Kjop og saig av biler

Kommisjon
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.

FLATEBY ANTIRUST
TIf. 09/92 80 70

Ytre j'oente varetekts
fengslet i he leri sak

Politirunclen
Innbrudd hos
Zan Zara
Natt til iordag ved 03.00
tiden brØt uvedkommende seg inn i motebutikken Zan Zara i Ytre
Enebakk. Det ble observert to gutter i en hvit
Mercedes personbil som
kjørte bort fra omrâdet.
Lensmannsetaten varslet
Oslo og Folio politikammer, og en halvtime senere ble tyvene tatt i Oslo i
stjàlet bil. Guttene var
forøvrig fra Oslo.

En jente 120 árs alderen fra Ytre Enebakk ble fredag litiet diverse fØrerkort, 10 bankkort og 18 kredittettermiddag ved 13.00 tiden pàgrepet og varetekts- kort, samt annet tjuvgods som mobiltelefon og stefengslet, siktet for helen. Hjemme hos jenta fant p0- reoanlegg.
Mobiltelefonen og stereoanlegget ble stjálet fra en Niz-'
zan Petrol iforrige uke.
Jenta har nektet a avgi

forkiaring. Det spekuleres om
hvórvidt saken kan hatilknytning til narkotikamiljøer
i Østlandsomrâdet, noe som
kan bekreftes av Enebakk

Sier de ja?

Lensmannskontor, uten at
man Ønsker a kommentere
det ytterligere. Det var
etterforskning fra Folio politikammer og spaning i Ytre

Enebakk som i sin tur ledet til
ransaking og varetekstfengsling av enebakkjenta

Overgrep
i kantinen
Et regu1rt overgrep i forhold til ikkerøykere, sier kommunelege Torgeir
Landvik om ArbeidsmiljØutvalgets siste
<røykevedtak>. Vedtaket fastsetter nemhg at det skal vere tihlatt i røyke i herredshusets kantine fra klokka 12.00 - ki.
13.00.

Skal vi ikke mere dus, og mere venner?. Bade
ordfØrer Gunnar Toernqvist og ordfØrer Kàre kjØile er overbevist om at Enebakk og HammarØ vii
kunne stimuiere hverandre positivt gjennom et
vennskapssamarbeid.
Vii HammarØ kommune svare ja pa Enebakks
fnieni? Vii de gá inn for a utdype vennskapet nrmere? Vii de bli Enebakks vennskapskommune I
Sverige?
Det er spørsmâi som henger i luften etter at ni
representanter fra HammarØ kommune besøkte
Enebakk forrige torsdag og fredag. Enebakk har
bestemt seg De Ønsker a viderefOre samarbeidet.
Representantene fra HammarØ har nâ dratt hjem
med sine inntrykk, for a diskutere med politikerne. Beslutningen om hvorvidt de vii svare ja pa
Enebakks frieni kan ventes i begynnelsen av neste
ar.

Se side 7

I et skarpt brev til ArbeidsmiljØutvalget sier Landvik at
dette vedtaket knapt kan sies
A vre i samsvar med loven
om rØykfritt miljØ i offentlige
lokaler. Han ber arbeidsmiljØutvalget om a oppheve vedtaket og innføre røykfritt miljØ i
kantinen hele dagen. Røykernes behov for et lokale der de
kan rØyke ma sØkes dekket
pa annen mate, mener Landvik.
Hvor rØykerne eventuelt
skal henvises for a rØyke, nei,
det er det kommunens sak a
tlnne Ut av, ikke mm, sier han,
men antyder at en egen røykebrakke ikke hadde vrt
utenkelig. Pástander om at
bomberommet i herredshusets kjeller skulle vre nevnt i
denne sammenheng benekter
han. - I aBe fall har forsiaget
ikke vrt seriØst ment, legger
han til.
- Saken har vrt behandlet
i AMU to ganger sier personalsjef Jan Ryste. FØrste
gangen allerede fØr Røykeloyen tradte i kraft 1. juli. Da
ble det vedtatt at det skulle

vre tillatt a rØyke i kantinen
fra Id. 12.30 - 13.30. Blant annet var noe av bakgrunnen for
tidspunktet sett ut fra legesenterets behov, det var vanskelig for dem a komme i kanForts. s. 8 (1)

Biltyverier

I

En Opel Rekord som ble
stjàlet i Oslom 17 oktober,
ble funnet igjen pit Brmerdfreda"Bfléfl—'v'ü
da fortsatt kjørbar, men
temmelig ødelagt innvendig.
Søndag morgen ved 9.00
tiden Me det funnet en
Citroen ved bommen inn
til Streifinn pa Flateby.
Denne bilen var stjâlet i
SØrum. Bilen hadde knust
bakrute da den ble funnet,
og lommebok og sjekkhefte var stjàlet.
I begge disse tilfellene
har politiet mistanker om
hvem som star bak.
Natt til søndag ble det
stjãlet to biler fra BjØrns
Autolakk pa Flateby. Begge bilen er funnet igjen.
Den ene, en Renault 5 ble
funnet igjen i Blaker,
mens den andre, en Ford
Cargo ble funnet igjen ved
en Jernbaneundergang i
Lillestrøm. natt til søndag
ved 03.00 tiden.

TEXACO____
VI KAN BIL
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SPOR 616
1- Is
Bilruter, reparasjoner
pa alle bilmerker
fil rimelige priser.

Texaco Flateby
TIf. 09/92 88 05
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Menighetssamlingene

Imøtegár Vakttárnet
Søndag viser Flateby Kino
barnefilmen BERNHARD & BIANCA ( Walt Disney ). Dette er
en festlig familieflim som handler
om den foreldrelØse piken Penny
som blir kidnappet av heksa,
men klarer a sende et SOS pr
flaskepost.Flaskeposten havner i
Musenes Forenede Nasjoner, en
organisasjon for alle verdens
mus, som har som mal a hjelpe
alle, ikke bare mus

Kirkene 30. okt. -88
Enebakk:
Ki. 11.00: Enebakk kirke vi
øvstegârd.
Ki. 11.00: Mari kirke viHelgheim og Olsson

Vi gifter oss
fred. 4. nov. i Oslo Râdhus.
Adr. for dagen:
Olavsgârd Hotell pa Hvam.
Ninette Rudberg
og Kjetil Flateby

Hei, hurra!!!
for BjØrg Eckermann som fyiler âr 1. nov.
GRATtJLERER!
Hilsen
venner i Vãglia

Torsdag 27.10. (U) ki. 19.00:
<I klemma'
SØndag 30.10. (B) ki. 16.30:

Bernhard & Bianca
(U) ki. 18.30:
<I k1emma'
V) Id. 20.30:

<<Tøffe karer danser ikke>

Joseph Wilting

Jellie Wilting

Ekteparet Jellie og Joseph
Wilting har vrt Jehovas Vitner I
henholdsvis 40 og 30 an. Joseph
har ogsà vrt eldste og heltidsforkynner (pioner). Ekteparet begynte etterhvert a tvile pa Vakttárnets lre og meldte seg ut for
noen an siden. De ble kristne, og
deltar na aktivt I evangelisk arbeid, blant annet med informasjon om organisasjonen Jehovas Vitner.

I morgen, torsdag, kan du mote
ekteparet pa menighetssamlingen pa Bjerkely. Sammen med
dem kommer ogsâ Hans Henrik
Zimmermann, leder for foreningen Vitner - NA for Jesus.
-Vitner NA bestar av evangeliske kristne som Ønsker a informere om diverse sekter og kulter
og a na disse med evangeliet.
(Se annonse)

Aksjer for kr. 53.200

Ungdomsfilmen, som vises bade torsdag og sØndag heter I
KLEMMA.
Harry er verdens uheldigste
mann. Kona har forlatt han. Han
en arbeidsløs og har ingen penger...
En dag vil hans ex - kone Hilda
treffe ham. Hun har forlatt sin
samboer, men glemte en pakke,
og na trenger han Harrys hjelp.

SØlvgraverutstyr ble vunnet av

Ukens voksenfilm heter TØffe
karer danser ikke, og er bygget
over en roman av Norman Mailer.
Dette er en historie om hvor farhg kjrhighet kan vre. Tim yakncr opp en morgen i kraftig bakrus og oppdager blod I bilen, en
tatovening pa armen og et kvinnehode I marijhuanasekken som
han har gjent ute I skogen. Politimesteren far ham til a tro at han
han gjort disse grusomheter. En
mordlkrimlhorron/komediefilm
med Ryan O'Neall og Isabella
Rossilini i hovedrollene.

Ytre:
0

Apen dag i
ungdomsklubben
Førstkommende lØrdag inviterer ungdomsklubben I Ytre,
"C'est la vie>> til apen dag i kiubbens lokaler.

Komiteen for Man me- ogsã bekrefte at dette
nighetssenter har nã av- kanskje er noe raskere
bade store og smá, unge
sluttet salget av sølvak- enn man hadde regnet ogAlle,
gam.le er velkonirnen I kiubsjer. Totalt innbrakte sal- med for kost tid siden. ben denne dagen, og arrangØren
get 53.200 kroner til me- -Men det ble fortgang i háper riktig mange benytter annighetssenteret, et resul- tomtespørsmãlet i og med
tatet komitens drivkraft, at dette ná er 100 prosent
Helge Nilsen sier seg me- avklart, og kommunen
har stilt tomt til râdighet.
get godt fornØyd med.
-SØndag var det trekfling av lotteriet pa aksjesalget.
SØlvskatten,
d.v.s. sØlv for kr 1000,- ble
vunnet av Bjorn Østby.

