
Kjøp og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 

Lossa 

Etter 15 árs venting: 

Stpanda skole f ar gymsal n A 
Sjelden sa' man en sa' massiv 

tverrpolitisk enighet som da 
kommunestyret mandag kveld 
enstemmig vedtok fly utlysing av 
gymsalen pa Stranda skole pa 
andbud, snarest. 

15 árs ventetid fikk greie seg,  

mente representantene, som ogsà 
var skjønt enige om at det fore-
liggende anbudet fra Mobygg A/S 
skulle avvises. Her var repre-
sentantene pa linje med râd-
mannen, som ellers hadde inn-
stilt pa utsettelse av saken. 

Skyhoye Peg-ninge 
:. 
 I 

Fiere husstander I Ytre Enebakk har mottatt 
svimlende hø' e telefom egninger for 4 kvartal 
1987. 
-Jeg fikk sjokk da jeg mottok en telefoni egnmg 
som var pa omkring det dobbeit€ av vanlig be - 
lop, 	fortelier 	Kristin 	Einarsen 	1 

Grevlingveien -Jeg nevnte det for andre, og &t 
iser seg at det er mange husstander 1 Ytre som 

har fãtt nøyaktig  det samme sjokket. Jeg har 
henvendt meg til Televerket, for a høre om det-
te kan vre riktig og far bekjed om a sende 
skriftlig kiage. Den oppfOrdringen lar jeg gâ vi-
dere. Om alle de dette gjeldertilskriver Tele-
verket, vii saken matte undersøkes. 
Fiere av abonnentene i Ytre Enebakk var utin 
telefon I opptil en uke etter flommen og uvret 
sent i host. 
I forbindelse opplevde mange oversiag Enkelte 
abonnenter kan ogsa fortelie om apne linjer i 
timevis. 
Vignett har kontaktet teleadmini strasjonen, 
for a høre om det har vart problemer i for-
bindelse med uvaret. 
—Det var nroblemer I forhindelse med uvrsne- 

SVARTHOL BRENSEL 
YTRE ENEBAKK 

PARAFIN - FYRINGSOLJE 
DIESEL - 

SMOREOLJER 

Best.tlf. 024047 
Norsjo-alje 	P beste kvalitet. 	rivat 92 46 52  

Tankbilen 094/18 967 

PRISGARANTI 
Vi leverer raskt I Ski - Hobøl - 

Spydeberg - Enebakk - RIingen 

Var det fest I dette lokalet til klokken fern juledagsmorgen?I 
alle fall vedtok kommunestyret mandag kveld ci gi fortsatt 
bevilling til saig av 01 og yin til spisegjester i Soiheirn cafe. 
Men forelØpig bare til 31.mars. 

teleadministrasjonen,—men etter hva jeg far 
opplyst ved sentralen I Ytre Enebakk gjaidt 
det problemer med summetonen. Uvieret had-
de ikke noen innvirkning pa tellerne Hvis folk 
mener at de har fátt aitfor høye regninger, ma 
de kontakte oss, skriftlig, eiier pa telefon, si vi 
far underske saken narmere, sier Nesholen. 

Men kommunestyret valgte 
aitsâ a føige en enstemmig inn-
stilling fra fanmannskapet, som 
agsa innebrer at forhandiings-
utvalget snarest mulig klargjør 
tamtegrunn. 

PA farsiag fra Øyvind StrØm 
(FrP) bie det agsá vedtatt at 
teknisk etat skal vurdere dispen-
sasjon fra byggefanskriftene, der-
som klargjøning av torntegrunn 
vii farsinke byggeprosjektet. 

Uakseptabelt 
- 20.000 kroner pr. kvm er uak-

septabelt, sa Dag Skaug, Ap, 

Kommunestyret 
vedtok 	mandag 
kveld mot to stem-
mer a gi Erling En-
ger skjenkerett for 
01 i kiasse 2, samt 
skjenkerett for yin 
til spisegjester i So!-
heim café fram til 
31.mars i ár. 

Det var Kr.f. 'S nepresentanter 
som stemte mat skjenkebevil-
lingen. —Da kommunestyret be-
handlet saken i mai 1987 og ga 
foreiØpig beviliing, forutsa jeg 
problemer, 	sa 	Carsten 
BarbØi.—Og det sam jeg da sa 
har slatt til. Det har vrt fy11 og 
brak rundt cafeen til langt pa 
natt. Julaften var det etter Si-
gende âpent til kiokken fern am 
morgenen fØnste juledag, med 
ravende ungdom ruridt cafeen. 
Slikt gâr over alle grenser, men-
te BanbØi.—Dette bØn tale i ne-
gativ retning, mente han,ag ga 
utnykk for at han derfon yule 
stemme imat skjenkebevillin-
gen. BanbØl hadde ellers ingen-
ting imot fortsatt drift ved Sal-
heim Cafe. 
OndfØrer Kâre KjØile under-
streket at det ikke páhviite 
kommunestyret der og da a un- 

men nár det gj elder punkt 21 räd-
mannens innstiiling, am a stille 
saken i bera er jeg uenig. Etter 15 
firs ventetid ma vi handle. Her 
har vi ikke bare Økanamien a ta 
hensyn til. Vi ma ogsa ta hensyn 
til 1rene og elever. Og 30 eleven 
pa 100 kvrn, som situasjanen er i 
dag, er ikke haldbart. Dessuten 
renner vann inn i saien silk at 
den ma stenges i peniader. Sko-
len har i dag heller ikke noe sam-
lingssted nár alle kiassene ska.1 
samies til forskjeilige anled-
ninger. Foreningsllvet kan ogsa 
trenge en silk sal Ui sine forskjel- 

derbygge pastandene sam bie 
framsatt med bevis.—Men dette 
skai vi undersøke grundig med 

lige aktiviteten, sa Skaug. - Rad-
mannen menen en bØn  avvente en 
revident skalebrukspian. Det vii 
komme til a vane skole pa Stnan-
da i hele dette anhundre og iangt 
inn i neste. Kanskje gymsaien vi 
na bygger kan bli fØnste bygge-
tnnn pa en ny skole. 

Ellers hapet Skaug pa bedne 
utsikter innen bygg og anlegg, 
silk at man nA hadde muligheten 

Forts, side 3 (1) 

tanke pa beviliing for en ny 
peniade etter 31.3.sa KjØiie. 

Betalte selv 
I forbindelse med oppsiaget 
am trafikksikringen pa RV 
155 langs Vâgvann i Ytre 
Enebakk uttalte Halyard 
Taft at han fant det underlig 
at det var bek svart pa 
strekningen bensinstasj a-
nenlVik, mens strekningen 
Vik—Holtop var fulit app-
lyst. Forkiaringen pa dette, 
fortelier en av de sam bor pa 
strekningen, er at beboerne 
derselv har bekostet veily-
set. 

100.000 til 
menighets 
senteret 
Det er nâ kommet inn 100.000 
kroner pa kantaen til menighets-
senteret i Man. Dette er gayer og 
innsamiede midier g.jennam 4 âr. 
I tilieg har speiderne samlet inn 
midier som er Øremerket deres 
andel i bygget. 
13.februar vii det bli en marke-
ring pa Grendesenteret i Ytre 
med bál, servering og saig av søi-
vaksjer. 

Solheim café: 
Engep fikk  b 

KOMMER  DU?,Qe 



FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg 

etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt, 
men redaksjonen ma ha navn og adresse. 

((Den nye Villa Bakke~~  
SØndag 31. januar 

Enebakk: 
11.00: Mari kirke v/Jo-
hannessen og Gunder-
sen. Sang av Ytre Ene-
bakk misjonskor. 
11.00: Stranden bedehus, 
Flateby, v/Helgheim og 
Soiheim. 

Onsdagens tekst 
Losepengene 

VIGNETT 

Anna Helene med dagen 2. 
feb. 

Venner 

Sentralsykehuset i Akershus 
Linda har fâtt en stor lille-
bror 18/1-88. 

Britt Weng Stubberud, 
Svein Stubberud 

SØndag 31/1 
16.30 (B) 
<<KATY, DEN LILLE 

LARVEN>> 

18.30 (U) - kr 20.- 
<<LA BAMBA>> 

20.30 (V) 
<<PELLE 

EROBREREN>> 

PLAKATEN 

VâgIia Vel 
ArsmØte 2. februar. 

Enebakk Handikaplag 
ArsmØte 28. januar. 

Enebakk 
Bondekvinnelag 
har kurs 17. februar. Se an-
nonse. 

Kirkebygden Vel 
Arsmøte 9. februar. Se an-
nonse. 
Flateby vannverk 
Arsmøte 10. februar. 
Enebakk 
kunstforening 
har salgsutstilling. Se an-
nonse. 
SelvangivelSe 1987 
ligningskontoret. Se an-
nonse. 
Enebakk kommune 
Nye âpningstider for To-
rud søppelfyllplass. Se an-
nonse. 

Ad. oppslag pa Vignetts fØrste 
side 20.01.88 med bilde av den 
"dekorerte bussbua i Kirkebyg-
den. Underteksten til bildet var: 
"Et produkt av kreativ ungdom 
som setter pris pa hjembygda 
Si? >' 

Det første som slâr meg ved 
dette oppslaget er at det sier mer 
om den som har skrevet det enn 
om ungdommen i Kirkebygden. 
(Det er selvfølgelig usignert som 
resten av avisas redaksjonelle 
stoff). .Jeg tillater meg ogsá a set-
te spØrsmálstegn ved avisas re-
daksjonelle linje ved a trykke 
stoff av denne art. Oppslagets 
angrep pa virkning i stedet for pa 
a.rsak viser etter min oppfatning 

Sannelig blir det foreslatt a ra-
sjonalisere pa grasrota og priori-
tere sjefer. Bygda v.r har et syke-
hjem, som til na har vrt et av de 
bedre, med betjening og styrer 
som i alle ar har stàtt pa langt 
over det man kan forvente. Men 
hva kan man hØre pa bygda i dis-
se dager? —Jo, det er kommet et 
forsiag om a fjerne kokken i hel-
gen. Er ikke forslagsstillerne klar 
over at det er mennesker de har 
med a gjØre? Da tenker jeg fØrst 
pa beboerne. Den eldre garde 
som har slitt og gitt oss den vels-
tand vi tross alt har. Skal de 
igjen M fØle darlige tider pa 
kropp og sjel? Eller er dere ikke 
klar over at maten er hØyde-
punktet i en hverdag som ellers 
fortoner seg belt uk, ar Ut og âr 
inn? 
Skal det na serveres grØt eller 
suppe bade pa lØrdag og sØndag? 
-Eller er det meningen at kjøk-
kenassistentene skal slite helsen 
av seg med at de i tillegg til job-
ben de ma utfØre, na ogsa skal ha 
ansvaret for sØndagsmiddagen 
som aidri har bestatt av suppe, 
grØt eller oppvarmet mat? Kan 
det vre meningen a f)erne noe 
"ekstra" til sØndagsmiddag, slik 
som vi alle tradisjonelt har det i 
vanlige hjem? Er det meningen a 

Mat. 20. 25-28 

I Guds rike gjelder andre 
lover enn de som ser ut til a 
gjelde i samfunnslivet for 
Øvrig. 

