. Det 
deltok 14 personer pa kurset, 
mange unge, sâ Sanitetsfore-
ningen var veldig fornØyd. Det er 
mange ulykker, og da er det godt 
A kunne litt førstehjelp. Det var 
Inge Skjellaug fra Norsk folke-
hjelp, Oslo og Akershus som var 
instruktØr, og han prentet det 
inn. 

SA vi skulle huske. Mandag var 
det hva vi skulle gjØre pa skade-
stedet. Tirsdag, livredning med  

senes betydning og behov. 
Det er avtalt nye mØter med 
partiene og medlemmer I 
FAD-komiteen pa Stortinget 
i midten av oktober, for a pre-
sentere de siste forsiagene 
styret i LLA har utarbeidet. 

Forsiagene gâr ut pa at det 
gis 100 000 kroner i produk-
sjonstilskott til aviser som 
kommer ut 1 gang i uka og 
som har et opplag pa minst 
1500, samt 75 000 kroner til 
de med opplag pa mellom 
1 000 og 1500. Dersom dette 
gár igjennom, VII disse avi-
sene ogsà ía statsannonser, 
noe som vii utgjØre om lag 
50 000 kroner i ekstrainntekt 
for liver avis. 

Omlegging 
Organisasjonen g.r dess-

uten inn for a heve minste-
tilskottet for aviser som i dag 
Mr 	produksj onsstØtte fra 
100 000 til 150 000 kroner, et 
belØp som ikke er reguiert pa 
4-5 âr. LLA har ogsâ lagt fram 
et forsiag om omlegging av 
pressestØtta. Det g.jøres fram-
legg om at Samdistribu-
sjonstilskottet, som I alt ye-
sentiig gar tii store og rike 
aviser, blir gjort om til stØtte 
og ian til nyetableringer, in-
vesteringer og samproduk-
sjon. 

innblàsning og hjertestans samt 
pasienter med sirkulasjonssvikt. 
Inge Skjellaug hadde en egen ev-
ne til a fâ med elevene sA alle ble 
interesserte og ville lre, sâ det 
ble et utbytterikt kurs. 
Dalefjerdingens Sanitets- 

forening 
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Interessant 
forstehjelpskurs 

Kinokomiteen har beslut-
tet a vise forestillingen Den 
siste keiseren. Den vii bli 
vist som ordinr forestilling 
torsdag og søndag, og vi an-
befaler alle som har anled-
ning til a sette av en av disse 
kveldene. Den er absolutt se-
verdig! 

En eventyrlig historie om Ki-
nas siste keiser Pu Yi som ble ut-
ropt til keiser fØr han var fylt tre 
Ax; om hans vei fra hoffets ekso-
tiske drømmeverden via bor-
gerkrigen som gjorde slutt pa to 
tusen ars uavbrutt keiserdØmme. 
Gjennom ett enkelt menneske 
fØlger vi de seks mest hendelses-
rike og avgjØrende tiár i kinesisk 
historie. 

11967 dØde han, 61 ar gammel, 
som kommunist og gartner. 
Hans skjebne er unik... ,:.- 

En fin mate a 1re historie pa! 
B-filmen handler om mannen 

som trekker raskere enn sin egen 
skygge - Lucky Luke overgâ.r seg 
selv. Filmen trenger vel ingen vi-
dere omtale, men det kan opp-
lyses at filmen har svensk tale 
(derfor egner den seg ogsa bra for 
de aller minste som enná ikke 
har lrt a lese). 
Ønskereprise! Ønskereprise! 

Hvor mange ganger har du sett 
filmen - 80-árenes dansefilm med 
Patrick Swayze. Hvllken film det 
siktes til - Dirty Dancing, selv-
fØlgelig. Na har du anledning til a 
se denne igjen pa Flateby Kino. 

In ger 

Herren skal bare 
og berge dere 
Jes. 46, 4-5 

Guds ord er sâ fullt av lØfter for alle aidrer i men-
neskelivet, for tid og evighet. 

I disse versene lover Gud at han vil vre nr med 
sin omsorg gjennom hele livet. <<Til dere blir gamle, er 
jeg den samme, til hâret grâner, vii jeg bre dere. 

Disse ordene star i en sammenheng hvor Gud taler 
om de fremmede guder. De legger byrder pa menneske- 
ne, akkurat som en lesser pa et lastedyr. Men likevel 
kan ikke disse gudene hjelpe folk. Silk er ikke Gud. Den 
erfaring en kan lese utav israelsfolkets historie, er at 
Gud var nr med hjelp og trøst i alle situasjoner. Bare 
han fikk komme til i deres liv. 

Si skal vi fa komme til Gud med var nod. Jesus Kri-
stus har vist oss Guds uendelige kjrlighet til hvert 
menneske, men ogsâ Guds rettferdighet og hellighet. Vi 
skal fa komme hver dag. Gjennom alle aldrer i livet. Og 
Herrens lØfte star fast: <<Jeg skal bre og berge dere>. 

S.H. 



Flott konsert 

Svein Erik Olsen og Roar Engelberg skuffet ikke publikum. 

Noe for dog? 
- Er du glad i mennesker? 
- Liker du a fade? 
- Har du godt humor og págangsmot? 
- Er du idérik og kreativ? 
Da er du den personen vi trenger i 1/2  stilling som 

ANNONSEKONSULEN1 

left  
Opplring vii bli gilt. 
Vi holder til i lyse, trivelige lokaler i Kirkebygden. 
Lønn etter avtale. 
Ta kontakt med Solveig Eriksen, el. Bjørg Petterseri, 
tlf. 92 65 50 for nrmere iriformasjon om stillingen. 
Skriftlig søknad sendes styret I Vignett v/Jan Ost-
reng,Granvn. 45, 1911 Flateby, innen 10.10.88. 

'UfIRW to - MARKED 
Fra den ene - til den andre 

HAR DU NOE DU VIL 
SELGE - ELLER KJØPE 

Kun kr 30.- pr. annonse 1 11, Iv .1 linjer) 

ineft -marked hver onsdag 

Merk konvolutten: 
Vgnett.marked 

VIGNETT 
Kokkerudsen 1 
lioks (,2 
1912 Enebakk 

NB. KUN PRIVAT 
ANNONSERING 

IiflL'tt 
Menighetssamlingene i Man: 

Vekkelse og 
revolusjon 

I morgen ( torsdag  ) in-
viteres det til høstens 
første menighetssamling 
pa Bjerkely. Tema for 
samlingen er .Vekkelse og 
revolusjon - verdens red-
fling. 

Det er Ragnhild Aimás. leder i 
Forum for kristne sosialister som 
tar for seg dette emnet. Almás er 
utdannet iektor. Hun har jobbet i 
skolen og som kateket, blant an-
net i Kirkens sosialhjeip. 

Ragnhild Almâs er spesielt 
opptatt av forholdet meilom u - 
land og i - land, og over hva som 
er viktig i vr tilvrelse, sett pa 
bakgrunn av fakta som at 40.000 
barn hver dag dØr av sykdom og 
suit, mens hver 3. nordmann en 
eiier annen gang i iivet trenger 
psykiatrisk hjeip. 
Overfioden er ikke bra for men-
neskene, og vi trenger a bli vek-
ket opp fra den siØvheten som 
gjennomsyrer et materialistisk 
samfunn, mener Almas. 

Det blir to menighetssamlinger 

Konsesjoner 
Kuiturstyret behandiet i for-

rige mote sØknader om konse-
sjon for visning og omsetting av 
film og video. Det var innkom-
met fern sØknader, og alle disse 
ble innvilget. 
De som nâ er fâtt konsesjon 1 
henhold til vedtatte konse-
sjonsvilkár er: 
Flateby Kino for vising av film i 
Flateby Samfunnshus Kino AlL, 
Ytre Enebakk Bensin og Service, 
Nye Gran Videosenter, Øyeren 
Bensin og Service og Pers Gate-
kjØkken og Video. 

Tilskudd til 
dukketeater 
Enebakk korttidsbarnehager 
fØrskolen ) fylte i gâr 10 àr. Dagen 
ble feiret med dukketeaterfor-
estilling i herredsstyresalen. Kul-
turstyret innvilget i siste mote 
700 kroner i tilskudd til forestil-
lingen. 

Ragnhild Almás. 

til i hØst. Pa den fØrste , den 
27.oktober, blir det besØk av et 
eks - Jehovas Vitne, og pa den 
andre og siste samlingen i âr, den 
24. november er det Edin LØvàs 
som igjen besØker menighets-
amlingen. 

Kunst- 

formidlings- 

senter 
I forbindelse med de forelig-

gende pianene for et kunstfor-
midlingssenter 1 gamle herreds-
hus, er det i kulturstyrets forsiag 
til budsjett avsatt 300.000 kroner 
som kommunens del av finan-
siering av senteret. Etableringen 
av 	kunstformidlingssenteret, 
med de nødvendige omgjørin-
gene er kostnadsberegnet til 
600.000, og for de resterende 
300.000 kronene vii man sØke til-
skudd fra Norsk kulturrád, Kul-
tur og Vitenskapsdep. eventueit 
fylkeskommunen. 