Harry henter pakken I leiligheten. En innskytelse gjØr at han
titter i klesskapet, og ut faller en
dØd mann, uten tommeltott...
En humØrfylt kriminalfilm
med Michael Keaton i hovedrollen.

ledningen til a se hvordan man
bar det I ungdomsmiljØet pa
kiubben. Det er lagt opp til konkurranser for alle generasjoner,
og det blir spill, og helkontmuerhg disco for den yngre garde,
mens de voksne kan kose seg I
kafeen med kaffe, vafler og hjemmebakt.

Nilsen kan ellers fortelle at kontoen for Man
menighetssenter nâ har
vokst seg feit og fin. Den
gir i da en renteavkastfling pa 75 kroner dagen.

Ase Bremnes.

iijjuctt
N=
ørnØye 4H
holder hØstfest.
Se ann.
Flateby kino
Se ann.
Betel
Husk ukens mØter.
Se ann.
Viktig mote
Arbeiderparti.
Se ann.
Ex-Jehovas vitne
Se ann.
Mis jonshuset
Bibeltime.
Se ann.

Det ble ogsa loddet ut fern kasetter med SØlvguttene. Kasettene ble vunnet av:

Familien Esbjug,
Solveig Hoistad
Torill Gjevik
Arne StrØmme og
Ingrid Matheussen
-Og spenningen begynner nár vi begynner a
grave enten like oppunder jul, eller tidlig til
váren.Det skal jo were en
selvâre i omrádet, sies
det, humrer en optimistisk Helge Nilsen. Han kan

Ring 4146 35
og bli
REDD BARNAVENN
fra kr. 50 pr. àr.
For barn i nod.
REDD BARNA

t

TIf.: (02) 4146 35

Mer
miljØ
Under tittelen: - Vi har
bare en jord, inviterer Ytre
Enebakk Husmorlag til et
bredt anlagt temamØte i C
- arealet pa Mjr ungdomsskole i kveld. Her vil
det bli gitt nikelig rom for
diskusjon om miii ØspØrsmal
Ellers kommer Liv Vikan fra MiljØverndepartementet og holder foredrag
hvor det ogsa inngár en video om temaet.
- Vi haper riktig mange
kommer til Mjr ungdomsskole i kveld, sier
Margareth LindstrØm I Ytre Enebakk Husmorlag.
Hun kan opplyse at Norges Husmorforbund virkehg er en av de organisasjoner som har tyngde der
hvor beslutninger om mujØ skal tas, blant annet i
MiljØverndepartementet.

26110-88 (1. Kor. 1, 22-25)

Tro og fornuft
Akk ja, det er den gamle leksa. Vi vii ha sikre tegn
som viser oss kristendommens sannhet. Vi vii ha visdom i form av sikre fakta. Menneskene har ikke forandret seg mye pa Ca. 2000 âr.

Men hvis du tok deg bryet med a undersøke den kristne tro og dens overlevering, finner du ut at fornuften
slett ikke er kastet over bord. Og det er ikke uten videre sikkert at det vi ikke forstâr er ufornuftig. Det en i alle fall like sannsynlig at det er var fornuft som ikke er
god nok.
Dessuten finnes det en mengde ting i livet som vi tror
pa uten at vi kan bevise det. I det hele tatt star ikke
ândskampen mellom tro og viten. Den star mellom tro
og tro, for selv den mest materialistisk innstilte vitenskapsmann bygger til syvende og sist sine resultater pa
ting som ikke kan bevises av noen.
Med fornuften kan en rydde unna mange vrangforestillinger. Men den som vii ta kristendommen alvorhg, kommer ikke utenom Kristus. Det er tilhiten til at
hans dØd og oppstandelse var for deg som avgjør om du
er hans barn eller ikke. Det er dette du ma ta stilling til,
og ikke alle filosofiske problemer som ingen kiarer a
svare tilfredsstihlende pa. Lykke til med a ta Jesus a!vorlig. Du vii bhi gledehig overrasket.

Gunnar Øvstegárd

3

JiIr

juctt

flonge fruer
pa loppemarked
De som var tidlig ute
kunne virkelig sikre seg
godbiter til en rimelig
penge pa Flateby Samfunnshus lørclag, da fotballgruppa i Enebakk IF
avviklet sitt árlige loppemarked.
30.000 kroner ble nettogevinst av
arrangementet, innkludert 4000
kroner I inntekt pa auksjonen, og
inntekt av kakesalg og loddsalg
pa tilsammen 5000 kroner.
Det var mange fine ting pa
árets . I foyeen fallbØd fjonge,
iherdige loppeselgere lekre kreasjoner i pelsverk semsket og
nappaskinn,
selskapskjoler,
skjØrt og bluser fra alle motetrender fra 70 - Ara og oppover. Her
var det bare a velge. Og for den
med sikker fargesans, kombinasjonsevne og trendteft var det
mye a hente til en rimelig slant i
trange tider.
ArrangØren hadde gjort en utmerket jobb med sortering og
eksponering av godbitene. I foyeen i 1. etasje var matchende
plagg med fikse tilbehØr lekkert
dandert, og kleshaugene i selve
storsalen skjulte moteriktige olabukser, barnekioler, gensre og

bluser for den som lette med tàlmodighet. Der var sko og stØvler
i alle fasonger, gamle og nye, yesker, gammelt husgethd, mØbler,
bØker og et assortert utvalg av
fuilt brukbare barnevogner.
Auksjonen ble avviklet i velkjent stil med selveste Ørnulf
Eidsvold som slagferdig auksjonarius med lun humor og
glimt i Øyet. En gammel gyngestol gikk for 450 kroner som var
dagens hØyeste bud.
- Vi er godt fornØyd med resultatet, sier Roar Nyborg i fotballgruppa. Han forteller at àrets
nettosum pa 30.000 kroner er
nØyaktig den samme som i fjor,
men da ble loppemarkedet avviklet over to dager. I forfjor gikk
det ogsâ over to dager, da var
inntekten 25.000 kroner.
Og pengene kommer godt med i
gruppa som star foran nye Uttellinger. Blant annet har de satt
seg fore a besørge lys pa Vidotta,
sa lagene kan ha et sted a trene.
Det er nâ 22 lag i fotballgruppa,
hvorav 18 med spillere under 15
ar. Det sier seg selv at grusbanen
ved Enebakk ungdomsskole ikke
holder til trenng for alle disse lagene.

A avvikle et slikt loppemarked

Gretchen Abilgaard Olsen, Bitte Abilgaard og Erna Lia, viserfram noen av de lekre
plaggene.
som fotballgruppa árlig gjør, krever store mannskaper bade i forberedelse og gjennomfØring. 35
personer har vrt i sving med
innkjØring av lopper og sortering
I dagene forut for arrangementet,
og 20 er i aksjon under selve loppemarkedet.

Redre miljø I Enebakk?
Forrige onsdag inviterte

vi leserne til a komme
med sine meninger og gode rid for et bedre miljØ i
bygda var. Om folk flest
er opptatt av miljØspØrsmãl skal vre usagt. Vi
fikk i alle fall ikke mange
henvendelser. Men de
som ringte oss hadde til
gjengjeld bade hyggelig
informasjon og nyttige
rad.
Anne Marie Holtet,Ytre
Enebakk, hadde dette pa
hjertet:
- Det er viktig snarest a komme i gang med en ordning med
innsaling av spesialavfall.
- Det hadde vrt tint om det
ble satt ut containere i boligomradene nár folk driver med vâroppryddingen. Da hadde man
hatt et velegnet sted a gjøre av
kvist og kvast og rot fra kjeller og
loft.
- I og med at man ikke lenger
far by til a rØyke innendØrs pa
mØter 0.1., ville det vre fint om
det ble satt opp askebegre utenfor offentlige steder.
—Kommunen og skolen burde
ga over til a bruke resirkulert papir.
Butikkene burde ga over til a
selge ublekede varer, sasom
bleier, doruller, kaffefilter etc.
Anne Lise Knudsen,(48)
Râdyrveien, Ytre Enebakk:
-Det ma bli slutt med all
brátebrenningen rundt om-

kring. Riktignok var det noe
mindre av det i var, sa det
hjelper med omtale.
Ellers oppfordrer jeg folk til
a fyre med tørr ved.
- Endelig er det en ting
som ligger inegpá hjertet, og
det er all den tomgangskjØringa som foregâr rundt omkring. Og det er ikke spesielt
ungdommen som star for
denne. Det gjelder alle aldersgrupper. Folk er ikke
flinke til a slâ av motoren,
nãr de skal ut av bilen et
erend. Dette er bade sjenerende og forurensende, for
det er under tomgangskjØring at man far de mest giftigeste avgassene. Hva tomgangskjØringa skyldes skal
vre usagt, det kan vere
slØvhet, eller uvitenhet. Til
og med smâbarnsforeldre
med barn bade I og utenfor
bilen gjØr dette. Vi kunne redusere mye pa luftforuren-

singen ved a stoppe motoren
nár vi skal ut av bilen.
Mágne Martinsen,(45) Dalefjerdingen:
Na ma det finnes en lØsning og
et system pa den moderne kloakken. Rensingen er for da.rlig, mye
blir ikke samlet opp. Du ser det
pipler ut over alt oppoyer i Ekebergdalen.
Prestaa er et trist syn. Siloavrenningen fra landbruket forurenser. Du ser det tydelig nede
ved øyeren. Nar man begynner a
legge i silo, ser vannet ut som spinat. Det renner rett ut I øyeren.
BlautgjØdslinga er ogsa noe
svineri. Man skulle lagre gjØdsla
ute som i gamle dager. Det ville
bli mindre forurensing.
—Og sa er det denne bakkeplaneringa. Den burde vrt forbudt.
Det plaØyes het ned til vannkanten, og snart er det ikke skog
igjen. Det ma vre galt, sier
Martinsen.