Tjenesten for andre men-
nesker lovprises i Bibelen. 
HØyest vurderes medmen-
neskene av MenneskesØn-
nen, av Jesus. Han kom, ikke 
for a la seg tjene, men for 
selv a tjene og gi sitt liv til 
løsepenge for mange. 

LØsepenger ble betalt for a  

en lite seriØs journalistikk og lite 
(manglende) innsikt. 

Oppslaget avsluttes med "Har 
ungdommen i Kirkebygden sá ii-
te a foreta seg at de ma Ødelegge 
pa denne mâten? Vi bare spØr"? 
Ja, Vignett, dere er pa rett spor! 
Kanskje dere burde stille det 
spørsmalet i en artikkel som be-
lyser ungdommens situasjon og 
muligheter i Enebakk. Det yule 
sikkert vre interessant og infor-
rpativt for avisas leere. 

jeg bar til slutt forsiag til ny 
undertekst til bildet av bussbua: 
"Et produkt av hva Enebakk 
kommune investerer i ungdom-
men sin?" 

Astrid StrØm 

tjeme "den lille gnist" som Mr be-
tjeningen til a gjØre "det lifie eks-
tra", som betyr sa utrolig mye for 
det psykiske og fysiske velvre. 
Hvorfor denne innsparingen? Er 
det fordi man Ønsker a lØnne en 
pleie og omsorgssjef under helse 
og sosiaisjefen som igjen har 
daglig leder ved sykehjemmet 
under seg? 
Nei, spar gjerne, men ikke pa de 
eldre i bygda var. Eller pa be-
tjeningen ved sykehjemmet som 
bar en meget hard og krevende 
jobb fra fØr. Dette er en meget 
verdifull jobb, som lar de eldre fØ-
le at livet er verd a leve. 
RØst fra grasrota. 

Foig med 
i 

nc rmiljoet 
LES 

tA18Ctt 

frigi slaver, krigsfanger og 
dødsdØmte forbrytere. 

Den løsepengen det er 
snakk om I teksten er Kristi 
liv og blod. 

Det var en kostbar lØse-
penge. Men den er sà virke-
kraftig og verdifull at den er 
i stand til a frikjØpe alle som 
tar Gud pa ordet og bygger 
sitt liv pa det. 

T.P. 

Det er skrevet mange gode 
bøker, og det er sagt mye om 
bøker. Jeg vii ta utgangs-
punkt i ei høytiesningsbok 
vi har hjemme for tida. 

Momo er en liten eiendom. 
melig personlighet som opp-
trer i Michael Endes bok: 
Momo eller kampen om ti-
den. Hun undrer: Hvem stje-
ler den tiden som vennene 
mine sparer ved ikke a be-
sØke meg lenger? Men en dag 
oppdager hun de farlige tids-
tyvene. Skurkene er herrene 
fra Tids-sparekassen. 

Tiden er visst ailtid et ak-
tuelt samtaleemne. Den er 
noe vi slâss med eller mot, og 
var vurdering av den endrer 
seg. Da vi var barn, var et âr 
en uendelighet, i voksen al-
der synes det som om nytt-
ârsaften kommer tettere og 
tettere. En ting er I alle fall 
sikkert: Vi har alle 24 timer i 
dØgnet. Slitne timer, gode ti-
mer, dârlige timer. Men vi 
kan ikke fâ dem til a romme 
alt vi gjerne vii, eller synes 
vi ma. Siâ ned pa kravene! 
Spesieit vi kvinner er flinke 
til a ha dâriig samvittighet 
for et tiden ikke strekker til. 
Vi vii gjerne jobbe med det 
vi er utdannet for, og har 
dâriig samvittighet overfor 
barna. Vi vil ta oss av barna, 
og har dárlig samvittighet 
n'u'nrfnr tirlrnt sr,,rt ITinc,af+ 

deler - sett av iitt tid til deg 
selv. PrØv i alle fail. Kanskje 
det lykkes iblant. 

For noen dager siden leste 
jeg I en artikkei i en avis at 
kvinner bruker mye av livet 
sitt til a vente. Det er som a 
sta bak ci gardin og betrakte 
livet utenfor, med en noe ro- 
mantisk/optimistisk 	for- 
ventning om en sjanse til a 
<reahisere seg seiv>> skal duk-
ke opp. Personlig synes jeg 
ikke dette stemmer belt med 
virkeiigheten - mange kvin-
ner viser da et enormt pa-
gangsmot og dyktighet. 

Pa den andre siden - hvem 
tenker ikke iblant: Bare jeg 
blir ferdig med utdannel. 
sen---- bare babyen sover om 
natta -.-- bare barna blir 
stØrre DA! 

Karsten Isachsen, prest og 
forfatter, har sagt i en av bø-
kene sine: <<Mange men-
nesker er nesten aldri synk-
ronisert med sin nâvarende 
situasjon. Dc fleste fasene 
gjennomleves, men de er aid-
ri Ønsket samtidig med at de 
oppieves>>. Si sant! 

For noen ár siden var ci 
bok med tittel: <<Elsk deg 
selv" svrt popuher. Kan 
hØres ganske sa egoistisk Ut. 
Vi har da hert - og herer an-
takeiig barna váre - at vi 
skal ta hensyn til andre først 
og fremst. Det er vel riktig. 
Men for a 'ha noe a tilby an-
dre, er det vel viktig at vi 
eisker oss selv ogsa? At vi 
har en god porsjon selvtiihit? 

Det er kanskje det beste vi 
kan gi vare barn. Et apropos 
til alle herere ogsa. Dere har 

et stort ansvar! Alie barn (og 
voksne) har noe positivt og 
verdifuilt i seg. Fortell dem 
det! Det er viktig! Dette te-
maet blir bl.a. berØrt i Else 
Breens bok Hundreârshuset. 
En evneveik bygdeoriginal 
som ingen tillegger noen 
sr1ig betydning, er butt 
trãkket pa og sett utenfor i 
arevis. Ingen tenker pa at 
han ogsã kan ha vanhige 
menneskelige behov og følel-
ser. Fordi han har sá lavt 
selvbilde, blir reaksjonene 
hans voldsomme. 

Jeg vii komme hitt tilbake 
til dette med tiden igjen. Vi 
har vel iett for a se det som 
ligger noen ar tilbake i et litt 
rosenrødt skjr. 

Fordi vi husker best det 
som var godt.. Jeg vet ikke 
hvor gammel man ma vre 
for a snakke om ogode gamle 
dager>>, som kanskje ikke var 
awxe bedri  

eg tiodtte jIAF ateby fØr 
<<den store innflyttingen>' be-
gynte for Ca. 20 ar siden. Da 
alle kjente alle. Kuene gikk 
og beitet der hvor Grende-
senteret er nà. Ødegãrds-
velen var en kjempefin ake-
bakke om vinteren. Det store 
frikvarteret pa Stranden 
skole kunne strekke seg ut-
over det meste av neste time, 
fordi de fire hererne hadde 
sá mye a snakke om. Var Fla-
teby et bedre sted a bo da? 
Neppe. Jeg kan ikke huske at 
de voksne hadde bedre tid. 
Alt var selvfØigehig mer 
tungvint og shitsomt. Det var 
ffi fritidstiibud, forretninger 
eller annen form for service. 
Jeg vii pasta at skolen er 
butt et bedre sted a vre for 
barna, uansett hva man mat-
te mene om herere og strei-
ker. Det er mange pa Elate-
by, og i Enebakk for Øvrig, 
som bruker mye av tida sii 
uiike lag og organisasjoner, 
til glede for folk i alle aidre. 

Samfunnet vart forandrer 
seg, pa godt og vondt. Tida 
kan ikke skrus tilbake, men 
det kan vre nyttig med ett 
og annet tilbakebhikk. Vi 
kan planlegge for framtida, 
men vi far ikke med alt som 
vii skje. Det er her og nâ vi 
ma bruke tida slik vi mener 
er rett for oss selv og omgiv-
elsene. 

Jeg synes vi skal oppholde 
oss pa Flateby I neste uke og-
sa, og utfordrer Hilmar Bun-
gum. 

Bent Bakken Tollefsen 

Enebakk sykehmIem 
uten kokk I heigen? 

ens spaltist 



REDD 
BARNAS 
MINNE- 
GAVE 

fJernbanetorget 2 
0154 Oslo 1 
III (02) 4146 35 

ostgiro 5 00 01 87 
ankgiro 8200.01.60756 

Vennhigst oppgi avdodes navh og pa. 
rarendes navn og adresse slik at vi kan 
Ii sendt en hilsen og takke for gaven, 

Vignett vii annenhver onsdag from-
over presentere barne/ungdomsbilder 
av personer som er alment kjent i Ene-
bakk, eller i hvert fall i store deler av 
bygda. Vi oppfrodrer folk til a titte 
godt pa bildet for a se om det er mulig 
6 gienkenne vedkommene. 
Stikkord om personen hjelper dere p6 
gli. 
Gietter du hver ansiktet tilhorer, sâ siâ 
p6 tràden elier ring redaksjonen p6 
tlf.926540. 
Vi premierer med et Iodd i pengelot-
tenet. 

ST1 KKORD: 
Bosted: Fiateby 
Alder: Mellom 60 og 70 ár 
Yrke: ... Postbetjent og avisbud 
Hobbier:Teater, viser 09 sang, 

veldedighetsarbeid 

VIGNETT 

Handball, avdelingstabeller pr. 11.1188 Apets kamp I Mjwphallen 
Enebakk: 
Piker 14, avd.A: 
Eidsvold IF - Fenstad 
	

9-10 
Fet - Nannestad 
	

9-11 
R1ingen 2- Holter 2 
	

13-10 
Sørumsand - SØrum 
	9- 6 

R1ingen 2 	2 2 0 0 21-17 4 
SØrurnsand 
	

211 0 16-13 3 
Nannestad 
	

211 0 18-16 3 
Enebakk 
	

110 0 16-11 2 
Eidsvold IF 
	

210 1 21-20 2 
Eidsvoll Turn 110 0 8- 7 2 
Fenstad 
	

210 1 21-25 2 
Fet 
	

200 2 16-19 0 
SØrum 
	

200 2 13-17 0 
Holter 2 
	

200 2 20-25 0 

Piker 10, avd.B: 
AFSK - R & Ames 	7-0 
Nannestad - Enebakk 	9-2 
Eidsvold IF - Frogner 	3-7 
Nannestad 	2 2 0 0 22- 3 4 
AFSK 	220015-04 
Eidsvold IF 	2 1 0 1 12- 8 2 
Frogner 	1100 7-32 
Gjerdrum 	1 0 0 1 1-13 0 
Enebakk 	2 0 0 2 22-17 0 
R&Ames 	2002 1-160 

Piker 12, avd.B: 
Kurland - Rlingen 2 	10-3 
L/Fram - R1ingen 2 	0-0 
Kurland 	3 3 0 0 28-11 6 
SØrumsand 	2 2 0 0 29- 6 4 
SØrumsand 2 	2 2 0 0 30-23 4 
AFSK 	220016-124 
Hurdal 	2 1 0 1 22-19 2 

U 
Følg ansiennitetsprinsippet 
Even Ungersness (H) mente at 

det var riktig a fØlge flertallsinn-
stillingen fra formannskapet, 
framsatt av Dag Skaug. - Dette 
er en 15 âr gammel sak. Deter og-
sa flere skolesaker som presserer, 
men her bØr  vi fØlge ansiennitets-
prinsippet, som det har vrt 
vanlig a gjØre i kommunal sam-
menheng til na, sa Ungersness. 
Ogsa han mente det var riktig a 
forkaste det foreliggende anbud 
fordi det var for hØyt. 