Planene om et kunstformidlings-
senter er lagt fram av det kunst-
prosjektutval get som ble nedsatt 
i forbindeise med Erling Enger 
Prosjektet. 

Det ble en fin musikk-
opplevelse for de 50 - 60 
personene som møtte opp 
til konsert i Enebakk kir-
ke forrige onsdag kveld. 

Nok en gang flkk musikkin-
teresserte enebakkinger oppieve 
hvilket fint lokale Enebakk kirke 
er for for framfØring av nr sagt 

Tilskudd til 
orgelfestivalen 

Kulturstyret bevilget I siste 
mote 7000 kroner i stØtte til arets 
orgelfestival I Enebakk kirke. 

Innbrudd 
Natt til lØrdag var det inn-

brudd i en garasje tilhØrende sel-
skapet Vakttarnet (Jehova - sen-
teret) 1 Ytre. Tyvene hadde ikke 
tatt med seg noe. I bilverkstedet 
i Gaupeveien derimot, stjal inn-
trengere samme natt en del 
verktØy, bl.a. borrmaskin, luftbor 
og en verktØykasse. 

Funnet død 
En 63 ãr gammel jeger fra Kirke-
bygden ble lørdag kveld funnet 
død i skogen. Mannen ble meldt 
savnet ved Myra i Ytre da han 
ikke mØtte sønnen pa avtalt 
sted. Politiet hadde seks hunder 
med i Ieteaksjon, og det var ogsã 
rekvirert helikopter, og RØde 
kors var varslet, men nádde ikke 
fram fØr mannen ble funnet ved 
seks - tiden. Ca 15 frivillige del-
tok i leteaksjonen som ble ledet 
fra Enebakk lensmannskontor. 

alle typer musikk. Konserten 
med Roar Engelberg pa panfiØy-
te og Svein Erik Olsen pa kias-
sisk gitar var den fØrste i en rek-
ke av tre konserter i hØst, kunne 
kultursjef Per Sandvik fortelle 
publikum innledningsvis. De an-
dre to konsertene med GØran 
Fristorp, og Big Chief blir pa 
Mj r ungdomsskole. 

I dag kjenner vi RausjØmarka 
best som frilufts- og rekreasjons-
omrade. Her kan folic sykle eller 
vandre til fots, drive turorien-
tering, padle I kano, plukke beer 
og sopp og ga pa ski om vinteren. 

Midt I det store skogsomradet i 
østmarka ligger det hue sam-
funnet RausjØgrenda,  som har en 
meget interessant historie. Uhf 
Oppegaard og Trond Burud tar 
oss med pa en vandringstur I 
RausjØgranda, lØrdag 1. oktober. 

De vii fortelle om natur og viii-
mark, om gamle plasser og setrer 
og stedsnavns opprinnelse, men 
mest om skogens forskjeulige ele-
re og om liv og virksomhet her in-
ne gjennom et par-tre sekier. 

Vi haper riktig mange vii ta 
denne hØstturen til Rausjø og 

—Konserten spente over et vidt 
repertoar,fra Bach komposisjo- 
ner 	til 	fransk 
middeialdermusikk,rumenske 
folketoner og folkeviser fra Vene-
zuela. 

Svein Erik Olsen hadde en 
egen soloavdeling han framfØrte 
fern spanske danser fra 1500 tal-
let. Sjelden har vi hØrt  kiassisk 
gitar lyde slik. 
Ogsâ Roar Engelberg hadde sin 
soloavdeling hvor han spilte ru-
menske folkemeiodier. Engel-
berg ga ogsá publikum en aidri 
sá liten innfØring i hvordan pan-
flØyten er bygget opp, og hvor-
dan instrurnentet fungerer. 

Bade i sine soloavdelinger, og i 
samspillet var de to musikerne 
helt suverene. En musikkopp-
levelse som vii sitte i lenge. Synd 
at ikke flere fant anledning til a 
unne seg denne konserten, som 
ble arrangert av kulturstyret. 

kan garantere at det blir bade in-
teressant og artig! FremmØte pa 
P-plassen pa Bysetermasan kI. 
10.30 og derfra kjØrer  et begren-
set antall fuhlastede biler videre 
til RausjØ (Hehia), hvor rusletu-
ren begynner. Det er muhig a kjØ-
re bil langs hele vandringsruta 
for de som matte vre daruig til 
bens.Fordi det er gitt kjØretil-
latelse kun for et begrenset an-
tall biler, ma de sprekeste vandre 
til fots fra Bysetermasan. Kom-
mer du bilende fra Enebakk, kan 
du ta av fra rv. 155 Ca. 300-400 me-
ter etter Gran og fØhge den gamle 
riksveien langs Bindingsvann til 
Fjelh. 

Husk a ta med niste, termos og 
sitteunderlag! Vei mØtt. 

Enebakk Historielag 

Enebakk Historielag 

tur til Rausjo 

Enebakk 
Glass er med... 



sonkortet er butt likt 
som koiitantr pa rvstau-

r, bensinstasjoncr og i 
forretninger, visste du 

Men hva med alt det 
!!? Na kan du nemlig 

cc Personkortt't til A kjøpe 
en ny kjaledegg, tive stov- 

t. 	juggesko, klokke og sla- 
ombriller. ja, lii og med melk 
og bred kan du ná betale med 
verdens mest utbredte beta-
lingskort, Personkortet 

mob. 
to 

Ptronkort er tryggere 
n kuntanter, og langt enklere 

cnn sj'kker. Vii du vite mer? 
Vtlkommen innom n2ermeste 
ABC bank! 

AIM/C 
En god bank gjørdet enk1ei 

máneders angrefrist. 

4 	  

Ungdomsskole pa' Fla teby n es te? 

 

i1guttt 

 

Det bØr  vcere en ungdomsskole i liver krets. Det mest realistiske er a bygge ut Stran-
den skiole til ungdomsskole for flatebyelever, mener skolesjef Hans Erik Holm.til 
ung 

den har, og som deter iagt opp til 
framover, er det behov for en slik 
utvidelse. 
De store ungdomskuilene i Kir-
kebygden vii vre med pa 
sprenge Enebakk Ungdoms-
skole. Veksten i Kirkebygden vii 
bli sâ stor at KjØlles gamle gode 
ideskisse med et 1 - 9 anlegg ved 
Enebakk Ungdomsskole for Kir-
kebygden krets ikke lenger har 
samme gyidighet. Bare en noe 
stØrre fraflytting enn man hadde 
gjort regning med har bidratt til 
at man ikke alierede har fátt flere 
kiasser ved Kirkebygden skole. 
For tiiflyttingen til kretsen stem-
mer med prognosematerialet. 

- Det er reist kritikk for at man 
i forbindelse med utbyggingen av 
KB skole ikke har satt av plass 
til fritidshjem? 

- Underveis i planieggings-
fasen har det skjedd en innskren-
king av arealene. I utgangspunk-
tet var planene for den utbyggin-
gen for omfattende og eksklusiv. 
Etterhvert som kostnadene drar 
pa blir man nØktern. Det er imid-
lertid antydet at arealene i til-
fluktrommet med moderne byg-
gematerialer enkelt kan gjØres 
om til til lokaler for 
fritidshjem. —Laser ikke dette 
kjepelØftet ved Kirkebygden bar-
neskole muligheten for nØd-
vendige tiltak i de andre kretse-
ne? 

—Seiv om vedtaket ikke direkte 
betyr at man laser dagens sko-
lestruktur, vii det bli vanskelige-
re a fâ gehØr  for utbygging av 
ungdomsskole pa Flateby nâr 
man har brukt sá mye penger pa 
skolen i Kir1ebygda, sier skole-
sjef Hans Erik Holm. Han er over-
bevist om at dersom man fr sá 
stor vekst pa Flateby i Arene 
framover som antatt, vii plan-
legging av ungdomsskole pa Fla-
teby matte skje i nr framtid. 

Skolestrukturpianen av 1985 
konkluderte med en frysing av 
dagens skolestruktur, men med 
en apning mot a vurdere framti-
dig ungdomsskole pa Flateby. 
Det varordfØrer Kâre KjØile som 
satte fart i utarbeidelsen av den-
ne skolestrukturplanen gjennom 
sin ideskisse. som gjorde at det 
oppsto et alment krav om en hel-
hetstenking for skolesektoren i 
kommunen. 