Bare fosfatfritt
Glad stemme pa telefonen, har oppmuntrende
miljØnyhet fra Flateby.
er
Trond
Det
Botness,(Ytre), Tores Mat,
Flateby:
—Pr 1. okt. 1988 var 85 prosent
av alt vaskepulveret som ble
solgt I ovennevnte butikk i 6r
uten fosfat. Tilsvarende tall for 1.
nov. i f3or I samme forretning

(dengang Clifford mat) var 45
prosent. HOLDNINGSKAMPANJER NYTTER. I Ytre Enebakk var 60 - 65 prosent av vaskepulveret som ble solgt pa Kares fosfatfritt.
- Vi har na sluttet a fØre flere
fosfatholdige merker i butikken,
og vil utelukkende satse pa fosfatfritt sa langt det lar seg gjøre,
sier Trond Botness.

- Mange andre dugnadsoppgayer er kanskje vel sá lønnsomme i forhold til anvendt tid og
ressurser, sier Nyborg,— men de
er ikke like morsomme. Det er
det sosiale miljØ og fellesskap
som skapes gjennom et loppemarked som gjØr at det er

spesielt hyggelig a vre med, sier
Nyborg.Og vi sier: Heia Enebakk, dugnadsanden lever fortsatt...

Tilleggsbevilgninger
ioner
Mandag skal kommunestyret ta stilling til 2. budsjettrevisjon i innevrende ãr.
Den inneberer et behov
for tilleggsbevilgninger
pa 0,9 millioner, og et enstemmig formannskap
har gatt inn for a godkjenne det forsiag til budsjettrevisjon
som foreligger.
Râdmann BjØrn Halvorsen
foreslâr a finansiere tillegsbevilgningen gjennom Øking
av skatteanslaget.
Opprinnebig ble skatteinntektene for Enebakk fastsatt
til ca 64,1 mill, og sà nedjustert til 63 millioner i fØrste
budsjettrevisjon. Budjettert
skatteinngang skulle da bli
5,9 prosent over 1987. Etter ni
mâneder ligger man ná 1,3
prosent over prognosen, og
râdmannens forsiag om a
dekke tillegsbevilgningen
opp med a Øke skatteanslaget betyr at den budjetterte
inngangen i innevrende ár
blir pa 7,4 prosent.
440.000 kroner av de

900.000 er behov for .thAegsbevilgriinger pa helse og sosialbudsjettet, mesteparten av
det resterende belØp er merutgifter i forbindelse med
lønnsregulering.

Pa investeringsbudsjettet
gjelder merutgifter pa ca
170.000 kroner til opprusting
av gymsalen pa Stranden
skole, som foreslás dekket
ved lâneopptak, og 50.000
kroner til tomt for Marl menighetssenter, som foreslâs
dekket over kapitalfondet.

- Du aner ikke hvor hesvrhg han er. Helt siden første gang
jeg traff ham, kjente jeg de
som om han skuhie ha trettot
meg ut gjennom et langt liv.

Hva blir àrets julegave i Enebakk?...

-

z-.-- --=-. -

4

Redusert kornhost
1. november gár fristen
for a søke om aviingsskadetrygd for reduserte
avlinger ut. Sá langt har
det kommet inn rundt 20
søknader, men herredsagronom Lein regner med
at det vii foreligge søknader fra rundt 30 - 40 bruk
nár fristen gâr ut fØrstkommende tirsdag.
De som driver utelukkende

Lørdag var
det igjen Barnas Dag i Enebakk. Stedet
var Enebakk
ungdomsskole
i Kirkebygda,
og dit var det
mange som
hadde funnet
veien.

med korn, vii ha store muligheter
for A fa erstatning for redusert
avling, mens de bruk som driver
med en kombinasjon av meikeproduksjon og korn vii ha smá
sjanser til a fà avlingsskadetrygd, fordi grasavlingene har
vrt gode, sier Lein.
Det vii for eksempel si at med
en kornavling pa 50 prosent av
normaiár, og en grasaviing pa
hundre prosent, kommer man ut
med en total avling pa 75 prosent, og er aitsa ikke berettiget

avlingsskadetrygd.
For a ta aviingsskadetrygd ma
man ha et avlingstap pa over 30
prosent, og man far da dekket
opp til 70 prosent av total avling.

Auksjon pa
lordag eller
sondag?

Kornavlingene i bygda ligger i
ar stort sett pa 50 - 60 prosent av
et normalar her i Enebakk. I Ytre
Enebakk er resultatene noe bedre enn i bygda forØvrig, noe som
har sammenheng med jordsmonnet.

Foig med i
vâre annonser!
o

sminking, bastkurvfletting, og
mere til. Innimellom alle aktivitetene kunne man
ogsá fâ kjØpt kaffe
og kaker.
Teater

Siste post pa
programmet var
teaterforestilling.
Der fikk vi blant
annet hØre om
SmØrbukk og
Mange
trollkj erringa. Alaktiviteter
le barna satt muse
stille, og fulgte
Det var utrolig
nØye med pa det
mange som hadde som skjedde foran
mØtte fram til
ved scenen.
Barnas Dag, og de
fikk nok a gjØre.
Alt i alt et meDet var veldig
get vellykket armangte aktivirangement, som
teter a velge mel- nok bade unge og
lom. Bollebaking, gamle satte veldig
maling, snekring, stor pris pa.

Historien om SmØrbukk sendtefrydefulle grØss gjennom den store skaren av unge tilhØrere.

ON

dette var
spennende , altsà
synes Kristine

Ncece,

Linda baker fine
boiler...

Kristoffer i full gang med

a snekre seg bil
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Barn i andre land

Nytt fra
bygningsra'det
Oddvar Stubberud har fátt
Kjell Rune Svarthoel bar ftt
byggetillatelse for garasje pa byggetillatelse for garasje pa
eiendommen gnr. 90, bnr. 293 i eiendommen gnr. 93, bnr. 348,
Fjellveien 47, 1 Ytre Enebakk
Borgveien 20 A i Ytre Enebakk

Barna hadde lcrt mange fine sanger, som de framførte til glede for <kafegjestene
Barn i andre land var
tema for en rekke forskjellige opplegg for
fØrskolene 1 bygda forrige og inneverende
uke.
Gjennom lysbilder, sanger
og fortellinger har ungene Mtt
stifte bekjentskap med barn i
andre land, Opplringsmaterialene liar fØrskolen fatt fra
Flyktningerâdet og Redd
Barna.

I dag er det fØrskolebarna i
Kirkebygda sin tur. De far besøk av flyktningekonsulent
Hassan Boukioud som forteller dem om det a vre
flyktning, og om at det snart
skal komme flyktninger til
Enebakk.
Og denne dagen skal alle kie
seg Ut som barn fra andre

land, og sá skal man spise
med pinner. Skikkelig spennende pa Kirkebygden skole i
dag.
-Barn i andre land' - opplegget for fØrskolen avsluttes
pa Hauglia skole i morgen.
Ogsá der kommer flyktningekonsulenten pa besØk, og barna skal ellers fa se lysbildeserien om Larba fra Meng.

Roar Eide liar fâtt byggetillatelse for tilbygg/garasje pa eiendommen gnr. 93, bnr. 266 i Radyrveien 19 1 Ytre Enebakk.

AsbjØrn Hollund har fâtt byggetillatelse for garasje pa eiendommen gnr. 90, bnr. 152, Thjeveien 5 1 Ytre Enebakk.

Erling Skogstad liar ftt byggetillatelse for tilbygg pa eiendommen gnr. 6, bnr. 55, Solasveien 1, pa Flateby.

Bente Kristin Hansen bar fatt
byggetillatelse for garasje pa
eiendommen gnr. 6, bnr. 35, ødegârdsveien 12, 1911 Flateby.

Erik GrØnn liar Mtt byggetillatelse for pabygg pa eiendommen gnr. 5, bnr. 92 i Granveien
25, 1911 Flateby.

Knut Walle har ftt byggetillatelse for garasje pa eiendommen gnr. 90, bnr. 466, Vestbyvelen 53. 1914 Ytre Enebakk.

Knut A.Tliorvaldsen liar ftt
byggetillatelse for 3. byggetrinn
av nringsbygget pa Gran.
Fylkesmannen liar gitt utslippstillatelse for inntil 100 p.e.

Roar Nafstad har fatt byggetillatelse for garasje pa eiendommen gnr. 90, bnr. 502 i Grevlingveien 57 i Ytre Enebakk.

Bygningsradet liar innvilget
sØknaden fra Enebakk kirke om
ominnredning av kapellet.

John Arthur Rustad bar fátt
byggetillatelse for garasje pa
eiendommen gnr. 90, bnr. 176 i
Ekornveien 15 1 Ytre Enebakk.
Tom Jensen liar fátt byggetillatelse for garasje pa eiendommen gnr.91. bnr. 20, Brattàs I Ytre Enebakk.
Nina og Tom Solvang liar fatt
byggetillatelse for enebolig pa
eiendommen gnr. 4, bnr. 50, HØgdaveien ii pa Flateby.
Jarle Hillestad liar f.tt byggetillatelse for tilbygg pa eiendommen gnr. 1, bnr. 52 1 Bakkehagan 7 pa Flateby.

Pa fØrskolen i Ytre hadde
ungene stelt i stand til kafe.
Fra tidlig om morgenen var
de travelt opptatt med a lage
vaffelrØre, og da Vignett ankom duftet det forlokkende
av nystekte vafler. Foreldre
og sØsken var invitert, og ungene foresto selv salg av vafler, og saft, mens tantene bisto med kaffeskjenken. Kr.
1.151,- ble resultatet av kafeen, og pengene skal sendes til
Redd Barna i hap om at de
kan komme til nytte i et av organisasjonens flyktningeprosjekt.

Trond Hansen har fàtt byggetillatelse for garasje pa eiendommen gnr. 6, bnr. 220, Rennavelen pa Flateby.
Unni Eide liar fàtt byggetillatelse for enebolig pa eiendommen
gnr. 4, bnr. 262, HØgdaveien pa
Flateby.
Aage Svarthol liar fãtt byggetillatelse for tilbygg pa eiendommen gnr. 90, bnr. 59, Strandvollen, Ytre Enebakk
Odd Nss bar ftt byggetillatelse for garasje pa eiendommen gnr. 6, bnr. 139, Beiteveien 4
pa Flateby.