Ungersness hadde ogsa vrt i 
kontakt med bygningssjefen som 
mente at det var en kurant sak a 
M eiendomsforholdene vedr. 
tomtegrunn i orden. 

Selvkritikk 
Einar Holstad, KrF, mente og- 

R1ingen 2 
	

3 1 0 2 8-16 2 
Enebakk 
	

2 0 0 2 8-14 0 
Nannestad 
	

2 0 0 2 10-22 0 
Gjerdrum 2 
	

1 0 0 1 2-15 0 
R & Ames 	2 0 0 2 13-28 0 

Piker avd. 14 B: 
HØIand - Eidsvoll Turn 2 18- 4 
Gjerdrum - Momoen 	13- 9 
Holter-Enebakk 	11- 4 
Kurland-Haga 	 7-11 
Skedsmo 2- Skedsmo 	7-15 
Holter 	3 3 0 0 38-14 6 
Skedsmo 	3 2 1 0 36-27 5 
HØland 
	

3 1 2 0 37-23 4 
Haga 	.3 2 0 1 34-24 4 
Gjerdrum 	320134-304 
Enebakk 
	

3 2 0 1 22-20 4 
Eidsvoll Turn 2 3 1 0 2 20-40 2 
Momoen 	3 0 1 2 24-30 1 
Kurland 	3 0 0 3 16-27 0 
Skedsmo2 	3 0 0 3 15-41 0 

Piker 16 avd.C: 
Kurland - R1ingen 	10-6 
Kurland 	3 2 0 1 43-17 4 
AFSK 	220020-114 
Eidsvoll Turn 2 2 2 0 0 20-17 4 
R&Ames 	1 1 0 0 24-46 2 
Skjetten 	1 0 0 1 7- 9 0 
R1ingen 	2 0 0 2 16-21 0 
Enebakk 	1 0 0 1 4-11 0 
Hurdal 	2 0 0 2 8-50 0 

sâ at 20.000 pr. kvm var for kost-
bart. - Det nrmer seg Norges 
Bank-priser>', sa han. - Dette er 
ikke noe komplisert bygg, men 
det er et viktig bygg, sa Holstad, 
og anbefalte kommunestyret a 
ga inn for flertallsinnstillingen 
fra formannskapet. 

- Hvorfor vU ikke bygdens eg-
ne handverkere vre 055 behjel-
pelige med a delta i a reise byg-
das anlegg og bygg, undret han. 
Han mente det var tid til selv-
kritikk som byggherre. - Det kan 
ikke vre slik at vare egne ikke 
har tid til a opprette arbeids-
plasser i sin egen hjembygd. Er vi 
ikke attraktive nok? Vi ma ga i 
055 selv. Det er ikke tid til a kriti-
sere. Dersom vi skal M til et sam-
arbeid med egne nringsdriven-
de ma vi legge forholdene til rette 
slik at vare egne firma og hand-
verkere kappes om a inngi anbud 

HØland 	4 0 0 4 47-81 0 

Gutter 12, avd.B: 
L/Fram - Momoen 	11- 4 
Fet 2- R & Ames 	 5-13 
RIingen - L/Fram 	2-12 
L/Fram 	4 2 0 2 23- 6 4 
Enebakk 
	

2 2 0 0 8- 2 4 
Fet 2 
	

3 2 0 1 17-16 4 
R & Ames 	3 1 0 2 13- 5 2 
Momoen 	3 1 0 2 6-19 2 
R1ingen 	3 1 0 2 5-24 2 

Darner 5. div. avd.1: 
AFSK - Nannestad 
	

12- 8 
Sørumsand - Haga 	13-13 
Fet - Eidsvoll Turn 	11-11 
HØland - Enebakk 
	

17-16 
Skedsmo - KlØfta 	13- 8 
Fet 	10541 138-128 14 
AFSK 	10622 125-128 14 
HØlarid 	10613 184-172 13 
Enebakk 	10 6 0 4 177-139 12 
Sørumsand 10 5 1 4 169-147 11 
Haga 	11515 166-178 11 
Eidsvoll Turn 
11 4 2 5 168-166 10 
KlØfta 	10 4 2 5 236-128 9 
Skedsmo 10 2 0 8 118-154 4 
Nannestad 10 2 0 8 127-169 4 

Darner 8.div. avd.1: 
Sand - Hauerseter 	19-6 
Frogner 	6 5 1 0 124- 64 11 

pa vàre prosjekter. 

Dispensasjon? 
Øivind StrØm, FrP, mente at 

en ekspropriasjonssak i forbind-
else med sikring av tomtegrunn 
kunne forsinke prosjektet. Han 
Ønsket derfor en vurdering av 
mulighetene for dispensasjon fra 
krav om avstand til vei. Dette 
forslaget syntes Lucie Paus 
Faick (Ap), var ganske over-
rumplende og Ønsket mer infor-
masjon. Hun yule gjerne vite 
hvilke avstander man snakket 
OM. 

Râdmann Bjorn Halvorsen 
kunne ellers opplyse at det var 
muligheter for a sØke fylkes-
mannen om forhándstiltredelse 
til arealet, silk at det kan tas i 
bruk for ekspropriasjonen er 
klarlagt. 

Gutter 14 spilte sin andre 
seriekamp I A-sluttspillet. 
Kampen gikk mot Re1ingen 
I Mjarha1len. 

Denne kampen gledet vi oss 
veldig til, fordi vi fØlte at det vi 
hadde trent pa endelig begynte a 
fungere bra. Samtidig som vi 
hadde PETTER tilbake i mâl. 

Vi sâ alvorlig pa kampen som 
sadan, fordi Rlingen holdt pa a 
slâ Fet som jo er et av de bedre 
lagene i sluttspillet. De tapte til 
slutt med ett mal. Mjrhallen var 
fullsatt. Enebakk hadde fuilt 
spilleprogram denne sØndagen. 

Denne gang bestod laget av: 
Lars Gaseg, Syver Holtet, Kim 

Engvik, Morten Erik Meiheim, 
Espen Gitlesen, Petter Holmen, 
Morten Jøraag, Sven Hâvard An-
dersen, Stefan Skaksrud, Kristi-
an Englund, Thor Lindberg Ol-
sen og Truls østeraas Fyhn. 

Vi (pa benken) merket med en 
gang at dette var en av de dagene 
da alt stemte. Gutta spilte rett 
og slett glimmende, de mØtte R-
lingen-spilleme ute pa 9 meter. 
Disse skjØnte rett og slett ingen 
ting. Vi tok ballen og rushet dem 
i senk. Publikum begynte 
skjØnne at dette var en oppvis-
ning utenom det vanlige. Gutta 
fikk st4ende applaus. Det funger-
te perfekt samspfflet mellom 
Morten Erik og Kim/Espen. Mor- 

Handball 
Piker 14 

Eidsvold IF - Enebakk 7-8 

Eidsvoldhallen 
Mâlscorere til Enebakk: 
Hanne Jorgensen 3, Elm Fol-
stad 2, Bente Gjestang 2, An-
ett Hansen 1. 

Driv 
Piker 12 

Dmiv - Siggerud 7-11 (5-6) 
Driv-jentene spilte en bra 

kamp, spesielt i fØrste omgang. I 
annen omgang ble de for slitne, 
sa Siggerud gikk i Ira. Siggerud 
er det laget som leder serien na, 
det tatt i betraktning sa gjorde 
det ferske Driv-laget en bra 
kamp. 

ltjjøittt 

ten Erik spiller inn til Kim og Es-
pen som sa lager mâl. Det ble et-
ter hvert en oppvisning fra gutta. 
De kiarte nesten a lage mál pa 
innhopp fra corner. Kristian kas-
ter inn i malgarden mens Kim 
hopper inn. Da brØt jubelen lØs 
for alvor. Det har aidri skjedd 
meg som leder fØr  at det har 
kommet andre trenere bort til 
meg pa benken og fortalt hvor 
imponet de er over gutta. Det 
ski edde i dag og det synes jeg sier 
mye om kvaliteten pa det spillet 
som ble vist. Hele laget fungerte 
perfekt, veldig samspilt og en 
veldig fin tone spillerne imellom. 
Vi hadde til sammen 8 utvis-
ningsminutter. Pauseresultatet 
var 11-7. 

Vi erjo best i annen omgang og 
denne gang fungerte alt de prØv-
de pa. Vi vant 23-15. Det er Ut-
kiassing. Da det ble blast av for 
full tid var det staende applaus 
fra publikum. 

Jeg tror de fleste var enige om 
at dette var sesongens beste 
kamp i Enebakk. Men sâ har de 
jo ogsa Enebakks beste trener, 
Kjell Englund. 
Málscorere var: Espen Gitlesen 
8, Kim Engvik 6, Syvem Holtet 4, 
Morten Erik Melheim 3, Truls 
Osteraas Fyhn 1, Kristian Eng-
lund 1. 

Neste kamp gãr 31.01 ki. 12.35. 
Møteplikt!!! 

Eventuelt 
-Jeg foreslâr A teme posten 
eventuelt Ira kommunestvrets 

left  r7rMfirm 	 
gens kommunestyremOte.-Aile 
paruer møter stort sett i kom-
munestyret, hvor man kan kom-
me med grunngitte spørsmal  og 
interpellasjoner. Slike saker far 
man vanligvis pa forhand og far 
da anledning til a drøfte dem Ut-
Ira tidligere behandling. Paus 
Faicks forslag ble oversendt for-
mannskapet til videre behand-
ling. 
Egil SØrensen Fr.p. fraradet 
imidlertid kommunestyrets re-
presentanter a ga med pa noe 
sllkt dersom saken blir lagt 
fram.-Ogsa i forrige periode for-
sØkte Paus Faick a ía denne pos-
ten f]ernet, men ga opp, blant an-
net etter therdig arbeid Ira oss, sa 
SØrensen.-Forslaget til Paus 
Faick er et bevis pa at vi trenger 
eventuelt, Hadde vi ikke hatt 
denne posten pa sakskartet, had-
de Paus Faick ikke fàtt anled-
fling til a foreslá den femet. 
-Da hadde jeg tatt den i for-
mannskapet, repliserte Paus 
Falck kjapt. Hvorpà Tom Nilsen 
(SV) entret talerstolen for a gi Ut-
rykk for at han synes SØrensen sa 
dette med eventueltposten godt i 
forhold til Paus Faicks mulighe-
ter til a framme forslaget. Og til 
Paus Faick sa Tom Nilsen:-Du 
sier at uteri eventueltposten yule 
du tatt saken i formannskapet. 
Der er du ved poenget. Det er 
nemlig to partier som ikke sitter 
der. 

Gutter 14, avd.A: 	Sand 	7 4 1 2 119- 83 9 
Skedsmo 	4 4 0 0 74-41 8 SØrumsand2 6 4 1 1 93- 60 9 
Fet 
	

4 2 0 2 62-45 4 Skogbygda 6 3 1 2 86- 94 7 
Enebakk 
	

3 2 0 1 49-44 4 Enebakk 	6 3 0 3 77- 99 6 
R1ingen 
	

420247-614 LfFram 	6105 65-88 2 
Haga 	3 1 0 2 43-50 2 Hauerseter 7 0 0 7 76-153 0 

Kj*  e. t ansikt.? 	 