- Planen av 1985 er det pekt pa 
forskjeilige muligheter ved eta-
blering av ungdomsskole pa Fla-
teby. Et alternativ er a utvide 
Stranden skole til a omfatte ung-
domstrinnet, altsâ en 4 - 9 skole 
og beholde Hauglia pa dagens ni-
va. En annen mulighet er a ut-
vide Hauglia til 1 - 6 skole, og 
giØre om Stranden skole til ren 
ungdomsskole. 
Kostnadsmessig faller disse mo-
dellen etter de beregninger vi har 
gjort noenlunde likt ut, sier 
Holm.— Personlig tror jeg den be-
ste lØsningen er a bygge ut 
Hauglia til 1— 6 skole og Stran-
den til ren ungdomsskole. 

- Kommuneplanens hand-
lingsplan for skolesektoren sier 
blant annet at man i perioden 
skal ha en ny gjennomganglrevi-
sjon av skolestrukturplanen. Ser 
du som skolesjef allerede na kia-
re ting som tyder pa at skolest-
rukturplanen av 85 er avlegs? 

- Egentlig er det bare en skole i 
hele kommunen som tâler en til-
vekst, sier Holm,— og det er Mjr  

ungdomsskole Ytre Enebakk 
skole er fullpakket. Prognosema-
terialet peker i retning av en fullt 
utbygget 3 - parallellers barne-
skole med 18 klasser. Det har 
skolen ikke kapasitettil i dag. 
Noe ma gjØres i form av pabygg 
eller tilbygg Grendeskole i for-
bindelse med de nye boligomrá-
dene i Nylende er ogsâ tanker 
som er tenkt,og da i en mer hel-
hetlig sammenheng, med barne-
hage/fritidshjemlførskoie. Boli-
gutbyggingen i Ytre begynner 
etterhvert a bli langstrakt. Pro-
blemet ved en 1 - 3 lØsning i Ny-
lende er at man da begynner a 
bevege seg temmelig langt bort 
fra de Øvrige serviceinstitusjo-
nene. 

—Nar det gjelder grendeskole i 
Nylende er jeg ogsa engstelig ut 
fra det Økonomiske perspektiv, 
sier Hoim.Jeg tror heller pa en 
mer kompakt utbygging om-
kring Tangenomradet. 

- Ytre Enebakk skole er 
sprengt. Har dere begynt a plan-
legge konkret med tanke pa 
hvordan denne situasjonen skal 
motes? 

- I forbindelse med sektorpla-
nen har vi regnet pa det , hvilke 
klasseromsbehov og areaibehov 
skolen har for a mote utviklin-
gen. Men vi ma nok i nr framtid 
begynne a konkretisere det noe 
mer, sier Holm. 

- Mir det gjelder Flateby er al-
ternativet fra 85 med Hauglia 
som fulit utbygd barneskole fra 1 
- 6. og Stranden som ungdoms-
skole. for FEateby det mest ak-
tuelle alternativet. Mange kriti-
serer satsing pa Stranden skole 
fordi de mener den ligger lite sen-
trait til i forhold til boligmassen. 
Jeg forstár dem som tenker slik, 
men jeg oppfatter ikke skolen 
som lite sentral. En belt ny ung-
domsskole pa Flateby vii bli for 
kostbar. Med den nye gymsaien 
na, er aniegget brukbart. 

—Hva er skolesjefens Ønskest-
ruktur for framtidens skole i Ene-
bakk? 

En màlsetting ma vre en 
ungdomsskole i hver krets. 
I Ytre er dagens ordning funksjo-
nell og grei. Dersom bare Kirke-
bygden - elever skulle ga pa Ene-
bakk Ungdomsskole, vilie det bli 
god plass til andre ting der, f.eks. 
fritidshjem.-Nar det gjelder fri-
tidshjem i Ytrehar lokaler pa 
Mjr ungdomsskole vrt vur-
dert, men der er det ikke 
kapasitet.-I Kirkebygden kan 
man jo bruke den nye barneha-
gen til fritidshjem, dersom man 
ikke kan sette den i drift, eller 
skolen kan leie kiasserom der 
hvis utbyggingen av Kirkebyg-
den drØyer,  sier skolesjefen smi-
lende og respektlØst muntert 

Foig med 
I 

me rmiljoet 
LES 

* Som fØlge av Økt elevgrunnlag ma Kirkebygden 
skole utvides 

* Det bØr utredes nrmere om man skal etablere 
et ungdomsskoletilbud pa Flateby. 

* Skolekretsene bør vurderes nrmere. 

Dette er tre av hovedpunktenei 
handlingsprogrammet for skolen 
i Enebakk fram mot ár 2000, slik 
det 	er 	fastlagt 	i 

kommuneplanenPianen kon-
kiuderer ogsâ med kiare malset-
tinger for skolens aktivitet fram-
over. En av disse m•1settingene 

er at ressurstilganegn til skole-
sektoren holdes minst pa dagens 
nivâ. 

Kommunestyret gikk mandag 
kveid inn for en utbygging av 
Kirkebygden skole til 15 milli-
oner. 

—Kunne det ikke kiart seg med 
mindre, skolesjef Hans Erik 
Holm? 

—Med den veksten Kirkebyg- 
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Nytt fra kommunestyret nytt fra kommunestyret 
Kirkebygden skole: 

-  Surt epie til 12 mill, 
Ja til Engers 
reguieringsp lan 
Kommunestyret godkjente mandag kveld mot to stem-
mer reguleringsplanen som Veg og MiljØ har utarbei-
det for Knut Enger for et omrâde pa 90 dekar. Tom Nil-
sen, SV yule ha saken utsatt for en ny runde i Miljø-
vern og Frilufstnemnda, men fikk bare følge av Ven-
stres Rolf SØrlie. 

Utvidelse av Kirke-
byden skole etter det for-
eliggende forprosjekt, er 
med 	kommunestyrets 
vedtak mandag kveld et 
skritt nrmere realise-
ring. 

Plan og byggekomiteen skal n 
arbeide videre med forprosjektet 
med tanke pa at fØrste og annet 
byggetrinn, altsâ nybygget og Ut-
bedring av gamleskolen, skal 
gjennomfØres. Komiteen skal ta 
opp forhandlinger med arkitekt 
Didrik Hvoslef Eide,som har Ut-
arbeidet forprosjektet, for fullfØ-
ring fram til anbudsdokumenter. 
Men for noe mer skier da, skal de 
totale avtalene med arkitekter 
og konsulenter forelegges for-
mannskapet til godkjenning. En-
delig skal finansieringsplan og 
fullmakter til plan og byggeko-
miteen legges fram til behand-
ling etter at omfang og tidsram-
me for utbygging er klarlagt i 
budsjettsammenheng. 

Utsettelsesforsiag 

øyvind StrØm, Fr.p. Ønsket 
utsette hele behandlingen i pa-
vente av en utredning av alter-
native lØsninger, fly skolestruk-
turplan og konsekvensanalyse 
av innvirkningen pa ârs og lang-
tidsbudsjettet, men bare seks re-
presentanter stemte for dette. 

Enige om behov 

Men et var det sá godt som 
tverrpolitisk enighet om i man-
dagens kommunestyrernØte: Det 
haster med a komme i gang. Tom 
Nilsen, SV Ønsket a sette ytterli-
gere fart pa sakene ved a foresla 
en frist til 1. oktober for plan og 
byggekomiteen til a ha avtalene 
med arkitekt og konsulenter kia-
re for godkjenning i formannska-
pet. Nilsen foreslo ogsâ fullfØring 
av fØrste og annet byggetrinn in-
nen 1989, og tredje byggetrinn i 
innevrende 	langtidsbud- 
sjettperiode. Men ved avstem-
ning fikk han bare sin egen stem-
me for dette forslaget.- 

Innen 1991 

OrdfØrer Kâre KjØlle (H) tok 
utgangspunkt i sin egen ideskis-
se fra 84 om skolestrukturen i 
kommunen. Dengang skisserte 
KjØlle en mulig 1 - 9 lØsning ved 
Enebakk ungdomsskole for Kir-
kebygden krets. 
-Men det har skjedd en utvikling 
siden dengang. Vi har en vedtatt 
skolestrukturplan, og en kom-
muneplan som legger opp til en 
sterkere utbygning i Kirkebyg-
den. Konsekvensen er at det hØs-
ten 1991 er behov for mer plass 
ved Kirkebygden skole, og det er 
Ut fra disse realiteter formann-
skapets flertallsinnstilling for-
eligger. NA ma skolestyret fram-
over utrede hva som bØr skje pa 
Flateby og i Ytre. 

Sirkustelt 

- Visst steiler man over kostna-
dene i trange tider, men visse 
ting ma gjØres, mente Magne 

Det ligger ikke i kom-
munestyrets makt a be-
stemme folks Ønske om og 
vilje til a proclusere skole-
barn, sa Magne Berg (Ap) 

Berg (Ap). - Det ligger ikke i 
kommunestyrets makt a styre 
folks Ønske om og vilje til a pro-
dusere skolebarn. Om kort tid 
trenger vi mer skoleplass i Kirke-
bygden, og alternativet til det 
prosjektet som foreligger er a 
spØrre Arnardo om et brukt sir-
kustelt. I det prosjektet som for-
eligger er det ikke lagt opp til noe 
luksus, sa Berg, og anbefalte 
kommunestyrets representanter 
A bite i et surt eple til 10- 12 mil-
lioner. 