Ny Berfintur for
ungdomsskoleelver
Skolestyret har gitt
grønt lys for en ny Berlintur for niendekiassinger ved Enebakk ungdomsskole til vâren.
Turen, som er lagt opp som
en studiereise pa linje med
tidligere turer, er planlagt i
dagene fra 7. til 15. april.

Tidligere pA dagen hadde
ungene sett en lysbildeserie
omen liten jente, Larba, pa et
barnehjem i Kamerun. Larba
bodde pa barnehjemmet, men
skulle etterhvert tilbake til
foreldrene sine. Barnehjemmet Larba bodde p, er bygget for penger fra barnetimeboka i 1962.
Det var tydelig at lysbildene hadde gjort inntrykk pa
ungene, som ogsa gladelig
sang mange av sangene de
hadde lrt under Barn i andre land - opplegget, for <<kafegjestene>>

BjØrn Tore Arsrud har fatt byggetillatelse for tilbygg til eiendommen gnr. 90, bnr. 208, Vagliveien 17 i Ytre Enebakk

Skolen skal ná arbeide videre med planer for reise og
opphold, pa grunnlag av erfaringer fra tidligere studiereise med niendekiasseelever
i ár.

Anders og Linda solgte deilige nystekte vafler.

Arsaken til at skolen nâ
planlegger en ny studietur for
àrets niendeklassekull er de
mange henvendelser som er
kommet bade fra elever og
foreldre. Det er allerede avholdt informasjonesmøter
med foreidre og foresatte om
turen. Nar det g.jelder sikkerhetsrutiner og undervisningsopplegg er arbeidet
med dette godt i gang.
Og skolestyret har gitt sin
tilsiutning under forutsetfling av at det blir utarbeidet
slike planer.

Hva kan du kjøpe
fra 1. november?...

j1ionitt

6
Skolebarn fra
hele Ytre Enebakk fylte lØrdag C - arealet
pa Mjar wigdomsskole med
spontan sangglede i en musikal bygget over
Bibelens beretning om Jona
som ble slukt av
hvalen.
Alt som kunne krype a gá, og vel sâ
det, av barn og smâbarnsforeldre matte
vre samiet pa
Mjr ungdomsskole denne lØrdagettermiddagen.
Det kraviet og krØp
mellom stolradene.

Noen smâtasser
kØrte bil i en krok,
mens andre ruslet
fornØyd rundt og
koste seg med
smokken. I sannhet

hers misj onssamband i Enebakk, og
det markerte samtidig slutten pa Barnas Uke som menigheten Betel gjennomfØrte forrige
uke.
Ikke minst takket
vre Ivar Skippervoid, som hadde et
fantastisk lag med
ungene, ble lørdagsettermiddagen pa
Mj r virkelig en
kjepesangfest av de
sj eldne.

- Du er du og du duger, sang Misjonshusets barnekor..

et barnevennlig
miljØ, hvor alle lot
til a kose seg. Og I
sentrum for alt dette. Glade unger som
sang av hjertens

lyst og med stor frimodighet. En kjempedokumentasj on
av at bygda var er
full av unge sankrefter som sikkert
vii bre fram Enebakks ry som bygda
med et rikt og Variert sang og musikkliv.

sangen. Det lát skikkelig bra.
Arrangementet
var et fellestiltak
mellom menigheten
Betel og Norsk Lut-

I tiliegg til det
store koret som
framfØrte musikalen om Jona, var tre

andre kor i sving.
Det var Betels juniorkor, Misjonshusets barnekor, og
Dynamis fra Emaus
i Kirkebygden.

Og publikum ble
tatt med storm av
det flotte barnekoret satt sammen av
skoleelever fra Ytre
Enebakk skole og
Mjr ungdomsskole. Alle som vii
var invitert til a were med Ivar Skippervold a framfØre
musikalen om Jona. Ungene hadde
Øvd sammen med
ham fra klokka to
om ettermiddagen.
Og endelig var Øyeblikket kominet.
Stolte og svette, og
med hektiske roser
i kinnene kunne de
framfØre musikalen
for minst like stolte
foreldre og sØsken.
Ivar Skippervold
hadde gjort en fanFull kontakt mellom Skippervold og ungene i tastisk jobb med a Ungene syntes det var gØy
med Skippervold..
fá ungene med i
framfØreingen av musikalen om Jona.

a

synge sammen

.
Spopt'Fn

Besøk fra HammarØ

POS1*t1*V stemni*ng
for samarbeid
Torsdag og fredag i forrige uke hadde Enebakk
besØk av representanter
fra Hammarø kommune i
Sverige. Det var politikere og ansatte i kommuneadministrasjonen
som hadde tatt turen til
Enebakk for a bli kjent
med bygda med tanke pa
nrmere vennskapsforbindelser.

Dyster heig for enebakkjentene
Mer tap

tapte lØrdag 2 - 7 for SØrurn i
Mjrhaiien.

Ogsa dameiaget til Enebakk IF,
som denne sesongen spiiier i fjerde divisjon fikk gjennomga da de
søndag spilte mot Fenstad i Neshaiien. 23 - 15 ble resultatet av
denne kampen, og det begynner
etterhvert a se mØrkt ut for damene, som foreiØpig ikke liar
overbevist denne sesongen.

fikk et noe bedre resuitat av sin
kamp mot Eidsvoid I.F II søndag. Resuitatet av denne kampen ble 9 - 8 i Eidsvoids favØr.

Medvind for G 12

Det startet egentlig i januar i
nor. Da var en deiegasjon fra
Nringsrâdet i Enebakk, sammen med politikere, pa besØk i
HammarØ for a se pa nringsutvikling der. Vennskap oppsto.
Et vennskap som begge parter
satte tilstrekkeiig pris pa til at
man Ønsket a utdype det. Og Siden ingen av de to kommunene
hadde noen vennskapsby pa andre siden av grensen startet sonderingene.

Og det finnes i sannhet uiikheter. HammarØ har over 13.000
innbyggere, mens Enebakk har
snaue 8.000. Enebakk derimot er
8 ganger sa stor. Enebakk er jord
og skogbrukskommune, HammarØ har papirindustri og kjemisk industri som hovednringsvei. Feiies for begge kommunene er at de er pendlerkommuner med et stort bysamfunn
like innpâ seg. HammarØ ligger
bare 1 mil fra Karlstad.
Det var stor enighet i forsamlingen om at denaturlige omradene a starte samarbeid pa, var
innenfor skoiesektoren og kuitursektoren. Kulturutveksiing
som utgangpunkt for a vekke ytteriigere interesse ble understreket som vesenlig fra begge
hold. FØrste skritt pa veien her
kan bli at Enebakk deitar pa Vaenern - veckan i siutten av juni.
Râdmann Lars Wiesander foresio
en egen Enebakkdag under festivaiuka, og ideen ble grepet
med entusiasme. Her vii vi fA en
ypperlig anledning til a presentere bygdas kuitur og nringsliv
og knytte nye kontakter, og vekke interesse for varige vennskapsforbindelser. Det gár ogsá
en egen fotbaliturnering under
festivalen, og her kunne det kanskje vre mulig a stile med

P- 10 -11

P 16

De reiste hjem med positive inntrykk, og intensjoner om fortsatt
vennskap. Na skal saken diskuteres med politikerne. Beslutningen om hvorvidt de vii bli
Enebakks vennskapskommune
blir antagelig tatt utpá nyret.

Under det to dager lange besØket var det biant annet befaring rundt omkring i Enebakk
pr buss. De svenske gjestene besØkte Bekkestua (det nye brukskunstsenteret ) pa Fiateby,
Haugiia skole, Ekebergdalen,
Mjr ungdomsskoie, Ytre Enebakk ungdomsklubb, og Kopas.
Fredagen benyttet representantene fra HammarØ og váre egne
representanter fra administrasjon og poiitikere til a drØfte
vennskapsforbindeiser i praksis.
Etter de to dagene konkiuderte
ordfØrer Kàre Kjølle med at de to
kommunene er sapass like og uiike at vennskapsforbindelser kan
vre interessant for begge.

Hándb alien

Enebakk IF's G 12 seiler i
sterk medvind for tiden.
Lørdag spilte de mot
Ull/Kisa i Mjarha11en og
vant suverent 16- 7.
SØndag var de igjen i iiden,
denne gangen mot Skedsmo. Og
det ble fly seier, 20 - 9 til enebakkguttene.
Dermed har laget gàtt seirende
Ut av alle de fire seriekampene de
liar spit til ná. Og det er et godt
utgangspunkt nár de skal mote

OrdfØrer Kdre KjØlle forteller enebakkhistorie til orcifØrer Gunnar TØrnqvist , somfzkk overakt bygdeboka i
gave fra Enebakk. OrdfØrer Kãre KjØllefikk etflott keramikkbilde i gave fra de svenske gjestene.
enebakklag Eliers fant representantene for de to kommunene
mange omrâder hvor man mente
A kunile hØste fruktbart utbytte
av et videre samarbeid, sàsom
reiseliv, turisme, nringsutvikiing og miijØ.

Under drØftingen ble ogsa tiibakefØring av HVPU til kommunene nevnt som et omrade
hvor man muiigens kan ha utbytte av et samarbeid over grensen. I dette arbeidet liar forØvrig
svenskene mer tid pa seg.

Fra Enebakks side ble boligbygging og ivaretaking av nrmiljØet nevnt som omráder hvor
vi kanskje kan ha mye a hente
gjennom et samarbeid. HammarØ har for eksempei en konsentrert boiigbebyggeise som har
muliggjort lave kostnader, og yelorganiserte kloakkforhold. Resuitat av dette er blant annet
rent badevann overalt, og stor
miijØforbedring.