Hagelagets tidligereformann, Jan Tore Solberg(t.v.) og 
industrikonsulent Leif Caspersen viser fram eksempler 
pa riktig plantebelysning. 

VIGNETT 

Apsbepetning for 
Enebakk Hagelag 

Interessant om lys 
til inneplanter 

Styret har bestàtt av fØlgende: 
Formann: Jan Tore Solberg, 
nestformann: Inger Breier, kas-
serer: Ragnhild Kigen, Se-
kretr: And F. Jahr/Ann Marl A. 
Henning, styremedlem: Margit 
Sandem, studieleder: Mona Fa-
rago. 

Det er i lØpet av áret avholdt 6 
styremØter, 6 arrangementer, og 
utgitt 2. nr. av Medlemsnytt. 

20. januar var det arsmøte med 
foredag om -VAre stueplanter 
ved representant for Bella 
Blomster. 22 fremmØtte. 

10. mars fulgte foredag og lys-
bilder om <Frukt og br i smâ-
hager>> ved Gustav Redalen, fra 
Institutt for fruktdyrking v/NLH. 
Ca. 30 fremmØtte til et meget in-
teressant foredag. 

Rydding av begge kirkegár-
dene foregikk 5. mai. Bra frem-
mØte. 

I mai var det ogsá plantebyt-
temØte hos Oddvar Wennevold. 
Populrt mote i âr ogsà, mange 
nye planter. Ca. 50 fremmØtte. 
Soppturer ble avviklet i septem-
ber. Fin tur pa TØmmerbrâten, 
vret strálende. Turen ledet av 
John Káre Pedersen, som gay 
mange tips. 

10. november handlet det om 
>>Eksotiske frukter>' ved Eva 
SØrlie fra Frukt - og grØntbran-
sjens opplysningskontor. Felles- 

arrangement med Enebakk Bon-
dekvinnelag. Interessant fore-
drag og mange nye og gode 
smaksprøver. Ca. 50 fremmØtte. 

Lagets julemØte ble kanselert 
pga. for mange arrangement om-
trent til samme tid. Annet lag 
hadde samme tema som vi skulle 
ha. 

Ellers har vi deltatt i fØlgende: 
- Iner Breier, Jan Tore Sol-

berg, Rotraut Kristiansen og 
Ann-Man A. Henning, utsendin-
ger til Fylkeshagelagets repre-
sentantskapsmØte pa Kolbotn 
30.3.87. 
- Rotraut Knistiansen og Ann-

-Man A. Henning, tillitsmanns-
kurs pa Bondelagets FolkehØg-
skole, Mysen 22. og 23. august. 

Av andre ting kan nevnes: 
- Laget har kjØpt inn et mindre 

opplag av "Sortslist Akershus>> 
selges for kr 20,-/stk. 
Anbefales annonsert váren 1988. 
- Studiering <>Stueplanter 

med 11 deltagere - veldig posi-
tivt tiltak. 
- Vi har dessuten gjennom kul-

turkontoret tatt initiativ til a fá 
utarbeidet en felles mØtekalen-
der for alle lag og forefinger i 
Enebakk. FØrste mote avholdt 
14.1.88. Representanter fra 20 
foreninger stilte til dette motet. 
- Laget har ved árets utgang 104 
medlemmer. 

Riktig belysning av 
stueplantene er svart 
viktig dersom de skal 
vokse og gro. Og der dags-
lyset ikke slipper til er 
det viktig a kompensere 
dette. Og til det finnes en 
mengcle hensiktsmessige 
innretninger i for av for-
skjellig belysning. Konsu-
lent Leif A-Caspersen ga 
en meget interessant 
orientering om dette pa 
Hagelagets ãrsmøte for-
rige tirsdag. 

0m man pa forhánd hadde trodd 
at det holder med en nett liten 
lampe over stueplantene som 
trenger litt ekstra lys, sá tar man 
feil. For ikke hvilken somhelst 
lampe kan gjøre nytten. 

I utgangspunktet trives planter 
best i normalt dagslys. 

Vanhig kunstig belysning inne-
holder mest infrarØdt, som plan-
tene oppfatter som varme strã-
ler. De er lite egnet til plante-
belysning. Det beste lys for plan-
tene er tllnrmet dagslys som ik-
ke virker kaldt og blátt. 

Det finnes en hel jungel av for-
skjellige plantelamper i dag, og 

de beste lØsningene er lysrØrlØs-
finger og gassutladningslamper. 
Konsulent Caspersen viste ogsâ 
gode eksempler pa lysrØr som gir 
plantene ekstra fine farger. 
Caspersen viste ogsà en mengde 
forskjellige eksempler pa lysstof-
frØr som i dag i større og stØrre 
grad overtar markedet for van-
lige lysprer. Han viste ogsá eks-
empler pa forskjellige typer mini- 

lysstoffrØr. Disse har liten varme-
utvikling i forhold til effekten og 
er 	velegnet 	til 
plantebelysning.Det er ogsa hal-
logen lavvoltsprer som gir mye 
lys og lite varme i forhold til van-
lige lysprer. 

"Skattetelefon" for 
1wnder i ABC bank! 

~j 

Har du fortsatt noen sporsmál ved-
rørende selvangivelsen din? Er du kunde i 
ABC bank? Da kan du ringe var "skattetelefon"! 
Vi har samlet en gruppe skatte-eksperter Ira 
bankens eget FinansSenter, skatteadvokater Ira 
KPMG Norsk Revisjon A.S, samt Iigningsjurister Ira 
Oslo Ligningskontor og Skattedirektoratet. 
De hjelper deg gjerne. 

Meningen er selvfolgelig ikke a fyfle Ut hele selv- 
angivelsen for deg, men a gi et godt rád hvis du tviler 
pa hva som er riktig ved enkefte 
av postene. Ikke nol med a 
tinge hvis du har et sporsmál - 
det kan lonne seg! 	 AIJOIC 

En god bank gjør det enklere. 

"Skaftete1efon' fredag Id. 18-22 og lørdag kl.12-16. Ring (02)319050. 
Sparebanken ABC 



onximst; ,ecg  
L[R 3AI 

Torsd.-fred.-Iordag 

Ta med 
familien 

pa 
SALG 

ALPINSKI 	 ± 20-30% 
ALPINSTAVER 	 20% 
Nordica/Salomon 	 0 
ALPINSTOVLER .20-30% 

MYE SKI FOR PENGENE 

TURLANGRENN m/trekjerne .. kr 295 
Skibekiedning: 

- 20% - 30% - 50% 
JOH, TVETEN A/S 

ASKIM - MYSEN - SKIPTVET 

a 

SALGET 
FORTSETTER  

'4 	 0, 

VGNETT 

KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRET 
Maksimale Stypep räd og utvalg 
satsep 

Plele og omsorgssjef 
Kommunestyret vedtok mandag 
kveld regler for betaling for opp-
hold i Enebakk syke og alders-
hj em. 
IfØlge disse reglene, som er fast-
satt med hjemmel i sosialdepar-
tementets forskrifter av novem-
ber i 1or, skal pasientene ved sy-
kehjemmet ná betale 75 prosent 
av folketrygdens grunnbelØp og 
85 prosent av inntekter utover 
folketrygdens grunnbelØp for 
opphold pa sykehjemmet fra og 
med den andre mâned etter inn-
skrivirigsdato. 
Dermed har Enebakk lagt seg pa 
maksimale satser for egenbeta-
ling, idet det i forslaget fra depar-
tementet heter at man kan ta 
inntil 75 prosent av folketryg-
dens grunnbelØp og inntil 85 pro-
sent av inntekter utover folket-
rygdens grunnbelØp. 
Nàr det gjelder egenbetalingen 
for bruk av korttidsplasser og 
dagplasser skal denne hvert ár 
fastsettes av Helse og sosialsty-
ret. Helse og sosialsjefen delege-
res videre myndighet til a fastset-
te betaling for opphold i institu-
sjon etter gjeldende forskrifter og 
regler. 
Reglene for egenbetaling trer i 
kraft 1.1.88. 

Veivising 
til go P 3ta 
-Kan kommunen gjøre noe for a 
lØse problemet med lokal veivi- 
sing for Burstad MØbelverksted? 
Det var representanten Trond 
Botness(H) som stilte dette som 
grunngitt spØrsmâl i mandagens 
kommunestyremøte. 
Botness hadde forfall, og spØrs-
mâlet ble framsatt av Christian 
ButenschØn pa vegne av Bot-
ness. 
For at bedriften skal kunne vre 
liv laga er det nØdvendig at deter 
skikkelig 	skilting 	til 
stedet.MiljØvernavdelingen hos 
fylkesmannen har tidligere pa-
lagt firmaet a gjerne den skiltin-
gen som i dag tinnes langs RV 
120 og 155. 
Det har vrt kontakt mellom 
fylkesmannens 	miljØvernav- 
deling og kommunen, og kom-
muneadministrasjonen har ogsá 
kontãktet nringssjefen, kunne 
ordfØreren opplyse i sitt 
svar.Han understreket ogsâ at 
ordfØreren er opptatt av a legge 
forholdene til rette for eksiste-
rende nringsliv, Videre mente 
ordfØreren at Burstad MØbel-
verksted ligger slik til at det er 
belt nØdvendig med god skilting. 
Striden star nâ om hvorvidt det 
skal settes opp et gult skilt pa 
TØmmerbrâten med pil til Bur-
stad, eller om det, slik bedriften 
Ønsker skal settes opp et hvitt 
skilt med henvisning til Burstad 
møbelverksted. PA initiativ fra 
kommunen skal det 12.februar 
holdes et mote mellom Statens 
Vegvesen, Fylkesmannens miljØ-
vernavdeling og Nringssjefens 
kontor i Akershus fylkeskom-
mune for a fá lØst saken. 
OrdfØrer KJØ11e ga utrykk for hap 
om at man da yule komme fram 
til en lovlig skilting til bedriften 
pa en mate som ville vre til-
fredstillende for alle parter. 