Varige og driftssikre 
lØsninger 

-Man svelger n.r man hØrer 
kostnadsrammen, sa Thorvald 
TJngerness (SP), men la samtidig 
til at dette kommer man ikke 
utenom. Skolen ma komme. Tin-
gerness henledet imidlertid re-
presentantenes oppmerksomhet 
pa diverse kommunale bygg som 
idag star med ratne tak og lekke 
vinduer. PA den bakgrunn foreslo 

Eva Ek,(H) 
er av e enstemmig kommune-

styre valgt som ny leder av helse 
og sosialutvalget etter at Liv Vi-
kan (H) fikk innvilget sin sØknad 
om fritakelse fra dette vervet 
p.a.a. helsemessige arsaker. 

Bevillinger 
Et enstemmig kommunestyre 

gikk mandag kveld inn for a gi 
Trond Botness, Tores Mat A'S 
bevilling for salg av 01 i kl. 2 i 
perioden fram til 31.3.1990, samt 
rett til salg av juleØl ki. 3 i tiden 
1.12. - 15.1 i bevillingsperioden. 

Ogsa Tove Hagen, Bolseths 
eftf., ble innvilget samme bevil-
linger i samme tidsrom av e en 
stemmig kommunestyre.  

han a anmode plan og byg-
gekomiteen om a finne fram til 
varige og driftssikrebygnings-
rnesssige konstruksjoner og lØs-
finger. Dette forslaget ble ved-
tatt mot 1 stemme. 

Ny etasje pa EU 

Da øyvind StrØm, Fr.p. ikke 
vant gehør for sitt utsettelses-
forslag, fremmet han nytt forslag 
om a bygge ut Enebakk ung-
domsskole til ogsa a kunne dek-
ke Kirkebygden skoles rombe-
hov. Man bare fem representan-
ter stemte for dette forslaget. 
Bakgrunnen for StrØms forslag 
var at han mente Økonomien 
hadde forandret seg totalt etter 
at vedtaket om utvidelse av Kir-
kebygden skole ble fattet. En ny 
etasje pa Enebakk ungdoms-
skole yule bety 970 kvm. tillegsa-
reale. Med en kvm. pris pa 8000 
kroner ville kostnadene bli 7,8 
millioner.- I tillegg er taket pa 
Enebakk ungdomsskole modent 
for restaurereing. Det koster ca 
2,6 millioner. Dette belØpet kan 
spares ved a sette pa en ekstra 
etasje, og man vil ende opp med 
fern millioner kroner for 970 kvm. 
sa  StrØm, og kastet i samme an-
dedrett fram at ogsâ en satsing 
pa ungdomsskole pa Flateby for 
Flateby og Kirkebygden krets, 
og Enebakk ungdomsskole som 1 
- 6 lØsning for Kirkebygden var 
tanker man nok en gang burde 
tenke i en ny helhetsvurdering. 
Strom etterlyste til slutt en ny 
skolestrukturplan, som for-
mannskapet ba skolestyret om i 
mai i ár. 

Lettvint forslag 

Carsten BarbØl(Kr.f.) mente 
StrØm la fram et ensidig regne-
stykke for en ekstra etasje pa 
Enebakk ungdomsskole. Han 
kalte StrØms forslag for lettvint 
lØsning, og viste til krav om eta-
sjeskiller med brannsikkert ma-
teriale, og tilfluktsrom. Med hen-
syn til den etterlyste skolestruk-
turplanen, sa BarbØl at den ved-
tatte planen av 85 er bra.- Men vi 
skal komme med et svar pa hen-
vendelsen i lØpet av hØsten, sa 
BarbØl. 

Garanti 
I forbindelse med avviklingen av 
ãrets EM pa vannski for juniorer 
pa Mjr, arrangerte Trekkspiil-
gruppa Frisk Luft i samarbeide 
med toradergruppa Rallaren di-
verse arrangementer i Mjrhal-
len. To av arrangementene gikk 
med kjempeunderskudd, og 
klubbene har vrt nOdsaget til a 
ta opp et lan pa 40.000 kroner i 
denne forbindelse. Kommune-
styret gikk mandag kveld en-
stemmig inn for a gi kommunal 
garanti for dette lanet. 

Op ?ALIIG ii 
Studer 

annonSefle 

Reguleringsplanen omfatter et 
omrâde pa 90 da. 50 daa er regu-
lert til nringsomrade, og 35 til 
grØnt beite langs Bindingsvann. 
StØrstedelen av omrádet som 
planen inbefatter er i dag be-
bygget, og ligger ogsa innenfor 
det omrádet som i kommunepa-
nen er avsatt til nringsomrade. 
Striden har statt om en liten del 
av det omrade planen dekker, og 
som i dag disponeres av Vegvese-
net. Denne delen er i kommune-
panen avsatt til landbruk, natur 
og friluftsformai, og blir na inn-
lemmet i nringsomradet, der- 
som 	Milj verndepartementet 
godkjenner reguleringsplanen. 
P.g.a. innsigelser fra Ski kom-
mune ma planen endelig god-
kjennes der. 

FØr behandlingen av saken 
opplyste ordfØreren at MiijØvern 
og friluftsnemnda hadde gitt ge-
nerell tilslutning til regulerings-
forslaget i mai, men at uttalelsen 
fra nemnda ikke var tatt med i 
saksframstiilingen fordi den ikke 
var ekspedert til radmannskon-
toret i tide. 

Tom Nilsen (SV) tordnet mot 
den generefle behandlingen regu-
leringsplanen hadde ftt i Miljø-
vern og friluftsnemnda, og mente 
det var aitfor tynt nar det gikk pa 
omdisponering av natur og fri-
luftsarealer til nringsarea1er. 
Han Ønsket a utsette saken, og 
pálegge nemnda a framiegge for 
kommunestyretvurdering av 
miljØmessige konsekvenser ved 
en eventuell godkjenning av re-
guleringsplanen for Engers n-
ringsomrade pa Gran. Dette for-
slaget fikk bare to stemmer, 
mens Et punkt to i Nilsens for-
slag om at MiljØvern og frilufts-
nemndas vurdering alitid skal 
innhentes ved framtidige om-
disponeringer av arealer som er 
avsatt til natur og friluftsomra-
der, ble enstemmig vedtatt. 

Radmannen BjØrn Halvorsen 
opplyste at MiijØvern og frilufts-
nemnda ailtid far reguierings-
saker til uttalelse, og sa at de ma 
sta fritt til a bestemme pa hvil-
ken mate de vii behandle saken. 

- Det er greit a ri kjepphester 
sa Jorunn Buer (Ap) henvendt til 
Torn Nilsen, og minnet om at om- 

Tom Nilsen yule utsette 
saken for àfà en ski kkelig 
behandling i Miii Øvern og 
friluftsnemnda. 

radet pa Graner godkjent til nae- 
ringsform6Ll i et langt større om-
fang i forbindelse med kom-
muneplanen. Buer kalte Nilsens 
utsettelsesforslag utidig, og ikke 
relevant, og pâpekte at omradet 
det her er snakk om har ligget 
som nringsomrâde benyttet av 
Vegvesenet i lange tider. Buer sa 
at hun trodde miljØvern og fri-
luftsnemnda hadde behandlet 
saken seriØst, og lagt vekt pa 
tidligere uttalelser i forbindelse 
med behandling av kommunep-
lanen. 

Buer fikk fØlge av Thorvald 
Ungerness (Sp) som mente 
nemnda her hadde prØvd a skille 
mellorn vesentiig og uvensentlig 
1 et nringsomrade. han kalte 
Tom Nilsen utsettelsesforsiag for 
diktatorisk.- Personene i nemn-
da er voksne og kompetente til a 
uttale seg etter eget hode nar de 
finner det nØdvendig, sa Ungers-
ness. 

Ogsa Dag Skaug (Ap) tok or-
det, og beklaget at uttaleisen fra 
miljØvern og friluftsnemnda ikke 
hadde kommet fram i tide. Han 
sa at det er en glipp at omradet 
ikke er satt av til nringsomrade 
i forbindelse med kommunepla-
narbeidet, ettersom det har vrt 
nringsvirksomhet der hele ti-
den. 



Her skal det blomstre, sier Thorvald Ungersness, Nceringsrâdet, og ordfØrer Kàre 
KjØlle. Sammen Ønsker de a ta et krafttak  for ny nceringsutvikling og flere arbeids-
plasser i kommunen. 