Ogsa innen kommuneadministrasjonen vii det vre nyttig a
samarbeide og ire av hverandre. Det vre seg kommunepianiegging, opp1ringsp1aner for
personalet, organisasjonsutvikiing, EDB etc.

Samarbeid pa kirkesektoren
ble ogsa drØftet, selv om man er
uiikt organisert, er sang og musikkliv felter innenfor kirken
hvor det ligger godt til rette for
fruktbar utveksiing. HammarØ
har et stort kuiturtilbud gjennom kirken, med hele ni kirkekor. Enebakk har orgeifestivaiene, og stor aktivitet i de forskjeilige menighetenes sang og musikkliv. Det ligger godt til rette
for gjesteopptredener og utveksling..

- Jeg ser vrt positivt pa et
samarbeid, og jeg tror vi har mye
A ire av hverandre, sa ordfØrer
Gunnar TØrnqvist. - Vi har
ibiant kompiiserte og konstruerte mater a iØse ting pa. Her tror
jeg vi har mye a ire av dere.
Skole og kultur ble nevnt som
naturiige omrader a starte et
samarbeide innenfor. Men ogsa
innen administrasjon, data og
nringsiiv vii begge parter ha utbytte av et samarbeid, mente
TØrnqvist.— Jeg forventer nâ en
god diskusjon med váre samarbeidspartnere nâr vi kommer
hjem om hvorvidt vi skal ga inn i
et samarbeid som Enebakks
vennskapskommune.

Annonser leses
av folk flest

SØrum 13. november. Søndag 19.
skal de igjen spiiie i Mjrhailen,
da mot Aurskog/Finstadbru.
Laget bestir av:
Trond
Andersen,
kapt./keeper
Birger Mcrk, Christian Linden, Rune og Arve Liholt,
Asmund Sand, Henning Ludvigsen, Jon Andre Breivik,
Vegard Benterud, Svein Erik
Guibrandsen, Marius Bergum og Thorleif Rust..

Driv — As
As apnet best og ledet kampen
med 2-0. Deretter vaknet Drivguttene og ved pause var stiiiingen 10-6 til Driv. Hjemmeiaget
fortsatte a spiiie bra ogsâ i annen
omgang, og kampen endte med
20-11 i Drivs favØr.
Hele laget kjempet bra, med en
giimrende mâivakt i Stian Dybdahi. Malene ble besØrget av: Roar Martiniussen 15, Glenn RØkeness 4 og Kai Henning Holm 1.
Neste kamp var mot Nordbyi

Ashallen, og Driv-guttene fikk
heiler ikke denne gangen en god
âpning, og Nordby gikk opp i 5-0
for Driv fikk hull pa <byilen".
Ved pause var stiiiingen 6-5 til
Nordby. Driv-guttene fikk det
heiier ikke heit til etter pause, og
Nordby kunne ga av banen med
seier 12-10.
Maiscorere i denne kampen
ble: Roar Martiniussen (6), Espen
Pettersen (3) og Glenn RØkeness
(1).

Ti! finalen
IL Drivs fotbalijenter, P 16 har
virkeiig innfridd denne sesongen.
Med sin 1 - 0 seier over Kvikk
Halden i semifinalen lØrdag, er
de kiar for finalen i kretsmesterskapet.
Det var Lise Haga som scoret
seiersmáiet iØrdag
Finaien gar i kveid klokka seks
pa kunstgressbane i Skjeberg.
Supporterstøtte vii ikke vre av
veien, mener jentene, og krysser

fungre for kveidsens avgjØrende
kamp. Og vi sier tvi - tvi....

\' • u)

Annonser leses
av folk flest

Vet du svaret,
sà...

!

A
20 ár i Enebakk
- minner og refleksjoner
Man er utfordret til denne
spalten - av selveste redaktøren.
SA da sã. Jeg benytter anledningen til a foreta et tilbakeblikk
pa ârene i Enebakk.
Det er over 20 àr siden gemalen kom hjem en dag og spurte
om jeg kunne tenke meg a flytte
til Flateby. Flateby??? Hvor pa
kioden var det? Selv Enebakk sa
meg svrt lite. Og vi bodde i
blokk pa Lørenskog. Men med
inngaende studier av kart, og
med derpâ fØlgende utflukt i
venners bil fant vi ut av det. P
Flateby skulle det settes opp en
rekke smâ, prefabrikkerte eneboliger fra Eidskog Industrier,
og vi hadde plutselig, av tilfeldige àrsaker, fâtt muligheten til a
kjØpe ett. Dette virket spennende og forlokkende pa oss. 40
km fra Oslo, hva var vel det?
Pytt sann.
Vâre venner og naboer i blokka ristet oppgitt pa hodet da de
fikk hØre om vâre uttflyktningsplaner til Enebakk. Hva hadde
vi der ute a gjøre? Det ble endel
diskusjoner om hvor mange
skruer vi hadde lØs. Var det
f.eks. postombering pa stedet?
Ble veiene brØytet, eller var truger en passende presang a gi
med pa veien? For ikke a snakke
om siviliserte goder som søppeltØmming og veibelysning.
Man korset seg, men byte likeyel a komme og se til oss i var pionertilvrelse i Den Store Odemarken.
Men pa tross av dystre spa..
dommer og iltre advarsier flyttet vi, sammen med gode vernier,
som noen av de første i den store
innvandringen til Flateby pa
slutten av 60-tallet. Dette var i
romjula 67. Pit fA âr ma Enebakks innbyggertall ha blitt
mangedoblet. Det ma ha vrt
litt av en overgang for dem som
bodde her.
Vi flyttet først og fremst fordi
vi yule at ungene vare skulle f
vokse opp med bakkekontakt i
stedet for hØyt tilvrs i en
blokk. Og et Eidskoghus pa Flateby - det var akkuart hva var
pengepung tãlte. Det var et bibhg, lite hus pa en stor tomt, med
rike muligheter for utvidelse
nar Økonomien tillot det. 1kkesom nã hvor det bygges store
hus pa sma tomter. Dessuten
syntes vi det var spennende og
goy a sitte med eget hus og stor
<<hage. Her kunne en fâ brukt
kreftene pa annet enn a hysje pa
ungene sâ de ikke forstyrret nahoer.
Akkurat den huseierfølelsen
fikk en liten knekk allerede fØrste vâren, da nabokona kunne
fortelle følgende historie: Hun
hadde feieren pa besØk, og da
han etter endt feiing skulle sette
kryss i papirene sine, nevnte han
i forbifarten: deg har en egen
rubrikk for disse hyttene her>.
Nâr sant skal sies var det nok
av utfordringer den første tida.
StrØmmen kom og gikk etter
eget forgodtbefinnende, det
samme gjorde vannet. Ble kuldegradene for mange, ga det
opp. Finurhige metoder ble
iverksatt for it fâ det tint opp
igjen. I det hele tatt bbomstret
oppfinnsomheten. Og vârt nOk-

kelferdige hus var heller ikke
tilkoblet kloakknettet fØrste
vinteren. SØppeltømming tror
jeg akkurat hadde kommet i
gang, men veilys var det mindre
med. sa vare skeptiske venner
hadde for sa vidt helt rett. Noen
velregulert og organisert bytilverelse var dette ikke. Likevel,
jeg kan ikke huske at vi angret
en eneste dag. Og jeg kan tydehig
huske at eldstemann pa 4 ãr var
storligen forundret over at han
kunne ha ski og kjelke stAende
utenfor huset uten a matte ta det
inn. Da husket jeg hvordan jeg
for hadde gatt mellom blokkene
og lett etter trehjulssykkelen
hans mer enn en gang.
Den fØrste vãren vi bodde her
hendte det noe som gjorde inntrykk. Formnnen A Flateby Vel
den gangen, fru Elhingsen pa
Haugstein gird, kjØrte rundt i
sin lille Renault 4 som jeg tror
het Berthe>', og inviterte oss nyinnflyttede spesielt til Velmøte
pa Stranden skole. Hun hadde
sørget for a fA en hagekonsulent
til a komme og holde foredrag,
og hâpet det kunne vre noe for
oss. Vi nikket og var helt enige
der vi sto til knes i leire, stein og
rØtter. Pa Stranden skole ble det
hãndhilsing og velkommen, det
vanket hjemmebakt og kaffe, og
vi ble helt blanke i Øynene over
all den vennligheten og omsorgen for oss.
Jeg tror denne episoden slo an
tonen for mange av oss, for arene
som fulgte var preget av mye aktivitet og god dugnadsand. Vi
ble godt kjent med hverandre,
og vi følte oss stadig mer hjemme pa Flateby.
Mye vann har rent i Oyeren Siden den gang, og Flateby har forandret seg - til det bedre hva bekvemmeligheter angàr. Aktivitetene og dugnadsanden kan vel
ha skrantet litt innimehiom, men
jeg synes likevel mye av tonen
fra den første tida har overlevd
en del pákjenninger. Jeg synes
fortsatt miljØet er godt, til tross
for at vi ikke helt har greid a
demme opp for negative tendenser. Vi far vre vakne alle sammen og bry oss litt mer om hverandre. Det burde vre verdt
det! Vi som er gamle i tralten
bØr slett ikke sette oss ned pa
var brede bak og si at vi har
gjort nok - nã kan andre overta.
Det er fortsatt hjemstedet vãrt
det gjelder, og det er alltid bruk
for oss.
Jeg treffer av og til mennesker
som flytter fordi barna er butt
store, og det er liksom ingen vits
i a begrave seg ute pa landet lenger. Nei vel. Noen fØler det slik.
Jeg synes det er fint og trygt a
vre en del av et miljØ jeg kjen-