Kommunestyret valgte man-
dag kveld fØlgende representan-
ter inn i kommunale styrer, râd 
og utvalg for perioden 1988-1991: 
Administrasjonsutvalget: 

Medlemmer: Káre KjØlle, H, 
Anne Stanger, KrF, Roger Spits-
berg, FrP, Lucie Paus Faick, Ap, 
Lasse Furevik, Ap. Leder: Kare 
KjØlle. Nestleder: Lucie Paus 
Faick. 
Skolestyret: 

Carsten Henrik BarbØl, KrF, 
Glenn Robert Skaug, H. 
Helse- 09 sosialstyret: 

Medlemmer: Liv Vikan, H, Mo-
nica Werás Bráthen, FrP, Magne 
BarbØl, KrF, Brit Laume, H, 
Svein Kr. Kjelgârd, FrP, Jan 
BrunstrØm, Ap, Tore Henriksen, 
Ap, Jorunn Pedersen, Ap, Tom 
Nilsen, SV. Leder: Liv Vikan. 
Nestleder: Jan BrunstrØm. 
Kulturstyret: 

Medlemmer: Tore Tidemann, 
H, Thore Werás, FrP, Arve Ru-
stad, Sp, Cato Larsen, FrP, Chri-
stian ButenschØn, H, Torunn R. 
Stra, KrF, Dag Skaug, Ap, To-
ye Øien, Ap, BjØrg Ringstad, Ap. 
Leder: Tore Tidemann. Nestle-
der: Dag Skaug. 
Miljøvern- 09 friluftsnemnda: 

Medlemmer: Arve Rustad, Sp, 
Trond W. Botness, H, Torunn R. 
Stra, KrF, Dag Skaug, Ap, 
Knut StrØmsborg, Ap. Leder: Ar-
ye Rustad. Nestleder: Dag 
Skaug. 
Teknisk styre: 

Medlemmer: øyvind StrØm, 
FrP, Even Ungersness, H, Jan 
WickstrØm, FrP. Anne-Marit 
Nss, Sp, Erik Skipperud Jo-
aneTee T 

Nilsen Ap, Anne Lise Skaug. Ap. 
Leder: øyvind StrØm. Nestleder: 
Jorunn Buer. 
Fast byggekomité: 

Medlemmer: Trond W. Bot-
ness, H, Einar Holstad, KrF, An-
ne-Marit Nss, Sp, Jorunn Buer, 
Ap, Dag Skaug, Ap. Leder: Trond 
W. Botness. Nestleder: Dag 
Skaug, Ap. 
Bygningsrád: 

Medlemmer: Even Ungersness, 
H, Jan WickstrØm, FrP, Terje Ta-
raldseth, FrP, Jorunn Buer, Ap, 
Alf Kr. Nilsen, Ap. Leder: Even 
Ungersness. Nestleder: Jorunn 
Buer. 
Styret for Enebakk Energi-
styre: 

Medlemmer: Terje Taraldseth, 

Bpev til 
ABC-bank 
OrdfØrer og rádmann har sendt 
et brev til ABC-banks hovedsty-
re hvor man bar redegjort for for-
mannskapets synspunkter pa 
nedileggelse av filialen pa Flate-
by. 
I formannskapets mote 18.januar 
var banksjef Kjell Runar Jo-
hansen tilstede for a redegjØre for 
saken, og det var med bakgrunn i 
den pafØlgende diskusjon i for-
mannskapet at radmann og ord-
fØrer ble bedt om a rette en hen-
vendélse til ABC-bank. 
I brevet blir det redegjort for 
Enebakks geografi med bygda 
inndelt i tre tettsteder.-Det er 
komrnunens politikk at disse tet-
tstedene skal videreutvikles hva 
gjelder boligbygging, nrings-
utvikling og utbygging av senter

. 
 

funksjoner. Det kan til det suste 
presiseres at kommunen har sti-
mulert aktivt til opprettelse av 
Grendesenter bade pa Flateby 
og i Ytre Enebakk. Det vil for-
tsatt vre kommunens malset-
ting a stimulere til vekst og ut- 

FrP, Steinar Haugnes, H, BjØrg 
Lunde Brevig, Sp, Irene Aker Ol-
sen, Ap, AsbjØrn Kristoffersen, 
Ap. Leder: Terje Taraldseth. 
Nestleder: Irene Aker Olsen. 
Styret for Enebakk 
kommuneskoger: 

Medlemmer: Trond W. Bot-
ness, H, Leif Magne Bráthen, 
FrP, Yngvar Syversen, KrF, 
Gunnar Fjeldstad, Ap, Else En-
gerholm, Ap. Leder: Trond W. 
Botness. Nestleder: Gunnar 
Fjeldstad. 
Likestlllingsutvalget: 

Medlemmer: Ragnhild Pors-
bØll, H; Egul SØrensen, FrP, Lasse 
Furevik, Ap, Liv Rosnes Nilsen, 
Ap, Kari Heier, SV. Leder: 
Ragnhild PorsbØll. Nestleder: 
Lasse Furevik. 
Ligningsnemnda: 

Medlemmer: Lill-Ann Ner-
sund, Ap, Sten Kr. RØvik, H, Lars 
Kvalvag, Ap, Ragnfrid Rust, Ap. 
Leder: Lill-Ann Nersund. Nestle-
der: Lars Kvalvág. 
Overligningsnemnda: 

Medlemmer: Brit Laume, H, 
Roger Spitsberg, FrP, Bjorn Bre-
vig, Sp, Gerd Lamby, Ap (tidl. 
valgt), Per SjØlie, Ap. 
Takstutvalget: 

Medlemmer: Per-Erik østlie, 
H, Einar Hoistad, KrF, Eva Ru-
stad, Ap. Leder: Per-Erik østlie. 
Nestleder: Eva Rustad. 
Skatteutvalget: 

Medlemmer: Lill-Ann Ner-
sund, FrP, Glenn Robert Skaug, 
H, Thor Râken, Ap. Leder: 
Lill-Ann Nersund. Nestleder: 
Thor Ráken. 
Enebakk Sparebc*nks for- 

H. Jan Gunnar Sthren, KrF. 
Lill-Ann Nersund. FrP. Per 
Kongsnes, Ap. Ella Sanner, Ap, 
Knut StrØmsborg, Ap. 
Dyrevernsnemndc,: 

Medlemmer: Solveig Fossum, 
H, Cathrine ElverhØi Arnesen, 
FrP, Andreas Sundby, Sp, Anni 
Marthinsen, Ap, Anfinn Liland, 
Ap. 
Landbruksnemnda: 

Medlemmer: Trond Enger, Sp, 
Terje Taraldseth, FrP, Pal Tho-
resen, FrP, Randi Olsen, Ap, Tor-
geir Overland, Ap. Leder: Trond 
Enger. Nestleder: Randi Olsen. 
Prestegárdstilsynet: 

Medlemmer: Yngvar Syversen, 
KrF, Asmund Jahr, H, Aage Ru-
stad, Ap. 

vikling. 1 Grendesentrene, heter 
det i brevet. 
Det blir videre understreket at 
man har sett banktjenester, post- 
tjenester og dagligvaretilbud 
som sentrale servicetilbud i sen-
trene. Kommunen ber bankens 
styre om a ta hensyn til dette nãr 
spørsmâlet om nedlegging av 
ABC-bankens filial pa Flateby 
skal diskuteres. 
I brevet blir den planlagte n-
ringsutbygging omtalt, og nár 
det gjelder Flateby framholdes 
det at det er et 80 da stort na-
ringsomráde i kretsen, hvor det 
pr dags dato er ledig 35 da for n-
ringsutbygging. 
Brevet konkluderer med at man 
har forstaelse for de lØnnsom- 
hetsprinsipper som legges til 
grunn. Likevel mener formann-
skapet at man ma se den totale 
virksomhet i Enebakk under ett 
nar dette skal vurderes. For-
mannskapet gur utrykk for hap 
om at disse betraktningene skal 
fØre til at banken ikke blir ned-
lagt. 
Endelig haper formannskapet at 
banken, dersom de beslutter a 
legge ned filialen, kan oppret-
tholde et tilbud basert pa redu-
sert drift eventuelt andre tilbud 
som minibank, girokasse 0.1. 

Enebakk kommune-
styre vedtok mandag 
kveld enstemmig a an-
sette pleie- og omsorgs-
sjef. Stillingen er en om-
gjØring av stillingen som 
styrer ved Syke- og al-
dershjemmet, og plas-
seres lØnnsmessig som 
fagsjef i Ur. 29. 

Den nye pleie- og omsorgssje-
fen skal ha det koordinerende an-
svar for hele pleie- og omsorgsav-
delingen, bade hjemmesykepleie  

og institusjonssykepleien. 
Stillingen som hjemmesyke-

pleiesjef og avdelingssykepleier 
ved sykehjemmet, blir omgjort 
til avdelingsledere i pleie og om-
sorgsavdelingen, henholdsvis 
med daglig ansvar for hjemmesy-
kepleien og institusjons-syke-
pleien. Begge avdelingslederne 
skal lØnnes I ltr. 25. 

Omorganiseringen represen-
terer en merkostnad pa arsbasis 
pa 47 000 kroner. 

Bakgrunnen for omorganise-
ringen er Ønsket om samordning 
og rasjonell bruk av ressurser. 



VIGNETT 

Satser p A service og 
kort saksbehandling 

Fopiulstpeff I EASE 
Pensjonister og ufØretrygdede 
medlemmer av E.K.F. var den 
8.desember invitert til fØrjulslag i 
kantina av foreningens styre 
med Frank Rustad I spissen. 

Det ble pa alle mater en vellyk-
ket og positiv aften. Over bordet 
ble drØftet en del aktuelle ting 
med dette som streifer inn pa 
rettigheter, krav, samarbeide, so-
siale spØrsmM  o.s.v. som kan ha 
betydning for oss som ikke er I 
aktiv tjeneste og som Ønsker a 
holde seg ajour med ting som 
skier i foreningen og pa sentralt 
hold om vedtak som blir fattet, 
det vre seg saker som trygde-
ytelser, pensjonsalder 0.1. 

Forsto jeg formannen rett inn-
ledningsvis, sa arbeides det ak-
tivt pa dette felt for a bedre for- 

holdene best mulig. 
Med denne invitt av E.K.F. er det 
a hápe at fiestmulig slutter opp 
om tiltaket og aktiviserer seg til 
felles beste. Og som formannen 
uttrykte seg: Vi skal ikke vre en 
glemt gruppe. 
Med dette vil jeg pa vegne av oss 
ufØre og trygdede som var til-
stede (vi var ikke sa mange den-
ne sagen) takke for gode kaker, 
kaffe og mineralvann, og ikke a 
forgiemme den gest som ble oss 
pensjonister til del med over-
rekkelse av juleblomsten.Takk 
til Mikal Furulund som sto for 
underholdningen med sin tora-
der. 
Et godt nytt arbeidsar Ønsker vi 
vare medlemmer i E.K.F. Vel 
blast. 
Pensjonert 	medlem 
K.H.S. 

Ny trygdesjef 
Enebakk nye trygdesjef heter Else Marit Borgersen. 
Hun er 47 ar, kommer fra Fredrikstad trygdekontor og 
er foreløpig bosatt i Onsøy. 80 minutters reisetid om 
dagen skremmer ikke trygdekontorets nye leder, som 
har vrt ansatt I trygdeetaten siden 1974. 

Vi er her for a hjelpe mennesker, sier et serviceinnstilt personale ved Enebakk trygdekontor. 
Fra v. trygdesjef Else Marit Borgersen, Irene Andresen, Unni Vera Ytterdal og nestleder Tora 
Birkeland. 
Karin Daiheim og Ragnhild Marsdal som ogsà teller med blant personalet var ikke tilstede da 
Vignett besØkte kontoret. 

- Sterk økning i saksmengden, samtidig med omlegging til EDB har betydd et stort 
press pa de ansatte ved trygdekontoret det siste áret, sier trygdesjef Else Marit Bor-
gersen. 
Bade barnetrygd, attføring og pensjoner skullen_pj)DB, 0g. her .har man ha 
frister a overholde. 	 ' 

Enebalcks nye trygdesjef, Else Marit Borgersen 

—Tidsfristene er lagt av Rikstryg-
deverket og man ma fØlge lØpet. 
Det systemet trygdekontoret her 
bruker, har hjérnen i huset. Det 
betyr at nár det blir en sytemfeil 
ma en av de ansatte slippe alt an-
net, og sette i gang med a rette 
opp feilen slik at ikke hele sy-
stemet gár i stá.P.g.a. EDB inn-
føringen har vi ogsá fatt redusert 
bemanningen med 1 1/2 
stilling.—Dette har betydd en 
voldsom belastning pa de an-
satte her ved kontoret. En be-
lastning de har taklet pa en pris-
verdig mate. 
Det var i november Vignett pa 
henvendelse fra publikum tok 
opp âpningstider og utbetalings-
rutiner ved trygdekontoret. I 
kjØlvannet opplevde personalet 
ved trygdekontoret Økning av ut-
betalinger fra kontoret. 
—Folk sâ og si krevde det de etter 
oppslaget oppfattet som sin rett, 
forteller personalet ved kontoret, 
som samtidig understreker at 
folk stort sett er greie a ha med a 
gjøre, og tálmodige. 