EHHI, Enebakk Handel Hãndverk og Industriforening 
fikk flere nye medlemmer pa Ncringslivets dag, og 
lover full satsing for et blomsrtende nceringsliv. 
Fra v. leder, Halyard Waade og sekretcer Sissel Otter-
beck 

Dagfinn SundsbØ,BjØrn  Solberg 
land, satser pa Ny giv for bygdeliv 

og Nils Erik Resa- 

Bjerkeland AS 
Tekst- og EDB-sentral 

	
er med... 
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Svak oppslutning om nyttig dag 
Man kan knapt si at Enebakks etablerte naringsliv, og 
potensielle etablere sto i ko pa nerigslivets dag i her-
redsstyresalen fredag. En del sluttet likevel opp om 
Neringsrádets og EHHI's helhjertede initiativ for a 
koble nringsliv og tilgjengelig ekspertise 
som et fØrste ledd i en rekke tiltak for Økt n2eringseta-
blering og flere arbeidsplasser i kommunen. 

Bade Nringsrâdet, EHHI, n-
ringssjefens kontor i fylket, 
Akershus bedriftsrâdgiving, Fol-
lo Utviklingsselskap, ABC - 
bank og Norges Bondelag var re-
presentert med stands Blant 
de som mØtte fram var elever fra 
StrØmmen videregáende, avd. 
Flateby, som i hØst skal fØlge opp 
várens arbeidsmarkedsunder-
sØkelse med en tilsvarende be-
driftsundersØkelse. 

De representantene Ira bygdas 
nrings1iv som mØtte fram ga al-
le utrykk for at de syntes dagen 
hadde vrt svrt matnyttig. 

Stimulans 
Innledningsvis 	presenterte 

Nringsrâdets formann, Thor-
vald Ungersness râdet. Han sa 
ogsa at hensikten med dagen var 
A koble etablerte og etablerere 
sammen med rádgivende eks-
pertise med det hap at det yule 
vre en stimulans, til fly giv, og 
til nye etableringer. 

Enorm ressurs 
Halyard Waade fra EHHI, gikk 

kort igjennom foreflingefls hi-
storikk, fra den startet for fire og 
et halvt âr siden, via en dØdperi-
ode og fram til ny frisk som star-
tet med ekstraordinr general-
forsamling 5.september.. Waade 
nevnte flere av de tiltakene  

foreningen har arbeidet med, 
senter i Ytre, og egen lokalavis. 
Waade refererte ogsâ til marked-
sundersØkelsen, som viste at hele 
350 enebakkinger kan tenke seg 
A starte egen bedrift.— Dette er en 
enorm resurs sa Waade, og ga 
utrykk for hap om at man matte 
lykkes i a skape et fruktbart mu-
jØ for disse 

Positiv vilje 
OrdfØrer Kâre KjØile ga ut-

rykte positiv kommunal vilje til a 
legge forholdene til rette for n-
ringsetabieringer og redegjorde 
for de nringsomrádene som er 
avsatt i kommuneplanen. Den vi-
dere nringsutvik1ingen pa de 
store omrâdene ved Gran henger 
nøye sammen med framfØring av 
kloakk far Kvernstuen til Gran. 
Kloakkeringen av denne strek-
ningen er prioritert som nummer 
to i kloakkutbyggingen, etter 
opprusting av kloakkrenseanleg-
get i Ytre . KjØlie ga utrykk for 
hap om grØnt lys for prosjektet 
innen nyttâr 1990. Granomrádet 
har imidiertid visse begrensinger 
i forhold til hva slags etablerin-
ger som vii bli godkjent i MiljØ-
verfldepartemefltet med tanke 
PA utsiipp. 

Neringsfondet 
Petter Bakke fra Nringssje-

fens kontor i fylket ga de fram- 

møtte nyttig informasjon om 
hvilke virkemidier de bar for a 
hjelpe fram nrings1ivet. N-
ringsfondet kan gi lan til iØnn-
som og yang sysseisetting innen-
for industri og vareproduksjon, i 
visse tilfeile ogsâ til bedrifter in-
nen engroshandelen. Slike lan er 
butt gitt til bedrifter i Enebakk. 
Men 70 prosent av de midlene 
fondet laner Ut ga.r til industri-
virksomhet, og her prioriteres 
konkurranseutsatt virksomhet. 
Fondet gir ogsá tilskudd til un-
dersØkeiser og planlegging pa 
opptil 50.000 kroner. Tilskudd gis 
ogsá til utarbeidelse av marked-
splaner, skolering av nØkkeiper-
soneli og til oppiring ved inn-
fØring av ny teknologi, for a nev-
ne noe. 

Fondet kan ogsa ga inn a garan-
tere for lan. 

Bakke nevnte ogsa etabierer-
tilskuddet. Dette er mindre til-
skudd til kvinner, og ungdom 
som Ønsker a etabiere seg. Kra-
vene er at man ma kunne presen-
tere et fornuftig prosjekt, som 
blir satt ut i livet. BelØpene  her 
varierer fra 5.000 til 30.000 kro-
ner. 

Gratis rádgiving 
Til stede pa motet var ogsa folk 

fra Akershus Bedriftsradgiving 
som startet sin virksomhet i juli i 
àr. Konsulent Terje Nss fortalte 
at radets satsinsomràder er Rei-
selivsnring og internasjonali-
sering. Det rádet bar a tulby er for 
det fØrste a hjelpe sakalte om-
stillingsbedrifter med krisetiltak, 
og akutte problemer, samt for-
slag til refinansiering. De hjelper 
ogsa bedrifter som bar stagnert i 
forhold til sitt marked, og de hjel-
per stabile bedrifter med mar-
kedsanalyser, samarbeidskon-
takter, rad innen eksport og in-
temasjonalisering mm. Her iøn-
ner det seg a ta kontakt, og Nss 
kunne opplyse at nettopp denne 
uken bar rãdet et tilbud om gra-
tis utvikiingsmøte for bedrifter i 
Enebakk for a se pa muligheter 
for forbedringer. 

Muligheter i 
landbruket 

Enebakk er en jordbrukskom-
mune, fortsatt, og derfor var ogsa 
250 personer fra landbruket i 
Enebakk invietert til dagen. 
Dagfinn SundsbØ holdt et enga-
sjerende innlegg, med inter-
essante synspunkter pa mulighe-
tene for nringsetableringer i 
landbruket. 
SundsbØ fortalte at det i dag er 
ca 400.000 mennesker sysselsatt i 
landbruksnringen, enten i pri-
mnleddet elier i foredling av 
produktene. Han ville bort fra 
oppfatningen av landbruket som 
en resignert nring hvor man 
stadig blir frre og belyste de 
mulighetene som ligger i land-
bruket for nytenking og nye 
veier. Stikkord var mange kvali-
fiserte folk med potensialer, res-
surser, arealer og tomme bygnin-
ger. Hva kan fjøset brukes til nár 
kua er borte? - Vi forvalter res-
surser som i dag etterspØrres,  sa 

SundsbØ, og nevnte rettigheter 
til utmark, jakt og fiskeomrader, 
som han mente man kunne gjØre 
mer Ut av. 
SundsbØ kom ogsá innpa den 
handverksproduksjojnen som 
tidligere fantes pa bygdene, og 
som mer og mer blir borte. Han 
sa at Norges Bondelag vii stØtte 
utviklingen av alternative kvin-
nearbeidsplasser pa bygdene, for 
A motvirke den utarmende effek-
ten underdekningen av kvinner i 
bygdenorge bar. SundsbØ for-
talte ogsa om Bygdeutviklings-
fondet. Her Ønsker organisasjo-
nen a samarbeide med andre 
krefter i bygdenorge, og med ki-
ommunene med Ny giv for byg-
deliv, som motto. Man Ønsker a 
tilby landbruksnringens kom-
petanse til folk som Ønsker a 
starte 	 utenfor 
primromrádene.— Det er nØd-
vendig a se pa vare ressurser i et 
videre perspektiv enn det a pro-
dusere mat aleine, sa SundsbØ. 



Gi*gantstevne 
Det ble kjempefest 

pa Ignarbakke lØr-
dag kveld da 280 
etterkommere etter 
Anne Marie Hansdat-
ter fra Tuggerud i 
Enebakk, og Laurtiz 
Larsen fra Torsrud 1 
0 - dalen kom sam-
men til sketsstevne. 

Anne Marie Hansdatter 
ble fØdt i 1869, og Lauritz 
Larsen i 1871. I 1889 kom 
han som 18 âring til Oslo, 
og bosatte seg pa Bryn, 
hvor han jobbet pa fyr- 
stikkfabrikken. 	Etter- 
hânden møtte han Anne 
Marie fra Enebakk. Det 
ble giftermâl, og innen de 
flyttet til Hagan i Enebakk 
var fØrste  barnet, Karoli-
ne, fØdt. 

Mens de bodde pa Ha-
gan kom Magnus og Gu-
stav til verden. Gustav er 
forØvrig bestefar til Eva 
Haug, og ogsa til Marit Ed-
quist Jevnaker, som var 
initiativtageren til stev-
net. 