tinen fØr klokka 12. - Na viste det seg etterhvert at arbeidstakere her i huset ikke
vii ha sà sein spisepause som
klokka 12.30. Derfor ble det
nye runder, og nytt vedtak, og
rØyketimen ble skjØvet en
halv time fram.
—Nar nâ denne henvendelsen er kommet fra Landvik,
vii den seivsagt bli iagt fram
for arbeidsmiljØutvalget sammen med det som tidligere er
vedtatt. Jeg vii da peke pa at
ingen av disse vedtakene er i
strid med loven.
Men se derom strides de
1rde. For i strid med loven er
nettopp hva vedtaket er, mener Lanvik, og viser til forbud
am rØyking i lokaler hvor almenheten har adgang. For almenheten har adgang i kantinen, sier Landvik.
Men personalsjefen peker pa
at vedtaket inneholder en
passus am at i den tiden det
kan rØykes i kantinen, har ikke almenheten adgang.
- Vel, sier Landvik men dette star ikke opplyst utenfor
kantinen, og dermed er vedtaket i AMU uiovlig.
- Det første vedtaket som
ble gjort, var rimelig, og kunne godtas, men dette siste er
et clirekte overgrep mat ansatte. Vedtaket er ensidig og
egoistisk, og tar utelukkende
hensyn til rØykere, mener
Landvik, og begrunner det
med at det er nettopp meilom
klokka 12.00 og 13.00 at kantinen er mest brukt.
Landvik peker ogsâ pa at
hensynet til ikke rØykere ble
tatt opp lenge for rØykeloven
trâdte i kraft. En underskriftskampanje var i gang, og ble
oversendt rette instanser for
hàndtering av densiags
saker.— Men henvendelsen ble
puttet i en skuff, hevder Landvik. Det er ca 2 ar siden dette.
Det er ifØlge Landvik ikke
gjort noe som heist fra kommunens side for a imØtekomme ikke rØkeres behov.
ner godt. Det gir meg den nØdvendige følelsen av tilhørighet
og samhØrighet med dem rundt
meg.
Enebakk star sannsynligvis
snart overfor en ny utfordring.
Det gjelder Ca. 16 flyktninger
som skal prØve a skaffe seg en ny
framtid her. Klarer vi a mote
dem med samme vennlighet og
apenhet som vi ble mØtt med for
20 ar siden? Det skulle egentlig
vre en selvfolge, men nâr en
ser og hører om hvor mye vondt
flyktninger utsettes for i landet
vârt, er det dessverre ikke det.
La oss overvinne frykten og
skepsisen for det som er nytt og
annerledes! FØr var det nordlendingene som hadde problemer nãr de kom til hovedstaden. Da mOtte de mange stengte
hybeldører, og 1rte seg fort a
legge av dialekten for a bli godtatt. Men na som vi har overvunnet den verste frykten for
nordlendinger kunne vi kanskje
komme et skritt videre? Jeg
foreslar at vi Ønsker hverandre
lykke til i sa mate.
sa var det a utfordre en ny til
spalten. Jeg kunne tenke meg a
høre fra deg, Helge Nilsen i Ytre.
Hvordan arter livet seg i den delen av kommunen, sett fra ditt
synspunkt? Drev dere ikke med
guligraving en periode? Vi venter
spent.

Bodil Teigland

- ArbeidsmiijØutvalget fØiger loven, sier ordfØrer KAre
KjØiie, og understreker at rØykeloven ma praktiseres slik at
det blir levelig for alle. KjØile
bekrefter at fØrste vedtak
skapte stor misnØye, og at
man gjennom det andre vedtaket sØkte a finne fram til
noe som kan skape tilfredshet
has flere. - Vi ma vise jenkelighet fra alle parter. Hvis siste vedtaket ikke er bedre elm
fØrste sâ far vi vudere det
igjen, sier KjØlle.
Karen Hagen, som representerer KFO, sier at kantinen er apen fra klokka 10.00
til klokka 14.00, slik at det
skulle vre rikelig tid til a fA
seg et máltid mat i noenlunde
frisk luft.— De som rØyker har
ikke pause sa sent som klokka 12.30, det er forresten for
Sen matpause for de fleste
legger hun til, og sier at det
var derfor pausen ble flyttet
fram til klokka 12.00 for rØykere. Jeg synes ikke dette er
noe overgrep mat ikkerØykere, sier hun,— men jeg synes
det var urimelig at rØykerne
matte utsette sin pause til
klokka 12.30 med det fØrste
vedtaket. Hagen understreker at bedre arbeidsmiljØ skal
gjeide alle arbeidstakere.
Landviks utspill am at kommunen eventuelt ma finne andre lokaler for rØykere, kaller
Hagen for lite vennhig overfor
kolleger.
Ikke rØykere I kommunen
som Vignett var i kontakt
med var lite engasjert i saken,
og hadde liten lyst til a uttale
seg. De mente at dette var en
sak som iett skulle la seg iØse
i mrnnelighet.

VI TREN6ER
DIN ivi R!

For kr.3,30 om dagen Cl- du
mcd p55 redde liv og gi barn
en franitid. La det ikke 1)11
med den gode tanken:
Bli Redd Barna-fadder i
dag!

--------'

JA!

JegonskerSbli
Redd Barna-fadder

I I Send meg informasjon om Fadderordningen, og blankelt for
pimelding.
I I Send informasjon om Redd Barna

NAVN:
ADR:
POSTNR:

T

Sendff.-

REDD BARNA

Jernbanetorget 2
0154 Oslo I

- Endelig er vi gjeldfrie,
Agnes.
- Sá skjønt. Da kan jeg springe ned i magasinet og begynne
S handle igjen.

TIL SALGS

Kombinert jotulovn
til saigs.
Tif. 92 63 06

KUNNGJØRINGER

Viktig mote

Enebakk Arbeiderparti har medlemsmØte pa Gamle
Herredshuset onsd. 26.10. ki. 19.00. Behandling av nominasjonskomiteens listeforsiag til Stortingsvalget 1989.

Opnoye 4H
Vi holder hØstfest pa BØndernes Hus lØrdag 29.10. ki.
18.00. Velkommen til a se var utstilling av oppgavene.
Det blir visning fra ki. 17.00-18.00.
Hilsen Ornøye 4H v/styret

eIj ftt tt

Bli
fodder

kommer th Bjerkely
I morgen kveld,
torsdag 27.10., kI. 19.30
Vel møtt

s RED)
r*PrP

T BARNA
Tif: (02)41 4635

Foig med

I forb. mlflytting fra Flateby forsvant en liten kasse (eske) med smykker fra flyttelasset eller i transporten. Har
noen kommet over en kasse inneh. smykker etc. (bl.a.
bunadsØlv), vennhigst ring 02/210148.

Ex-Jehovas vitner

Kr. 3,30 om dagen gjør
deg ikke fattigere,
M en

Etterlysning

Menighetssamling i Man

(Se omtale)

FYRINGSOLJE • PARAFIN
AUTODIESEL •

I leatherlook med
6 sitteplasser. Leveres

Folio Varmeservice
v/Bjørn Brodholt, Tomter

I

TIf. 9226 10

ncermilioet

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

LES

FINANSIELL RADGIVNING

JiA1rntt

med tilbud om gunstige Ianeordninger til bl.a. kjøp av bolig,
refinansiering og opplàning:
• UTJEVNINGSLAN med 12% fast rente i 3 âr (kun rente)
• OBLIGASJONSLAN med nominell rente fra 14.45%
• FORSIKRINGSLAN med rente fra 13.5%
• MARKEDSLAN med lay bindingstid (1 mnds. oppsigelse)
UBANKLAN alle typer og formal, nom.rente fra 14.5%
• NIERINGSLAN mot pant fast eiendom.
• GJELDSFORSIKRING og andre forsikringsordninger.
Effektiv rente fra 14.4% alt etter valg av avdragsfrihet og nedbeta/in gstid. Váre erfarne rádgivere ti/passer forsia gene etter den
enkeltes situasjon og behov. Ring og hør om vi kan hje/pe!
I samarbeid med ELCON FINANS
Kreditforeningene. Norsk Kausjon og Oslobanken

ØNSKES KJOPT

Brukt takke

I

3-seter med 2 stoler.
Leveres i ekte hud
I alle sliteflater
med kunstskinn
utvendig.
p
Flere farger.
(For kr. 13.900.-)

-

Ønskes kjØpt.
TIf. 92 65 44

KUNNGJØRINGER

PerS1o1jw&Co.%

t

Enebakk
kommunestyre
innkalles til mote i Herredshuset
mandag 31. oktober 1988 kl.
18.30.
Ev. mote i valgkomiteen
holdes i pausen.
SAKLISTE:
Godkjenning av protokoll
fra kommunestyremØtet 26.
september 1988.
SØknad om permisjonhfritak
fra tillitsverv.
1.Jtgifter i f.m. opprustning
av Vidotta og gamle herredshuset.
OverfØring av ansvar for tiltak og tjenester for mennesker med psykisk utviklingshemming til kommune.
Delegering av avgjØrelsesmyndighet. Reglement for
Enebakk kommune.
Reglement for hovedutvalgene.
ForespØrsel om mottak av
flyktninger.
Stortingsvalget 1989 Fastsetting av valgdag.
Utvikling av nringsomrâde pa Gran kartlegging.
2. budsjettrevisjon 1988.
Interpellasjon fra Tom Nilsen, Enebakk SV Bruk av
ubleket eller resirkulert
papir.
Suppleringsvalg
Referatsaker
Eventuelt
Saksdokumentene er utlagt
til gjennomsyn pa formannskapskontoret i kontortiden ki. 08.00-16.00.
Saklisten er ogsâ utlagt til
gjennomsyn pa Enebakk folkebibliotek i âpningstiden.
Enebakk formannskapskontor, 19. oktober 1988
Kãre KjØlle, ordfører

L

— — —

i moderne stil
og farge. .Sofie.