Utbetaling i banken. 
NbL blir det imidlertid innfØrt en 
ny ordning ved kontoret. Man 
henvender seg pa trygdekontoret 
med sine kvitteringer og krav, far 
disse stemplet og gar direkte 
over i banken og far pengene ut-
betalt. 
Taushetsplikten vil bli ivaretatt 
ved at man blanker Ut ârsaken til 
utbetalingen 	 pa 
utbetalmgskravet.-Vi oppfordrer 
imidlertid folk til a sende inn rei-
seregninger og ordne med ut-
betalinger av pensioner  over post 
og bankgiro. Ved a îa mest mulig 
av slike faste utbetalinger inn i 
faste rutiner, far vi mer tid til a ta 
oss av folk nâr de kommer hit, 
sier Else Marit Borgersen.—Det er 

ogsâ et poeng, sier hun,—at man 
ved a sende inn sine krav i mange 
tilfeller slipper a bruke opp mer 
penger pa a hente pengene, enn 
det man far utbetalt. Mange 
mennesker er faktisk ikke klar 
over at de kan ía pengene til-
sendt, og oppfatter tilbudet som 
en service, nàr de far vite at de 
kan fA pengene sendt i 
posten.Borgersen kan ellers for-
telle at det er prosjekter i gang 
bade i Molde og Lunner med to-
talt kontantløse trygdekontor. 
Molde har gosâ evpluert prosjek-
tet, og er svrt fotnØyde  med re-
sultatene. For1Øpig blir det 
imidlertid ikl5é kontantlØst i 
Enebakk, men ordningen med 
stempling og utbetaling over 
bank er et skritt i samme retning. 

Okt saksmengde 
—Det vi na ser fram til er a kom-

me ajour med saker som venter 
pa behandling. P.g.a. EDB-om-
leggingen har det hopet seg opp, 
og vi forstár at publikum kan bli 
utálmodige. Intensjonen nâr vi 
na kommer ajour, er a fa ned 
saksbehandlingstiden, 	sier 
Borgersen.—Nar det gielder ufØre-
saker, har vi imidlertid fatt god 
nabohjelp av trygdesekretariatet 
i østfold, og de fleste sakene er 
na nesten ferdigbehandlet. Vi 
venter bare pa avgjØrelsen fra 
Rikstrygdeverket. 
Boergersen tror ogsa at det I 
framtiden vil bli mer og mer av 
ordnlnger med sakalt nabohjelp, 
og tror ikke det betyr noe for 
saksbehandlingen at man ikke er 
kjent med klientene. 
Det var har jevn Økning av saks-
mengden i âret som gikk Spesielt 
gielder det ufØre/attføringssaker, 
barnetrygdsaker og saker 
vedr.aleneforeldre. 
Det var en Økning pa 800.000 1 Ut- 

betaling av sykepenger direkte 
til den sykemeldte bare i 87. 

Avtal tid 
Hva med folk som skal hit for 
konferanse, og som ikke kan 
kornme mellom klokka 9.00 og 
14.00? 

—Det er ikke noe problem. Vi har 
flexitid, og kan avtale tid for kon-
feranse, ogsa etter offisell ap-
ningstid og arbeidstid. Det er ba-
re a ringe og avtale. Er det kom-
plett umulig for folk a komme 
hit, sa kan det i spesielle tilfelle 
bli 	ordnet 	med 
hjemmebesøk.—Det vi ofte opp-
lever er at folk gruer seg for a 
spØrre oss. Det ma de ikke gjøre. 
Ofte har folk en innebygd redsel, 
en slags aversion  overfor offent-
lige kontorer.Men vi er her for a 
hjelpe mennesker. Ikke vokte pa 
dem, sier Borgersen. 

Noen ganger opplever vi at folk 
blir sinte nàr de ikke far de de 
mener seg berettiget til.Det er 
ting vi ma leve med. Det gjelder 
ofte mennesker som faller mel-
lom to stoler I forhold til regler. 
Det jeg giØr er a oppfordre dem 
til :k sØke i alle fall, slik at de kan 
ía et skriftlig avslag, og dermed 
muligheter til a anke, sier Bor-
gersen 

U  
uft - 

d 1  

Annonser leses 
av folk I lest 

Borgersen har ogsa arbeidet 1 
Rikstrygdeverket som prosjekt-
konsulent i Østfold i forbindelse 
med innfØring av data der. Til 
Enebakk trygdekontor kom hun 
1.1.1988. 
-Flytter du til Enebakk na? 
—Nei, reisen skremmer ikke. Som 
konsulent ble jeg vant med a rei-
Se. 
Jeg synes ellers det er nok med 
en forandring om gangen. Jeg vil 
fØrst se hvordan jeg trives her, og 
hvordan folk her trives med meg 
som sjef. Det a Ilytte ma vurderes 
ordenlig. Isr nâr man er eta-
blert med familie og barn. 
Jeg har tre barn, og fire bane-
barn. Pa den maten tror jeg jeg 
har vrt gjennom de fieste fase-
ne I livet bade av sorg og glede. 

Og 1 dette yrket er det viktig med 
livserfaring. 
-Hva gjØr  du nár du ikke er mor, 
bestemor eller trygdesjef? 
—Jeg er svrt glad i sjøen. Det er 
en av grunnene til at vi bor der vi 
bor, like i nrheten av Hankø. 
Ellers sto jeg I sangkor i mange 
ar, sang sopran. Na har jeg ikke 
sa mye tid til Øvelser, og derfor 
har jeg lagt det pa hylla for-
elØpig. I yngre dager kjØrte jeg 
hundespann, og var veldig glad i 
A svømme. Men, unger og barne-
barn tar tiden. NA skal jeg ogsa 
vre trygdesjef, og bruke tid pa a 
M kontoret til a fungere. I tillegg 
skal jeg ta noen instruktøropp-
gayer for trygdeetatskolen, hvis 
jeg fr vikar her. 

I 
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VIG N ETT 

Navn: Káre KjØile Alder: 55 ár 
Parti: HØyre  Yrke: Underdirek-
tØr i Norske Komm. Sentralfor-
bund. Politiske very i dag: 
OrdfØrer, medlem i nringsrâ- 
det, 	forhandlingsutvalget, 
EDB-utvalget, Enger-utvalget, 
leder for administrasjonsutv., 
arb.miljØutvalget, representant-
skapet for AL Rlingne bolig-
byggeutvalg. 

Spesielt opptatt av: Hele den 
samlede virksomhet. Inter-
esser: Historie, slektsgransking, 
sang og musikk, litteratur, sam-
funnsspØrsmál. fredsarbeid. 
Tillitsverv utenfor komm. 

Nytt styre i 
Hagelaget 
Pa ârsmøte i Enebakk hagelag 
forrige tirsdag ble fØlgende valgt 
inn i det nye styret: 

Formann: Oddvar Wennevold 
Nestformann: Inger Breier 
Kasserer: Ragnhild Kigen 
Studieleder: Mona Farago 
Styremedlem: Dagfinn Findt-
land og Ann-Mai Henning 
Varamedlem Ellen Haugsnes. 

REDD BARNA 
Jcrnbanelorgcl 2OsIo I 
Poslgirokonlo 5000187 

virksomhet nâ og tidligere: 
Er med i en gruppe som arbeider 
med problematikken kultur/rei-
seiiv. Vrt med i flere hr i to 
grupper som arbeider med skole-
lederopplring. En gruppe for 
grunnskolen og en for den videre-
gáende skole. Har tidligere vrt 
med I Statens Biblioteksrád. 

Fikk i 1965 oppdraget med a star-
te en gruppe i spesiaipedagogikk 
i østfold. Skolesjef i 12 ár, ellers 
har han jobbet som lrer og som 
rektor. Han bar de siste árene 
jobbet I Norske Kommuners Sen-
tralforbund, der som underdirek-
tOr, for han overtok ordfØrer- 
klubba. 	- 

Ugunstig for 
hostkopnet 
Det grønnes pa flere av 
bygdas kornákre. 
-Men egentlig er det som 
det skal were, sier her- 
reds agronom 	Anders 
Lein. 
—HØstkornet skal spire iitt pa 
hØstparten og overvintre. Vanhig-
vis ser vi ikke dette fordi det er 
dekket av snØ. SA egentlig er det 
all right, og forelØpig er ingen 
skade skjedd. Men det er klart at 
hvis det ná fryser skikkeiig pa, vii 
det vre uheidig for avlingen. 
Det er imidlertid ikke sa store 
arealer det er sádd hØstkorn pa. 
sier Lein. 

Navn: Thorvald Ungersness Al-
der: 38 âr Yrke: Bonde Parti: 
Senterpartiet Politiske very i 
dag Kommunestyret og for-
mannskap Tidligere pol. virk-
somhet: Kommunestyret og for-
mannskap i forrige periode. 
Landbruksnemnda I perioden 
80/84. Vararepr. i menighets-
rádet. Repr. i FIAS. 
Spesielt opptatt av: Arealdis-
ponering, kommunalØkonomi. 
Interesser: Bondeyrket og sam-
funnet i sin heihet. Tillitsverv 
utenfor komm. virksomhet, 
ná og tidligere: Leder i Land-
brukslaget, tiilitsverv 1 slakteri-
arnv1rket.Tfi1 

HOSWOU 
iskogen 
Mildvret bar forârsaket rene 
hØstbløyta i skogen. 

Det er snart like ille som i novem-
ber, sier herredsskogmester As-
mund Jahr. ForelØpig har imid-
lertid ikke det milde vret for-
ársaket skader pa veksten, men 
dersom en na far skikkelig frost 
kan det gá riktig gait. Men for--
eløpig er det ikke grunn til den 
store engstelsen, sier Jahr. At na-
turen skulie vákne til liv igjen og-
lage virkelig var ijanuar, ser Jahr 
bort fra. Det bar tross alt noe 
med lysforhold ogsâ a gjØre, 
fastslãr han. 

Ukens filmer byr pa gode, 
aktuelle filmer for alle at-
derstrinn. Flateby Kino vi-
ser denne uken 3 filmer sam-
tidig med Oslo-kinoene, sâ 
ná kan man spare buss-/tog-/ 
bensin-penger og heller ta en 
tur pa var lokale kino. 

Barnefilmen er KATY, den Iii-
le larven, med svensk tale. I et 
kirsebrtre, iangt inne i en stor 
skog, bor en bitteliten larve som 
heter Katy. Katys sØstre er godt 
fornØyd med livet der de sitter og 
knaser grØnne  blader dagen lang. 
Katy derimot er lite tilfreds bade 
med a vre larve og med a sitte i 
kirsebrtreet bestandig. Hun 
bar pa fØlelsen at dette ikke kan 
vre alt livet bar a by pa, og hun 
begir seg en dag Ut I verden pa 
oppdagelsesferd. 