Marit forteller at fami-
lien i 1900 flyttet fra Hagan 
til Ski elbreia hvor de bod-
de i 14 âr. Og mens de bod-
de her kom nye sju barn til 
verden. Det var Elida, 
Ragnhild, Borghiid, Olav, 
Ester, Ragnvald og Tryg-
ve. 11916 flyttet den store 
familien sâ til Bysetra. Da 
var imidiertid Anne Marie 
dØd. Hun var bare 47 ár da 
hun dØde.  Laurtiz satt 
igien med 10 barn, hvorav 
sju i alderen 16 til to àr for-
tsatt hjemmevrende pa 
smàbruket. 

Det gâr mange historier 
om Lauritz Larsen kan 
Marit fortelle. Blant annet 
var han en stor elgjeger, og 
skulle visstnok ha fellet 
hele 117 dyr i lØpet av sin 

seiv ti barn, og disse barna 
har belier ikke ligget pa 
iatsiden, sâ den grenen 
hadde over hundre blader 
pa slektstreet. 

—Det var langt fra aile 
som kjente hverandre pa 
dette stevnet, og for at folk 
skuile künrie orientere seg, 
var det hengt opp et kjem-
pemessig slektstre, med 
alle navner notert, Lauritz 
og Anne Marie, i selve 
stammen, og deres 10 barn 
med hver sin gren. Her var 
barn, barnebarn, olde-
barn, tippoldebarn og 
tipptippoidebarn regist-' 
rert, og de fleste repre-
sentert. Av de 350 invita-
sjonene som var sendt ut 
takket 270 ja, og 10 til mØt-
te opp Som hjelp til a 
plassere hverandre, bar 
deltagerne pa stevnet ro-
setter og slØyfer  i forskjel-
lige farger, alt etter hvil-
ken gren man represen-
terte. 

For en outsider fØltes 
det som om hele Enebakk, 
var tilstede pa en kjempe-
fest som ble feiret med for-
treffelig gryterett Fra Sol-
heim kafe, og senere kaffe 
og medbrakt hjemmebakt. 

jaktkarriere. Laurits dØde 
i sept. 1951. 

Lauritz og Anne Marie 
hadde ti barn, og de fleste 
av disse har ogsâ vrert me-
get produktive. De fleste 
av dem har skaffet seg 
barnrike familier, som 
igjen har butt barnrike. 
Ragnhild, som giftet seg 
med Trygve Svarthoi fikk 

To av de tre gjenlevende barna til Anne Marie og 
Lauritz var tilstede pa festen, Trygve 
(t.h.) og Ragnvald Larsen. 

Gustavs barnebarn, Eva Haug, Enebakk, og Marit 
Edquist Jevnaker, liar Witt pa for a samle slekta. 
Her i seiskap med Trygve Larsen, 

PINSEMENIGHETEN r'I-' 
'aRE ENEBAKK 1i1 TEL 

Ons. 28/9 ki. 19.30: Bibel 
og born. 
SØn 2/10 ki. 19.00: Gud-
brand Sandvoid, Isra-
elsmisjonen. 
Torsdag 6/10 ki. 11.30: 
Formiddagstreff. Ester 
Halvorsen deltar. 
Offer. 
Alle velkommen. 

Menigbetssamling 
Pa Bjerkely 29. sept. Id. 19.30. Vi far besøk av Ragnhild 
Almâs. 
Tema: Vekkelse og revolusjon - verdens redning. 
Koliekt. 

SPORT 

GOLD BOYS, FLATEBY 
Nystartet fotbaliag inviterer interesserte spillere til tren-
ing mandag og onsdag ki. 18.00 pa Streif-Inn. 
Bade menn og kvinner (16-100 ar) er velkommen. Kon-
takt ogsâ Jerry Fingal, tif. 09/92 87 96 eller Steinar Nil-
sen, tlf. 09/92 89 65. 

Hjertelig takk 
for all oppmerksomhet i anledning dagen den 8.9. 

Hilsen Helga Andreassen 
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Nytt fra bygningsrádet 
Nei til 
bruksending 
Arild Holstad, Ytre Enebakk har 
fâtt avslag fra bygningsrâdet pa 
sin sØknad om bruksendring fra 
hytte til boligformál for eiendom-
men gnr. 102, bnr. 19. Eiendom-
men ligger innenfor Markagren-
sen hvor det ifØlge kommunep-
lanbestemmelsene ikke er tillatt 
med oppføring av bygninger, 
bygg og anleggstiltak som ikke 
er ledd i landbruksdrift og frade-
ling til slikt formal. 

Nei til 
fradeling 

Bygningsrádet har gitt Arne 
Gran avslag pa sin sØknad om 
fradeling av boligtomt pa eien-
dommen gnr. 91, bnr.5 pa Gray i 
Ytre Enebakk. Eiendommen lig-
ger i et oxnráde som i kommunep-
Ianen er avsatt til landbruk, na-
tur og friluftsformál, og hvor 
planbestemmelsene fastsetter at 
det ikke skal gis tillatelse til opp-
fØring av ny, eller vesentlig utvid-
else av eksisterende bebyggelse. 

Utslipps- 
tillatelse 

Bygningsrádet har innvilget 
Unni Randems sØknad om Ut-
slippstillatelse for bolighus for 
eiendommen gnr. 54, bnr. 4 
Kongle i Dalefjerdingen. 

Avslag 
Tony Rudberg har fatt avslag 

pa sin sØknad om utslippstillat-
else for bolighus pa parsell av 
Flateby Bruk i Flatebydalen. 
Tomten Rudberg Ønsker A be-
bygge ligger i omráde som i kom-
muneplanen er avsatt til jord-
bruks, natur og friluftsformal, i 
nr tilknytning til det regulerte 
friomrâde i Flatebydalen. 
IfØlge kommuneplanbestem-
melsene kan det ikke gis tillatel-
se til oppfØring av ny bebyggelse 
i dette omràdet, medmindre det 
er som leddd i tradisjonell lnad-
bruksbebyggelse. 
Bygningsrâdet viser ogsâ til byg-
geforbudet i 100 - meters sonen 
lans øyeren. 

KUNNGJORINGER 

Flateby Vannverk 

Drifts- 
lorstyrrelse 

Et mindre branntillØp i 
et styreskap vii resultere 
i et noe misfarget, men 
brukbart, vann denne 
uken. 

Styret i 
Flateby Vannverk 

RELIGIOSE MOTER 

Misjonshuset 
Misjonsmøte son. 2. okt. ki. 
19.00. Tale v/Bernhard Jaren. 
Bevertning. Koliekt. 
Alle velkommen. 



I.L. Driv 
Hoppskole 7-12 Air 

Sted: Ytre Enebakk skole, gymsalen. 
Tid : Hver fredag kl. 17-18.30. FØrste gang 14. oktober. 
Ledere: Arne Kristiansen 92 48 71 

Fred W. Kathrud 92 48 91 
Hopp er goy, sá mot opp! 

Vennlig hilsen Fred W. Kathrud 

Biter du negler? 

Brekker dine negler? 

Dine negler blir lange 

og vakre med 

Nails By Lamplight 
Bjerkevn. 1, 1911 Flateby. TH. 09/9282 01. 
	1 

Funksjonshemmet? 
Spesielle behov? 

Hva onsker vi fra kommunen I ârene fremover? 

(Arbeid, bolig, trygd, stonad, utdanning, fritidstilbud mm.). 

Mote om dette pa kantinen i 
Herredshuset 28.9.kI. 19.00. 

Arr. Samordningsrâdet 

ENEBAKK KOMMUNE 

Vedtatte 
reguleringsplaner 
Kommunestyret har i mote den 29.08.1988 

godkjent fØlgende reguieringspianer: 
1. Reguleringspian for <<Grevlingveien SØr>', Ytre Ene-
bakk. Planen omfatter areaiet mellom Grevlingveien og 
Vágvann, fra Orreveien til Gaupeveien. 
2. Reguleringsplan for <Hytteomrâdet Nordre Borud>', 
Dalefjerdingen. Pianen omfatter bl.a. 33 eksisterende og 
34 nye hyttetomter samt ny atkomstveg til omràdet. 
I samsvar med §27-3 i plan- og bygningsioven kan kom-
munestyrets vedtak páklages til departementet, jfr. for-
valtningslovens kap. III. Kiagefristen er 3 uker fra denne 
kunngj Øring. 
Eventuelle krav om erstatning eller inniøsning ma for 
ubebygd eiendom framsettes innen 3 ár fra denne 
kunngjØring. For bebygd eiendom senest 3 ár etter be-
byggeisen er fjernet, jfr. plan- og bygningsiovens §§ 32 og 
42. 

Enebakk Bygningsrãd 

Q) ' 

Annonser leses 
av folk flest 

low 
Ski 

Bcgra\ctscsbvr 
CHRSTENSRUD EFTE I. 