KUN

1980on
KJEMPESALG

—

TAPET

Torsdag, fredag og lordag

Lengde 142 cm
Sengemãl 128x200
Stoff i rosa

2-seter
SOVESOFA i rosa eller bltt stoff
med furufront plass til sengetøy i rygg.

20%

-

pa alle lagertapeter. Flere hundre mønstre pa lager.

Vi nyltapet

fra kr

G.

kr12.

Tekstiltapet

og kr

44.

kr24.'

pr. rull

kr2l.

kr

28.50 pr. Im (rullpris)
fra kr 58. pr.. rull

-

-

,1

Torggata 31, 0183 Oslo 1. TIf. 02136 2740
Bernt Ankersgt. 4, 0183 Oslo 1. TIf. 02/20 1076

Vâtromstapet

Vinyl gulvbelegg

48-- pr. rn2

Vinyl gulvrester

AO.- pr. stk.

-

uansett størrelse

Alt verktøy i var jernvareavd.

~20%
A. FJELDSTADA.S

MALING TAPET LAGER . GULVBELEGG •BADEROMSUTSTYR

Kirkegt. 18

-

Lillestrøm

-

TIf. 06/81 1142

send Iøsningen til

Vignett, 1912 Enebakk
Merk konvolutten <<Prernie>>

1iuctt

10
RELIGIOSE MOTER

Misjonshuset
Bibeltjme fred. 28.10. ki. 19.00
v/Jan Erik Lehre. Kaffe, kollekt, samtale.
Alle veikommen.

PINSEMErIGHETEN

ARBEID UTFORES

Høsttilbud
Deres tak og takrenner m.m. Intet for stort - intet for
pa

lite.
Ta kontakt pa tif. 06/62 50 54

lUmPer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen, Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, modernisering, reparasjoner, flislegging og tapetsering.
TIf. 09/92 85 23 priv. Mobil: 030/11 705.

Viktig melding Iii deg
som fikk skattepenger tilbake
BETEL

D

Onsd. 26.10. ki. 19.30: Bibel og bønn.
Torsd. 27.10. kl.19.30:
SØsterring hos Ase
Bjerkland.
LØrd. 29.10. ki. 16.00:
Bibeitime om nâdegave
ne v/Inge Flaten.
SØnd. 30.10. ki. 10.00:
SØndagsskole. Ri. 19.00:
Sang og vitnesbyrd. Alie
velkommen.

PIONEER

TANDBERG i Triaden senter
overtar distribusjonen pa N. Romerike av

HI-H. Bilstereo, samt TANDBERG TV og video. Dette feirer vi

med noen skikkeiige tilbud som vii fâ konkurrentenes tilbud til a blekne.

/

/

/

Spesialtilbud

Et Krafteksemplar

3 timers Tandberg videobân
toppkvalitet
For 185,- flh

fra (çD PIONEER

35

Max 2 pr. kunde'
KE 3080 Radjo/kassettkombInason
• 28 watt • Fader • Autorevers
• Musikksøker • 24 forvalg
Autosøk. Beste stasjonsminne. For 3.495,-.
NA

Tandberg farge-TV-Hi-Fi stereo
2 x 30 W, kontrastglass. Nytt flatt
billedrør. - Du har minne oppt. 98
text-TV-sider.
For 10.990,-.
NA7.990,

1.995,-

Na 495,- pr. stk.
Na 610,- pr. stk.
Na 815,- pr. stk.
Na 1365,- pr. stk.
Na 260,- pr.stk.

TSRF 200, for 1.500,- pr. sett
TSR 500 - 100 watt, for 1.800,- pr. sett
TSR 600 - 120 watt, for 2.395,- pr. sett
TSR 800, for 4.000,- pr. sett
TSM-4 - 60 watt, for 685,- pr. sett

Alt i dører og vinduer.
Lager innredninger.
Kontakt oss.

MICHELIN

I*
Vi VU
MUMATDIG
••Nogaikort
MuItkort
Kj.p.kofl

I

NA 3.990,-

STEREO-KU PP fra Pioneer

BILHØYTIALERE
v/Nordby Bruk
TIf. 06/83 71 68

Tandberg Video - En v markedets mest
avanserte med utrolig god bildekvalitet Slim modell - Trâdløs fjernkontr. - 8 program, 13 uker - 29 stasjonsinnst. - 100 kanaler - S kanaler + masse finesser.
For 5.990,-

x

Si m/CD og full fjernstyring 100 watt inkl. hoyttalere.
For 9.150,-. Na 6.990,-.
5 2 m/CD som tar oppt. 5 CDplater - full fjernst. og hoytt.
Na 8.990,For 11.150,-.

NB! KJBP NA - DC
BETALOM3 MNDR.
Kun mot Ot lite tillegg i prisen.
200 GRATIS
PARKER I NGSPLASSER
- EGETVERKSTED Gamleveien 88, 1476 Rasta
ROMEHIKES STØRSTE
TIf. 02/70 8150
UTVALG I VIDEO, TV
STRØMMEN STORSENTER
DC STEREO
flf. 06/81 1550

ELECTRO TR16DEN
HANDEL

XM + 5200
Det
avanserte
lame lid ek k et

Jorgenrud Bilverksted
1820 Spydeberg
IlL 09/83 75 07

APNINGSTIDER: LANGAPENT HVERDAGER RI. 10-20" IORDAG RI. 9-18

LOKALAVISEN - DEN KAN DU IKKE UNNVIRE

• Optisk synsprøve
• Kontaktlinser
ti!passes
• Timebestilling

- Har du tenkt pa det?

- Har du glemt det?

GJOR ALVOR AV DET NA!
Abonner pa Enebakks egen lokalavis

TIf. 09-870524

Optiker Krogh
Ski Optiske
(Princess Huset)

Asenveien 1,1400 Ski.

Fordi Vignett

BEGRAVELSESBYRAER

* Er partipolitisk uavhengig
* Vet mest om bygda
* Skrives av enebakkinger

* Bryr seg om DIN hverdag
* Dekker hele Enebakk

.0

Ski

Vi gir deg aile tiders TILBUD - ABONNER NA,

Bc0rvclsesbM

og du far Vignett Ut 1988 og i hele 1989 for kiln 250.
(Tilbudet gjelder fram til 4. nov.)

CHRSTENSRUD EFTF.

Nordbyvn. 27, Ski
TIE (09) 87 30 60
Vakttelel'on

SLA PA TRADEN NA, - ELLER SEND INN NEDENSTAENDE SLIPP SNAREST.

Vi kommer
i konferanse

Jeg onsker et abonnement Ut 1988 og for 1989 for kr 250,Navn

Ordner alt

Adr
Vignett p.b. 62, 1912 Enebakk

Follodistriktets byrá
gjennom 60 Sr

rb

11

~gy

IF

4ek ir Nr 1

41&:~

MURERE

RØRLEGGER

Steinar Nordahi

JOHN A. ANDRESEN

BYGGSER VICE
Alt I mur- og pussarbeid.
hf. 92 63 46

FRIS0R

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

Mob.tlf. 094/11 747
TIf. 92 4892

Dame- og 'herrefriser
Saig av harpreparater og parfymea i ler.
-

Erik Kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og heytrykksspyling.

fred. fra kI. 9.00-17.00

Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
TIf. 92 55 50

Bjerke Härdesign
TIf. 92 81 62

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

Utterer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering
Fast pris
'-'

Enebakk rarleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Váglivn. 25, 1914 Enebakk — tlf. 9243 54

Per-Erik østlie a.s

Enebakk Pdlarkiseservice

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

TEGNING- PROSJEKTERING

-

tlf. 9246 13

ENTREPRE NOR
-

FLATEBY

Gardinbrett

-

inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

U

Vi renser det meste:
Dyner, sauesklnn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

Mobil: 094/30 295

sprengning transport.
Kontakt oss!
Harald Man Entrepienrfor. A/S

Persienner

Markiser —

J&zajama

Alt / glassarbeid

- RESTAURERING GRIJNNMURER

-

C"

Man.
Tirs., tots.
Fredag

stengt
9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00

Hilsen Ase Mette

KVWK RENS

Enebakk glass

1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG . TILBYGG

-Graving

c7I2

Grendesent eret, 1911 Flateby
TIf. 92 80 49

Lørdag

GLASSMESTER

BYGG- OG TØMMERMESTER

TIf. 09/92 43 40

/V

---'WY'

SPESIALFORRETNINGER

TIf. 09/926543
Mobil 094/37548

Lennestadvo. 5

I 1912 Enebakk

'

Apningstider:

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

TOMMERMESTER
çRM4 .

DAME- OG HERREFRISOR
SOL — PARFYMERI
Sommertid 1.6. - 31.8.
Mand. - fred. 10.00-17.00
Torsd. 10.00-18.00. Lard. 9.00-14.00
Forretnlngssenteret,
Ytre Enebakk — tlt. 92 54 13

Bekkelaget II etg., V. Enebakk

Jan M. Johansen
Tif. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mettes H'deslgn.

Mand.

Bevervn. 11
1914 Enebakk

Iiuiluiiui

4= 4eh

D.FREIIAG&C01.

rammeVul
Aft i Innrammlng

-

Medaljeskap og innrammede akvarelltrykk

TLF. 9281 17 9.00-16.00

1911 Flateby

Ttf.928853-928525etter 16.00

-

tlf. 9286 10

Ogsá kveldstid

Mobil 094155 519

Elektro Mekanisk — Verksted
Produksjort — Reparasjon
Sterkstrom — Svakstrøm
Bil Elektro
-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

fIt. 09/92 62 94

Esso diesel, parafin og fyringsolje
Tlf. 92 81 24

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Selge/kjøpe
bil camp.vogn
etc.
Kontakt oss!
Annonse/datasaig
fit. 92 63 48 12.00-21.00
-

Arve Johansen Graveservice

1912 ENEBAXK
Graving av
vannlekasjer

Planering

Oppgraving av avlop
Mob. 094-22317

TN. 09-927054

EL-INSTALLASJON

Minigraver til We

Msherg &
hiesiS

,INSTALLASJONSFIRMA

KEEL BJJOIW

Otf ører alt I el-installasjoner
I

1912 Enebakk

-

tlt. 92 63 00

U

EILAG

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

SJAFORSKOLE

Ski Trafikkskole
1400 Ski

Opplring pa bil

Kiasse A Kiasse B
-

Teorikurs Kjøretimer

Teorikurs

-

Om nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

—

Fase II

TIf. 06/81 42 92

TANNTEKNIKER.