Dette er et fantastisk eventyr 
for hele familien, - hvor vi mØter 
Katy pa hennes spennende tur i 
denne fargerike og fantasifulle 
tegnefilmen. Hun mØter mange 
merkelige dyr, og det blir mye 
sang og musikk pa veien ogsa! 

U-filmen LA BAMBA er en 
sann historie - om den unge 
rockestjernen Ritchie Valens' 
korte liv og karriere. Vi kommer 
inn i livet til Ricardo Valenzuela, 
som han egentlig het, da han som 
16-aring bor i en arbeidsleir sam-
men med moren og mange sØs-
ken. De er veldig fattige. 

pa skolen har Ritchie truffet 

PELLE EROBREREN blir vist 
kI. 20.30, men har ungdoms-
sensur. En fantastisk film av Bil-
le August med Max von Sydow 1 
en av hovedrollene. Filmen 
handler om fattige utvandrere 
fra Sverige som háper pa en bed-
re fremtid i nabolandet Dan-
mark, og blant disse treffer vi 

El FANTASTISK 

EVE14UR 
FOR HELE FAMILIEN! 

en pike som heter Donna, som 
han forelsker seg i. Hans mor sy-
nes Ritchie virkelig er god til ba-
de synge og spille og ordner det 
slik at hun far holde en ganske 
stor konsert hvor han spiller sin 
selvlagede sang Donna. Dette 
blir hans fØrste suksess, og han 
blir stadig bare mer og mer popu-
lr med bi.a. sangen La Bamba. 
Det var et hardt liv han levde, og 
han ble kun 17 ár gammel - kar-
rieren varte 1 8 mâneder... 

Pelle og hans far Lasse. Den gam-
le har fylt gutten med sine drøm-
mer, om det eventyr som venter 
dem i Danmark, men tingene blir 
ikke akkurat silk de hadde 
tenkt... 

En fantastisk film som alie 
burde fA med seg. Varighet: 2 t. 
32 mm. 

Ukens f1mi.mep. 

Han har tre later 
pa hit-listene. 

Millioner jublende fans. 
En jente som heter Donna. 

Og han er bare 17 âr. 

Verdipensjon! 
Verdipensjon i ABC bank er ikke bare en kiok mate a sikre seg en god pension pa. I tillegg far 

du skattefordeler. Forutsatt at du ikke velger et skyhøyt premiebeløp, kan du nemlig trekke hele AIARAC 
innbetalingen Ira pa selvangivelsen. Verdipensjon far du i ABC bank. 	 En god bank gjor det enklere. 

Skattefradraget som kan gi deg et rikere liv. 
Verdipensjon Cr et produktfra Gjensidige Forsikring, som selges av ABC bank. 



Auksjon-pa' Burstad 
LØrdag 23.1. ble det holdt 

auksjon pa Burstad MØbel-
senter. Lokalene var fullsatt 
av folk ganske tidlig. Det var 
mange som ville sikre seg no-
enav de flotte antikvitetene 
som skulle under hammeren 
denne dagen. Gammelt red- 
skap, 	pyntegjenstander, 
bruksgjenstander, skap, kis-
ter, salonger mm. ble budt 
frem, og folk bØd viuig. En ny- 

delig gammel rokokkosalong 
komplett gikk for kr 25 000. 
Mye penger syntes vi, men 
nei, dette var rØverkjØp  men-
te de som forstár seg pa den 
slags antikke mØbler. 

Kongelig Dansk porselen er 
vel noe mange drØmmer om. 
Et lekkert middagsservise, 
mâkemotiv, gikk for kr 1000. 
En strâlende fornØyd  kjØper 
trodde nesten ikke sine Øyne 

-cia hammeren falt pa 1000 kro- 
nersbudet. 	- 

Gamle garnvinner gikk for 
100 kroner stk. Ellers var det 
massevis av gamle fine ting, 
smâ og store som gikk for en 
billig penge. Dette var den an-
dre auksjonen som ble holdt 
pa Burstad, og innehaverne er 
storfornØyde over responsen. 

Auksjonen pa Burstad er 
komrnet for a bli, og neste 
sjanse til a sikre seg noen av 
de fine gamle sakene blir om 
Ca. tre uker. 

En nydelig gammel rokok- 
Mye fin gammel redskap ble solgt pa auksjonen. Her en kosalong gikk komplett 
gammel rokk som det ble rift om. 	 for 25.000 kroner 

Bli 
kidder 
Kr. 330 om dagen gjør 
deg ikke fattigere, 
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M110I0bilen i bus 

Tidligere kst.styrer ved sykeh.jemmet, Erik Ohr viser stolt 
fram interiØret  i miljØbilen. Endelig er prosjektet helt avslut-
tet. 

VI G N ETT 

Apsmote I 
Enebakk venstre 

Johannessen slutter 
Kaliskapellan Eivind Jo-
hannessen har sagt opp 
sin stilling i Enebakk, og 
tatt imot sognepreststil-
lingen 
i Eidskog kommune.Johan-
nessen skal tiltre i Eidskog den 
18.august. Men allerede 18.april 
starter han pa sin 3 rnáneder lan-
ge studieperrnisjon. Johannessen 
skal studere dárpsforkynnelse 
med vekt pa viktige sider ved dá-
pen i dag. Johannessen sier at 
han synes det er viktig a styrke 
dàpsforkynnelsen , ikke minst 
sett pa bakgrunn av andre me-
nigheters fotfeste i rniljøet Jo-
hannessen ser det ogsá som 
svrt viktig at Mari Menighet na 
far sitt rnenighetssenter slik at 
man har et tilholdssted som gjØr 
det mulig a intensivere menig-
hetens barne og ungdornsarr-
beide. 

Fra 1.januar er detinnfØrt nye al-
dersgrenser pa kino. 
I den nye loven heter det at film 
som skal vises fram i nring til 
personer under atten ar, skal 
godkjennes for aldersgruppene 
fern - ti ar, ti til femten ar, og fern-
ten til atten a.r. Nar barna er sam-
men med foreidre eller andre for- 

Vignett bringer i neste nummer 
et fyldig intervju med kaliskapel-
lan Johannessen. 

esatt kan barn under fern hr se 
film som er godkjent for alders-
gruppen fern til ti ár, og barn mel-
lom fern og ti ar kan se film god-
kjent for aldersgruppen ti til fern-
ten ar nâr de er i fØlge med foreld-
re/foresatte eller andre i foresat-
tes sted. 

Lagets ârsmelding og regnskap 
lest opp og godkjent. Nytt styre 
ble som fØlger: 

Leder: Helge Nilsen, nestleder: 
Johan Ellingsen, sekretr: Gina 
Sigstad, kasserer: Kristoffer Gar-
den, studieleder: Ellen Berg El-
lingsen, styremedlemmer: Unni 
Degrum, Guro SØrhus Lohne, 
Evald MjØnli, RolfSØrli og Ingrid 
Overby. Varamedlemmer: Sigrid 
Dale Hâkonsen, Heidi Nilsen og 
Else Resaland Wiik. 

Gjest pa arsmøtet var ,Jorunn 
Holter, varaordfØrer I sin hjem-
komrnune, Frogn, og Venstres re-
presentant i Akershus fylkes-
kommune. 

Hun redegjorde for de vanske-
ligste og viktigste oppgavene 
Akershus fylke star foran i den 
aller nrmeste framtid. FØrst og 
fremst: Trafikk-kaoset i Oslo! 

Venstre har alltid ment at kol-
lektiv-transporten ma prioriteres 

Endelig er Miljøbilen pa 
Enebakk Syke og Alders-
hjem under tak, forteller 
Erik Ohr, tidligere kst.styrer 
ved Enebakk Syke og Al-
dershjem. 
Da garasjen var oppfØrt i 
midten av desember, viste 
det seg at den var innpâ 
halvmeteren for lay til at bi-
len kunne komme inn i den. 

i enda større grad enn na. For 
Enebakk vil dette f.eks. si  at bus-
ser kunne ga over Ryen og at folk 
hadde et bedre tilbud pa kvelden 
fra byen. 

Det skal bygges et nytt region-
sykehus i Akershus, og Venstre 
mener at dette bØr  ligge i Follo. 

Med hensyn tilbeliggenhet for 
flyplass, mener Venstre at trafik-
ken bør deles mellom Garder-
moen og Fornebu, som I dag, 
men med de nødvendige utbed-
ringer. 

Jorunn snakket ogsa om to 
landsomfattende aksjoner som 
er planlagt for 1988: Den ene gjel-
der rniljØ, og den andre gar pa 
forebyggende helsetiltak. 

Til sist kan nevnes at Enebakk 
Venstre har ansvaret for Akers-
hus fylkes-arsmøte denne gang, 
og det skal finne sted pa Mjr 
ungdornsskole 6. februar i ar. 

Sekr. 

Dette har nã leverandØren 
fatt rettet pa, slik at bilen 
slipper a overvintre ute. 
Ohr kan ellers fortelle at Bi-
len nâ er helt ferdig innre-
det. Dermed er prosjekt Mu-
jØbil sluttført ,til glede for 
pasienter ved sykehjemmet, 
og for alle de glade givere 
rundt om i bygda. 

Nye aldersgrenser 

Annonser leses 
av folk f lest 



VI G N EU 

Lys 

Lyskastere 

Ilremsektosser bak 

KompresJonstest 	Elrcmsek tosser toran 

(ikke diesel) 

idmebo a.s 
Idrettsvn.14-1400 Ski -Tlf.873665 

fi'Amsk kjokken 
a sift aller beste! 

Arthur Bonnet-kjøkken. Et navn som star for det 
beste i Europeisk kjøkkenproduksjon. Halvparten av 
prod uksjonsarbeiderne har svennebrev som møbei-
snekkere. Dette vii du forstà nâr du studerer detal-
jene nrmere. 
51 grunnmodeiler. Rimehgere enn du tror. 
Gratis planiøsning. Se innom for en kjøkkenprat! 

Forhandler: 

n.-. 

Vi 

For 

- 

ha! 

.-' 	NA 

kjgM jpgjjjbudW  

550. 

TAMIVAT. 
STRIKER 
 T . TIGER 

4WDS 

(For 1200.-) NA 800 0 - 

FLiTABAfjernstyring m/bec. 

bryterog 
revers 	(For 918.-) 	NA 

- 
I 780 

10-50% 10-20% 
avslag pa ROBBE PA GRAUPNER: 
produkter- BAT, TAXI 2000 - SUPREEME 

FLY og SMADELER SUPERLASER 

Ellers fører vi et stort utvalg av: FLY - 
HELIKOPTERE - BILER - BATER OG FJERN- 
STYRINGSANLEGG - BALSATRE - SMADELER M.M. 

U fllS'! 
KOMPLETT DELELAGER TIL SAMTLIGE 
TAMIYA BILER OG T.T. TIGER 

Vi har ogsâ eget OBS! Nytt telefonnr. 
reparasjonsverksted! 