Nordbyvn. 27, Ski 

TIC. (09) 87 30 60 

Vakttclelbn 

Vi kommer 

i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byra 

gjennom 60 r 

	rb 

Damestovlett 
Sort/brun i skinn 

Tykk sale 

kr 1980 
Herre snoreskolett 

Sortlgrá vinterfOret I skinn 

kr 150. 
Stor parkeringsplass 

,/9  

Skoutsa lget 
HALLENS SKOFABRIKK, 
1820 Spydeberg. TIf. 88 74 20. 
Skobutkkn mod de famiJievenntige misenel 

Arne M. Roans 

ASFALT-, STEIN- OG GRAVEARBEID 
UTFØRES FAGMESSIG 

Sundby, 1913 Dalefjerdingen 

TIf. 09/92 6403 - Mobil 030/12 634 - Personsoker 096/69 904 

HUSK BILAUKSJON 

ASKIM __. 

mffidW 	B LER I 
ALLE 

I 	 PRISKLASSER 

NB! liver fredag W. 18.30 
Prevekjøring og besiktigelse hver dag 
STEDET FOR bET GODE BILKJOM 

TLF.88 0896 

ulmadrass, 1 Simo bagvogn, 4 
Elfa kurvstativer, til sammen 
20 kurver, 1 tØrrklosett. 

Tif. 09/92 80 97 

En Stompa 
barneseng 

TIL SALGS 

2 << 

Edel's Hud- og 

ç --  Fotpleiesalong 

• tt.' 	 4L> 4L> 

—I 

FINANSIELL RADGIVNING 
Mad tilbud em gunstig. Ianeordnlnger III hi... ki.p av bolig, 
ref in.nsiering 09 oppInhig: 	 I 

i 	U UTJEVNINGSLAN med 12% fast rente I 3 âr (kun rente) 
•OBLIGASJONSLAN med nominell rente fra 14,25% 	 I 

I 	• FORSIKRINGSLAN 
med rente fra 13,5% 

• MARKEDSLAN med lay bindingstid (1 mnd's oppsigelse) 

I 	U BANKLAN, alle typer 09 fo4nl6I, corn. rente fra 14,5% 	 I 
• NERINGSLAN mot pant i fast eiendom 

I 	• GJELDSFORSIKRING 09 andre forsikringsordninger. 	 I 

Effektiv rente Ira 14,4% - alt etter vaig av avdragsfrihef og nedbeta-
lingstid. Vãre erfarne radgivere tilpasser forsiagene etter den enkeltes si- 

I 	tuasjon og behov. Ring 09 hør am vi kari hjelpe! 

I samarbeid med Storebrandgruppen, 
Kreditforeningene, Norsk KausIon 09 Oslobonken. 

PerS1o1xft&Co.% 
I 	

Torggata 31, 0183 Oslo 1. TIf. 02/36 27 40 	 I 
Bernt Ankersgt. 4, 0183 Oslo 1. TIf. 02/20 1076 

L. 	  

VELKOMMEN 

TIf. 09/92 62 31. 

Hvis ikke... prov 
en time i var salong. 
Timebest. mottas e. kI. 16.00. 

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tilpasses 
• Timebestilling 

Ill. 09-870524 

Optiker Krogh 
Ski Optiske 
(Princess Huset) 

Asenveien 1, 1400 Ski. 

ataiama c 

Annonser leses  av folk flest 

Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen 

Er du go'venner med go'foteii? 

9 
KUNNG ORINGER 

Ytre Enebakk Skolekorps 
starter notekurs ons. 28.9.88 ki. 18.00. Kun for 2. ki. 
elever. 3. og 4. ki. elever far melding senere. 

Enebakk Historielag 
Inviterer alle interesserte til rusletur I RausjØ, lØrdag 
1.10. Ulf Oppegaard og Trond Burud vii forteile omliv og 
virksomhet i RausjØmarka gjennom tidene. FremmØte 
pa Bysetermâsan ki. 10.30. Husk niste, termos og sitte-
underlag. 
Vel mØtt 

Styret 

Hap du lopper? 
E.I.F. fotballgr. tar imot lopper. 
Ring tif. 92 64 87, 92 7127, 92 86 35 eller 92 85 98, 
vi henter. 



TEPPER4mSI. — 
VEGG IlL VEGG • 

2n%

Lltgbende design 

Vi hat fremdeles noe 	 1/2 	I EGG 

PRIS

wM % 01  
Pon 

 

PartitHbud pa tekstiltapeter 
Kvahtetstapeter 	

KUN KR 29.- [  Lekre pastellfarger Pr. 

ANDRE TILBUD 

TEKSTILTAPET UTGAENDE DESIGN 

90 09 100 cm bredde 
Flotte farger (lagervare) 

± For kr59,- pr. I.m 	 30%  

TEPPE-
RESTER 

Var 
hovedleverandor 
av urn: 

Casco 
Liiiispesia1isUa 

	I 

MATT MALING 03 SILKEMAU MALING 07 
Hvit, til grunning og tak Hvit. tiI tak 09 vegger 
41kr 	121 k 	41 k 12Ikr 

145.-360.- 151.- 396.- 

TEPPER IlL VATROM 

& 1I2 pris 
2 m bredde i iargene rosa, 
beige og blatt og diagonaistripet 
i tilsvarende large Pr kvnl lor 224 

Kjempetilbud pa TEPPEKVADRATER 
Superkval. Id boligens mest belastede loin. 

Pr. kvm for 400.- —70% NA 120 
VAR RASK - FOR DISSE GAR IJNNA! 

- 
I 

TEKSTILTAPET (lagervare) 
80 09 90 cm bredde 
Over 30 forskjellige 
design III forskjellige priser ±20% 

ff6o'] Mandag, tirsdag, 
onsdag, fredag 9-17 
Torsdag 	9-19 
Lørdag 	9-14 

v 

HAR DU PROBLEMER MED A 
FINNE EN MALINGSFARGE 
SOM PASSER DES? 
KOM INNOM OSS - VI 
BLANDER DEN FOR DES 

Avslutningsdager pa salget 

torsd. - trod. - lOrd. 

Sykier . 25% 
Pa fá modeller, ytterligere 100.- i avslag. 

RESTEBORD: Shorts, T-skjorter, sko, fotballstovler. 

///////// enei3aKH 
5FORT uu i-iii iLl as 

Flatebysenteret, 1911 Flateby, 09/92 88 90 

VI APNET 22. SEPTEMBER 

ldé-Boden 
HOBBY & GAVER 

SPYDEBERG 

Vi har utstyr til: 
Krydderbinding - parse-
Iensmaling - perlebrode-
ring - gips - troildeig - 
sponesker - kurver - Se-
pepynt m.m. 

KOM INNOM OG TA EN TITT! 
Vi holder til i gamle LYSETYN mot 818 og ESSOn 

Man-tie. 10-17, Icr. 9-14. TIf. 09/83 89 59 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice . 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

HOST-- 	NYTT 
Det er nã utvalget er stØrst i 
høstens skonyheter. 
Kvalitetsmerker til fornuftige priser. 
Var du for sent ute med a kjøpe støvletter 
ifjor? PASS PA NA! 

Mary lledemanns ftf. M 
SKOTØYFORRETNING 

Jernbanevn. 11, 1400 Ski - Tlf. 09/87 59 06 

No& 10 

MYE A SPARE PA 
OPPUSSING I HOST 

(Gjelder sâ Iangt behoidningen rekker) 

I 

AmS 

INTERIORBELEGG 
STRØMSVEIEN 273, ALNABRU, 0668 OSLO 6- TLF. 303299 

DU KAN HANDLE HOS OSS MED: NORGESKORT - KJØPEKORT - CRESCO CARD 

Metrosenteret 
TIf. 02/97 15 24 

H0STM0RKE- HOBBYTID 
- Halmkranser og hatter 
- lsopor, silkebánd 
- Hobbymaling og pensler 
- Cernit 
- Alt til krydderbinding 

LYS OPP MED: 
Duker - Puter - Vesker fra Bazar. 

Lysestaker - Lys - Lysmansjetter 
- Porselensdukker 
- Sepeserie 
- Torkede blomster 
- Lamper 
- Lose kraver 
- Dufteposer 
- Stentoy 



JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

J]hlF.  
h1IIEu1 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mobtlf. 094/11 747 
TIf. 9248 92 

Mettes Härdesign 
Dame- og 'herrefrisor 

Saig av hárpreparater 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 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 92 80 49 

1' 	 Apningstider: 
Man. 	 stengt 
Tirs., tors. 	  9.00-17.00 
Fredag 	  11.00-19.00 
Lordag 	 900-14.00 

Hilsen Ase Mette 

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 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

SPESIALFORRETNINGER 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

1,  peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 

TØMMERMESTER 

	

Len nestadvn. 5 	TIf. 09/92 6543 

	

T 1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 
Fast pris 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

TIf. 09/92 43 40 	Mobil: 094/30 295 

ENTREPRENØR 
Graving - sprengning - transport. 