—

sprengning

Mur & Graveservice A/S
1911 Flateby

Grendesenteret, Flateby
TIf. kI. 8.00-15.00
TIf. utenom kontortid

928739
92 80 31

Kvelder, etter avtale.

BILFIRMA

Erling Rod A/S
1800 Asldm

UNDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNUNG
Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss.

Vi ordner LAN
for kjøper/selger
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

SVEIN H. HELLER A/S
-

TLF. 87 37 37

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD— Askim

Tif.

1570

Enebakk
Transformator
verksted
Boks 27, 1911 Flateby

— tlf. 92 85 40

• Kjøpe oiler selge
eleadom?
Kontakt:
TRYTI EIENDDMSMEGUNG A/S
Bevi9ngshivec Mv. Hee A. Trye
Fjetveien 55. 9I4 Ytre Enebakk
11?.: 09/92 5570

VETERINIER

Trio Autoskado
Vi tar imot lakkering
og oppretting

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

$twI3 ITRLIA 3$ Pizzeria
Alt i mat til hverdag og test.
Catering Restaurant
Grendesenteret, 1911 Flateby
-

-

TIf. 09/92 88 60

TIf. 09/92 61 18 — 09/92 62 56
094/25 366 — 094/08 438

JERNB.VN. 2, 1400 SKI

Stein Qarre-Hanssen

TANNTEKNI KERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

TIf. 8816 15

transport

REGNSKAP

Øk000ml & Hegnskap Enebakk A/S
AIt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 94 22 65
-

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Auóu

-

Mur- og betongarbeider

EIENDOMSFORMIDLING

GAUTE'S TBAFIKKSKOLE A/

— tlf. 8737 10

Graving

Flateby Antirust
kJØp og saig av IiIer
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby

• Poliklinikk• Rontgen • Klrurgi
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK

Laniljruksregnskap, Økonomi
& handelsregnskap
Brede Gjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-rádgivning.

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

tebakk
c9nskapukontor

Vet. Knul-Arne N09verdal
N. Riisgárd, Kjeller
(skiff fra Fetvn. v/fiyplassen)

IRF Norske Regnskapsbyrâers Forening
TIf. 09/92 63 03

Apningsiider: 8.30-15/17-19

Postboks 24
1912 Enebakk

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

Medlem av

Godkjent regnskapskontor

'*ten oppslutning Ja til flere
LI
om Stor konsert
flyktninger

\

Hvorfor skal vre
usagt, men belt utrolig
var det at bare 40 - 50
mennesker møtte fra pa
Mjer ungdomsskole sØndag ettermiddag til konserten med Big Chief
Jazzband.

Vi flkk hØre Basin Street Blues,
High Society, St.Louis Blues,
Down by the riverside.
2. avdeling startet med Tiger
Rag, sá fulgte-Do you know
what it means to miss New Orleans. Og akkurat det kommer musikerne i Big Chief til a vite neste
ir pa disse tider. For i sommer
drar de samlet til dette jazzens
Tjfattelig, i selveste Storband - Mekka. Og fiere av dem har fakmiljØets hØyborg sviktet pu- tisk ikke vrt der fØr.
blikum en konsert som sett pa
Duke Ellington sto ogsá selvbakgrunn av oppslutningen om sagt pa repertoaret, og denne
hjemlige Storband - konserter gangen med velkjente It don't
burde ha t€ukket stappfulle hus. mean a thing if you ain't got that
Navel, slik ble det ikke, og vi kan swing..
bare siutte oss til Torunn Stras
ord da hun overrakte blomster til
En tlott konsert.Den siste i rekbandet: - NA kan de angre, de ken av Enebakk kulturstyres
som satt hjemme!
konserttilbud i hØst. Hvor var dere alle jazzentusiaster i EneFor vi som var der, vi fØlte subakk?
get langt ned i stortâa. Glad Na, fortvil ikke. Big Chief er
Jazz pa sitt aller beste, framfØrt villige til a komme tilbake til
humØrfylte gutter som ikke har Enebakk de, etter New Orleans
latt Ara tare pa seg. De blir sta- turen, med konsertprogrammet
dig bedre! Bare synd at kontak- for denne, sâ sjansen kan by seg
ten mellom aktØrer og publikum igjen til neste ár..
ikke var helt pa topp. Det blir uksom litt lite a spille pa med man- Kommer kulturstyret til a
ge tomme stoirader. Musikkopp- fortsette med slike konserttilbud
levlsen er der, men det blir for i Enebakk, kultursjef Per Sandmye luft til at man far spontanre- vik?
aksjoner og hØylydt begeistring
—Hensikten da vi satte i gang
fra publikum.
med dette, var a sondere muligheten for a opparbeide et tilbud
Big Chief geleidet oss elegant av profesjonelle sang og musikkgjennom deler av Jazzens histo- refter i Enebakk. Vi tenkte oss i
ne fra det hele startet i jazzens utgangspunktet en 4 - 5 konservugge, New Orleans og gledesk- ter i aret. NA har vi gjennomfØrt
varterene i Storeyville og videre fire konserter i lØpet av inneoppover til St Louis, til det fØrste vrende ár. Men fire konserter er
hvite j azzorkester
ikke nok hvis vi vil arbeide fram
i New York, og endelig 1920 are- et publikum for konserter med
nes jazzmiljØ i Paris.
profesjonelle krefter. Da ma vi

holde pa lengre. Men det er grenser for hva vi kan legge i dette arbeidet, sier Sandvik, og understreker at kulturstyret nâ ma
diskutere hva som videre skal
skje.
- Sett under ett har konsertene
hatt bra oppslutning.
- Er du skuffet over oppslutningen om Big Chief konserten?
- Jeg kan ikke si jeg er skuffet.
Vi har ikke holdt pa sâ lenge, og
ikke opparbeidet et fast publikum. Men jeg er overrasket, fordi
dette var den av konsertene vi i
utgangspunktet hadde regnet
med skulle trekke stappfulle hus.
Men, jevnt over har konsertene
hatt god oppslutning, og med det
som utgangspunkt er det fristende a fortsette.

Et flertall i forrnannskapet gar inn for a ta
imot fern nye flyktninger
pa betingelse av at FLYBO er behjelpelige med a
skaffe
nødvendige
boliger.Kommunestyret
skal avgjØre saken fØrstkommende mandag.

vmd StrØm, Fr.p. a vente
med a gi klarsignal for mottak av nye flyktninger, inntil
man far en oversikt over
hvordan man klarer a h.ndtere flyktningemottak , men
han fikk bare sin egen stemme for dette forslaget

Enebakk kommune har fâtt
to henvendelser fra Regionkontor Øst om mottak av
nye flyktninger. Det dreier
seg om 2 enslige menn fra
Irak, som har fatt oppholdstillatelse pa humanitrt
grunniag, og en familie med
et barn som er født i Norge.
Ogsâ disse har fâtt oppholdstillatelse pa humanitart grunniag.

sa langt har Enebakk tidligere sagt ja til a ta imot 13
kvoteflyktninger, en enslig,
og to familier.

Flyktningekonsulenten
Hassan Boukioud har anbefalt mottaket og viser til
fordelen ved at man far
flyktninger med samme
sprak og kulturbakgrunn i
kommunen. Nok en gang vii
man slippe utgifter til tolketjeneste, da fiyktningekonsulenten behersker flyktnmgenes morsmâl. Flyktningekonsulenten sier ogsá at det nâ er
etablert stabile ordniriger
med barnepass, undervisning, og norske vennefamilier
til flyktninger som kommer
til kommunen.
Da formannskapet behandlet saken, foreslo Øy-

—Og hva kan vi i sá fail vente
oss videre?
- Vi har muligheten for a fb.
konserter her i Enebakk med
musikere som Arve Tellefsen,
Sigmund Groven, og Geir Lystrup, for bare a nevne noen, sier
Sandvik, og legger samtidig til at
om kulturstyret bestemmer seg
for ga videre med sine konserttilbud, vil det ogsa bli konserter pa
Flateby.
- Og vi er mottagelige for spesielle Ønsker fra publikum nar
det gjelder konserttilbud, sâ ta
kontakt.
- Ellers kunne jeg ogsá tenke
med et samarbeid med ungdomsklubbene med tanke pa a fA
i stand en rockematine. sier
Sandvik.
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Av disse er det bare den
enslige, Hassan Amarat som
har kommet til Enebakk.
Han er i full gang med a lre
seg norsk, med flyktningekonsulent Hassan Boukiod
som lrer. De andre 12
flyktningene, to familier fra
Iran, har fortsatt ikke kommet til Enebakk. De befinner
seg i en flyktningeleir i Pakistan, og det oppgis medisinske arsaker som grunn til at
de enda ikke er kommet. - Vi
har sendt en henvendelse til
UD angaende saken, og bedt
om a ía anvist nye flyktninger dersom saken drar Ut
det uvisse, av hensyn til det
mottakerapparat som na en
Mart her, sier kst. helse og sosialsjef Knut Johnsen. Han
sier at de i lØpét av de nrmeste dagene venter et avkiarende brev fra UD, nâr det
gjelder de to flyktningefamiliene man har sagtja til a ta
imot.
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