Kontakt oss! 
Harald Vikan Entreprenørfor. A/S 

FLATEBY 
TLF. 92 81 17 9.00-16.00 

TIf. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00 
Mobil 094/55 519 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Enebakk rørleggerbedritt 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

GLASSMESTER 

Audi Erling Rod A/S 
1800 Asklm 

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

TIf. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Medlem av 
pJNorske RegnskapsbyrâerS.Forefliflg 

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

$ebakk 

egnskapskontor 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rddgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

EL-INSTALLASJON 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

EILI1c3  111ede"a—wo,,sene 
elektroinstallatorer 	LA 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJEII BRENDJOBD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

SJAF0RSKOLE 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Masse A - Klasse B 
Teorikurs - l(jøretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

TANNTEKNIKER 

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

Teorikurs - Fase II 
TH. 06/81 42 92 

TANNLEGE 

Enehakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enèbakk 
TIf. 09/92 46 82 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

TIf. kI. 8.00-15.00 	 928739 
TIf. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, etter avtale. 

B!LFIRMA 

Enebakk 
Transtormator 

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

KjOpe elmr selge 
eiendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
Bevtliingshaver: Adv. He/ge A. Tryfi  
Fjellveien 55, t914 Ytr Enebakk 

lit.: 09/9205 70 

jJiittt — 	 

1= 
MURERE 

  

RØRLEGGER FRISØR 
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Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

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

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

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

Ogsâ kveldstid 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

KVIKK RENS 

1z_-7Vatajama ii 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

D. FREI I AG XW 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

Selge/kjøpe 
bill - camp.vogn 

etc. 
Kontakt oss! 

Annonse/datasaig 
t1f. 92 63 48 12.00-21.00 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Bolt Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 61 18 — 09/9262 56 
094/25 366 - 094/08 438 

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

Ristorante ITALIA ax,' Pizzeria 
Alt I mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant - 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

Økonomi & Regnskap Enehakk A/S 
vvAlt innen regnskapstjenester" 

Reg. revisor Sten Rovik 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjøper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

LaniLruksregnskap, økonomi 

& handelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av hiler 

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

VETERIN!ER 
• Poliklinikk • Rontgen • Kirurgi 
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SKEDSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne N09verdal 

N. Riisgârd, KjeIler 
(skilt fra Fetvn. v/flyptassen) 
Apningstider: 8.30-15/17-19' 

Timebestilling 06/87 85 00 el. 
"DROP IN', 8.30-14. Stengt heig. 
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IKKE FRYS 
I VINTER! 

varthol Brensel 
HOLDER DEC VARM 

Rask levering av: 

PARAFIN OG 
FYRINGSOLJE 
TII jordbruket og lastebilen: 
Autodiesel 09 smøreoljer'. 

92 40 47 
Privat: 	  92 46 52 
Tankbi)en: 	  094/18 967 

Kari Unneberg sjenker champagne til den smilende 
jubilanten som har tre ting áfeire. Sin 67 ärs dag, 25 ár 
pa bussen, og 25 âr hos Simrad. 

se 
mm 

rikkann 

Mandag 

nementspriS: 
110.- pr. halvãr. Icr. 220,- pr 

nonse 

__•'./• 	_"_/ 

-  RedaksJon og ekèpedisjon;: -j 

Staseli*g skyss for trofaste Rolf 
Hver dag, 25 àr har Rolf Larsen,(67) Ekebergdalen 

vart trofast passasjer og muntrasjonsràd pa rute 5.20 
fra Ekebergdalen. Forrige onsdag ble han hentet pa ar-
beidsplassen hos Simrad i Ensjøveien med flaggpyn-
tetbuss. Turen hjern fra den aller siste arbeidsdagen i 
firmaet hvor han har vrt ansatt de siste 25 àrene 
skulle ikke bli en helt vanhig tur for den humOrfylte 
enebakkingen som nà er butt pensjonist. 

Kiokken 15.05 forrige onsdag 
ruilet en flaggpyntet buss fra 
Enebakkrutene opp foran Sim-
rads kontorbygg i Ensjøveien 
Med bussen er Rolfs kone Eli. og 
here av de bussjáføi'ene som har 
kjOrt ham oppigjennom ra. Kari 
Unneberg kantinedame og buss-
jáfør i selskapet.er  for anlednin-
gen fortreffelig bussvertinne og 
vokter over blØtkake kaffe og 
champagne. Bak rattet sitter 
Dagflnn Stensvik. Han har kjØrt 
ruta med Rolf flere ganger i løpet 
av de siste àrene. Blant sjafØrene 
er ogsá Hakon Haraidsen som 
kjørte morgenruta fra Dalen i 
femten av de árene Rolf har vrt 
fast inventar pa ruta. 

-Det gikk nok litt fort innimel-
lom. sier Hkon. Det vakke rare 
bussene veit du. og ikke rare 
veien i forhold til det som er i 
dag..Men det gikk da bra. Kan ik-
ke huske noe uhell.. 

Champagnesmell 
Idet Rolf kommer Ut fra ar-

beidsplassen for aller siste gang 
star Enebakkrutenes sjáfØrer 
kiar og den fØrste champagne-
korken smeller, midt i veien hvor 
travle rushtrafikanter sperrer øy-
nene opp. Og ut av vinduet i kon-
torbygningen henger Rolfs ar-
beidskolleger og vinker med 
norske fiagg. Rolf seiv star smi-
lende midt i blant og nyter cham-
pagnen mens kvinnelige kolleger 
Jlemmer og ikke vii gi slipp pa 
ham. Fra Busseiskapet over-
rekker inspektØr Stubberud 
blomsterbukett, og fra sjafØrene 
overrekker veteransjafØr Hakon 
Haraldsen en nydelig sammen-
planting. 

Pa Hjemvei. Rolf og kona 
Eli i hyggelig passiar om 
dagens begivenheter. 

ge pa denne spesielle turen. Og 
det blir kaffe og blØtkake til alle 
fØr turen gàr hjemover til Eke-
bergdalen og pensjonisttilvre-
elsen. Pa hjemveien smeller nye 
champagnekorker og Karl Unne-
berg serverer siste rester av 
harmlØst sprudlevann til muntre 
pasasjerer som gir utrykk for stor 
begeistring for det de mener bØr 
bli fast rutine pa rute 15.15 fra 
GrØniand. 

Ingen uhell 
I løpet av de 25 àrene Rolf Lar-

sen har vrt fast inventar pa 
morgenekspressen fra Ekeberg-
dalen og tilbake med rute 15.15 
fra Grønland kan han ikke huske 
at dethar skjedd ulykker av noe 
slag. Det var stygglatte veier 
mange ganger, men bra gikk det. 
Turen I dag tar bare 1 time. I be-
gynnelsen var det halvannen ti- 
me. 	Men Hákon var fabelaktig 
til A kjØre.  Fort gikk det. Men vi 
likte a komma inn litt tidligere sa 
det ble tid til en kaffetãr fØr ar-
beidsdagen begynte... 

Vemodig - og godt 
Rolf Larsen, stødig og solid, 

pálitelig og med smittende hu-
mØr. Rolf som aidri klager, nâ vii 
plassen hans stá torn pa Enebak-
kekspressen. 

- Joda, det har vrt koselige 
turer med leven og spetakkel, 
sier Rolf.- Na blir det trist pa 
bussen, sier'ern. Dem vii savne 
meg. Klart det er vernodig. Jeg 
vii nok savne det gode kamerat-
skapet pa jobben, og 
bussturene..Men godt samtidig. 
NA kan jeg sove til seks om mor-
ran, humrer Rolf, og forteller at 
planene for pensjonisttilvrei-
sen er i orden. Kona og jeg er 
glad i a fiske. Og sà er det huset 
og hagen. Nok a henge fingra i, 
sier Rolf. 

En kvinnelig kollega tar 
varm avskjed med Rolf 

Gullklokke 
Alle vii ta farvel med Rolf, som 

er pa tur tilbake til kontoret for a 
hente blornster og gayer. Det er 
ikke bare Enebakkrutene som 
har giort stas pa ham pa 67 árs-
dagen. og 25 ars jubileet. For om-
trent pa samme tid som Jon RØn-
ningen tok OL - gull, ble det ogsa 
gull til Rolf. Gullklokke for 25 àrs 
trofast tjeneste hos Simrad. 

Kaffe og bløtkake 
Omsider er alle tilbake i bus-

sen, og Rolf har omhyggelig plas-
sert de mange gavene og bloms-
tene fra kolleger. Na barer det 
ned til GrØnland. Visst skal ju-
bilanten fá med seg noen av sine 
reisekamerater oppigjennom Ara 
pA hjemturen. Rolf henter dem 
bort til bussen, 
treffer ogsá noen av de yngre rei-
sefellene som han vii ha med i føl- 

Mens sjâfør Svein Buerforestâr champagnesmellen, vinker Rolf og kona Eli farvel 
til arbeidskameratene. Til hØyre  Kari Unneberg, vertinne pa den historiske busstu-
ren. 