/ 7 875851 

!Mco dol ek nikk 

Sydtorvet 	 Torgveien 7 

1400 Ski 

I 
: m?SII,414 Nil - for I MWV  

10/2! I. I, 

Dri Va k set mansj et er 

Mansjetter for slot-
dempere og styring 

Dekk-kontrotl 
(monsterdybde) 

Smoring av hengsler 
og laser 

K Jo tesyst em 
(frysepunklet, nivâ, 
tetthet) 

Ten npl ugger 
Ten ni ngsv in kel / 
kamvinke 

Eksossyste 
ProvekJoring med 
fitte delkontrotter 

MotortekkasJe 	Vifteremmer 

Volkswagen Audi Gnippe Asvn. 9,1400 Ski - TIf. 02/8721 65 

BEG RAVELSESBYRAER 

Annonser leses av folk flest  

Vcer glad du har Volkswagen eller Audi! 
Na gir vi deg tilbud pa sjekk av bilen din. Vare 
Volkswagen og Audi-spesialister sjekker disse 23 
j)U n ktene: 

Differensiat - 
otjenivá 

Otjeski ft 

Skifte av otjefilter 

Girkasse 

Spytevsske 

uIrt 

Foruten i9i skilte motoroije, oljeIilter og tennplugger, 
etterfyller vi om nøclvendig spylerveske, bremse-
veske og kjølevcske. 

Alt dette forkr. 750: 
(Komplett inki. deler.) 

23-punktskontrollen gjelder Volkswagen og Audi 
personbiler uansett model!, alder og kjorelengde. 
T.O.M. 1983 mod. 
Bestill tid i dap,! 

Folio BilsenterA/S 

Bremsevseskeniv5 

Bremsetedninger og 
-stan ger 

Ski 
BeUrctscsbt. r CHRSTENSRUDEFTF.  

Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 
I konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byr 
gjennom 60 âr 

rb  

1' Jerlibanelorget 2, Oslo I 
PoslQirokonlo 5000187 

REDD BARNA 

AIIIIIA 
hat eflnà flere vo9fle$ 

jgefl 

Nji AV dews valansita   
InntiI 507 avsIag pa noen '88-mod.! 

Kom til Krãkstad - og gjor en kjempehandel! 
Apningstider: ki. 10-20. Lerdager: kI. 10-15. 

Scandinavian Caravan Center a-s 
Stas;onsvn. 6 (v/Krákstad St.) - 1435 Krâkstad - TIf. (02) 86 33 57. 

KVIKK 
HENS! 

Rens mens 
du handler 

pa senteret. 

cJ1?aaama 
swor 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

I 

Torsdags-, fredags-, Iørdagstilbud 

10 kg 	 Drammens 1990 Okselever Q90 
poteter 	9 - Is (2 I ass.) kr 	

(pr. kg) 
krU kr 2 

ROde epler 
(11/2  kg p.)

80 
kr 9 

Grillet kyllingQQ80 
(pr. stk.) 	

kr U 

Stekte okse- (11/2  kg) 

karbo- 	90 
nader 1w 

FOLG MED PA VAR PRISBOMBE 
HVER 14. DAG. HER ER DEl 

PENGER A TJENE. 
TIPPING - LOTTO - 

M ED IS t N UTSALG 

LIFFORD 

JA7' 
9fl Floteby t1f.02.928338 

Gas Alt I barnemat, 
blelerog babyartikIe. 
HVOE dag hele áret 20% 

CUISINES DE FRANCE 

Arthur Bonnet 

...... iu.... U. U. .. U. U. 

GULVSLIP 
Alt i tregulv silpes og iakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 02/95 72 01 e. kI. 17. 



VIGNETT 

FRISØR MURERE RØRLEGGER 

Auôi Erling Rod A/S 

TØMMERMESTER 

- 	Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

'MAo 	Utforer alt innen 
nybygg, ti lbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innrammirig 

Meda/jeskap og innrammede akvare/Itrykk 
1911 Flateby - tlf. 9286 10 

Ogsà kveldstid 

Svein Gulhrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid 

u tfo res. 

1911 Flateby - tlf. 92 82 67 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid. 

TIf. 92 63 46 

DAME- OG HERREFRISØR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 

Mand. - fred. 10.00-18.00 
Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

SPESIALFORRETNINGER 

TIf. 02/92 65 43 
Mobil 094-37 548 

KVIKI( HENS 
1/) 	. WER 

zJt aa7-arna J on 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskirin, gardiner 

garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

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

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S 

GAIt innen regnskapstjenester" 
Reg. revisor Sten Ho v/k 

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

Ristorante ITALIA as Pizzeria 
Alt i mat til hverdag og fest. 
Catering - Restaurant - 

Grendesebteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

REGNSKAP 

Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

Stein lJarre-Hanssen Landbruksregnskap, Økonomi 
og mindre handelsregnskap 

Brede Cjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askim 

TIf. 881570 

Flateby Antirust 
Kjøp og salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 

TIf. 02/928070,1911 Flateby 

GLASSMESTER 

BLIKKENSLAGER 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Klasse A - Klasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Cm nodvendig motor vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

TANNLEGE 

BILFIRMA 

EL-INSTALLASJON 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 
1912 Enebakk - tlf. 92 6300 

kjeden av autoruserte El l..AG eiekt,o,nstaltata,e, 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJEII BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

F3akkevn. 58C, 1911 Flateby 

TIf. 92 86 94, Mobiltlf. 094/26 165 

SJAFØRSKOLE 

I 
I 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

/11 	  

JitF. 
IlFtIIE9FI1 

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

Mettes Hardesign 
Dame- og herrefrisor 

SaIg av hàrpreparater og parfymeailler. 

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

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

Erik Rjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lersepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Bjerke Härdesign 
Tlf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

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

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

Stengt: Mand. og torsd. 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS 

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

Enebakk Iviarkiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Rolf Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Enebakk glass 
Aft / glassarbeid 

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

Brødrene Svendsen A/S 
Alt I nydyrking, bakkeplanering 

og annen rnassetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

OSVALD NORDLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utf ores. - 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrøm - Svakstrøm 

Bil - Elektro 

Postboks 77. 1912 Enebakk - ttf. 02/92 62 94 

K'S Yrkesklr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02f888t 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

CS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn. 

TIf. 8370 19 

Mobil 094/23 576 

VETEPUNAR 
Skedsmo Dyreklinikk Riis gârd, KJELLER 

(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apent fra morgen UI kveld 

hele uken unntatt Iord./sond. 
Timeavtale (If. 06/87 81 92 

Enebakk 
Transformator 

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

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 
bedrifts-radgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774 

V1 go 	0 
161 

Studer 
annonSefle 

nebQkk 
egnskapskontor 

Medlem av 
PRFNorske Regnskapsbyrâers Forening 

lIt. (02)92 63 03 	
ICR Postboks 24 

1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

Enehakk Tannteknikk 
TANNTEKNIKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 71, 1914 Ytre 
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82 

1800 Askim 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 
Kjop din nye el/er brukte b/I dos oss. 

TIf. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 



Aubbew) venter pao  snø. 

Sjefsgubbe Oddvar Skaug: - Na venter vi bare pa snø. 

OYEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby 

12 volt 	
I 

VINDUSNAL 
BATTERILADER Kr lbL. m/säpeholder kr  40.50  

Fyringsolje 	lizi og parahn 
NB! Med Norol nye fyringsolje far du mer 
varme ut av hver liter - men den koster ik-
ke mer. 
Várt ordrekontor Sjursøya er betjent fra ki. 
7.00 til kI. 19.00. 

Parafin — 68 6510  
Fyringsolje - 43 80 

Bestill I dag! 

NOROL 

	Of 

Mapkedsundepsokelse,  
StrØmmen videregâ-

ende skole avd. Enebakk, 
Markedsføringslinja, skal 
i disse dager sette i verk 
en spØrreundersøkelse for 
Nringsrádet i Enebakk. 
Markedsføringsklassen 
med 	kiasseforstander 
Arnt Gunnar TØnnessen  i 
spissen, sammenkalte til 
en pressekonferanse man-
dag. Her redegjorde de 
litt for hva denne under-
søkelsen gãr ut pa. 

Til stede ved pressekonferan-
sen var ogsâ representanter Ira 
Enebakk Nringsrád, Enebakks 
ordfØrer Kare KjØlle, Halyard 
Waade fra Enebakk Handel og 
Hándverk Inclustri forening, 
Sven Erik Tysdal fra Enebakk 
Landbrukslag og Kari Elisabeth 
Morbeck, sekretr for Nrings-
rádet. 

Kiasseforstander TØnnessen 
presenterte kiassen for de til-
stedevrende. - Vi har butt 
spurt av Enebakk kommune 
v/Nringsrâdet om vi kunne 
foreta denne undersØkelsen for 
dem, med henblikk p. etablering 
av nringsbedrifter i bygda. 

Ikke bare teori 
Dette tiltaket er av stor be-

tydning for skolen rent undervis-
ningsmessig. Det er bra med rent 
praktisk arbeid, ikke bare teori 
fra boka. TØnnessen kunne vide-
re fortelle at selve undersØkelsen 
var tredelt. 

FØrste del er et spØrreskjema 
som gar til alle innbyggere i alder 
16-67 ár. Her er det spørsmál som 
gâr pa hvor I bygda de bor, hvor 
lenge de har bodd I Enebakk, ut-
dannelse, arbeid, hvor de arbei-
der, om de kunne tenke seg a ar-
beide i Enebakk hvis mulighe-
tene ia til rette for det osv. 

Annen del er et spØrreskjema 
til alle bedrifter som er etablerte I 
Enebakk. Her blir det spurt om 
hvor lenge de har vrt 1 Ene-
bakk, hvorfor Enebakk ble valgt, 
omsetningen, hvor mange an-
satte, hvor mange av disse som 
bor I Enebakk, gjennomsnittsal-
der pa de ansatte osv. 

Tredje del er intervju av en del 
sentrale personeri Enebakk. 

Takk til skolen 
Disse skjemaene blir ná sendt 

ut til alle i bygda. OrdfØrer  KjØlle 
takket StrØmmen videregáende 
skole for at de hadde pátatt seg 
denne store og viktige oppgaven 
for kommunen. - Vi vil gjerne vi-
te om folk i Enebakk kunne ten-
ke seg a fa arbeid i bygda, eller 
om de vil fortsette a pendle. En 
hel rekke av disse spØrsmalene 
som nâ blir sendt ut, er vesent-
lige. Dette er viktig for oss og ik-
ke mindre viktig for befolknin-
gen sjØl, sa KjØlle. 

MarkedsfØringslinja st.r helt 
og holdent for selve gjennomfØr-
elsen, og Nringsrádet bistâr 
med rád og veiledning. SpØrsmá-
lene er det eleven som har laget. 

- Hvis det blir mange som sva-
rer positivt pa spØrsmâlet om de 
Ønsker jobb I bygda, hva vil Ene-
bakk kommune gjØre  for a hjelpe 
disse? 

Vi ser behovet 
OrdfØreren svarte at kom-

munen giennom  denne under-
sØkelsen kan fá svar pa hvordan 
nringsomrádene skal utnyttes. 
Viser det seg at vi kanskje har be-
hov for stØrre og flere nrings-
omrader, kan dette justeres ved 
rulieringen av kommuneplanen. 

Tysdal mente at det matte sat-
ses pa de unge. - Etablerte folk er 
vanskellg a flytte pa, men det er 
store ungdomskull som det ma 
satses pa na, mente han. Dette sa 
Waade seg enig i, og mente at det 
er viktig a tenke pa de som na 
star foran sin yrkeskarriere. - 
Nar vi na far inn svarene, fAx vi 
ogsa en indikasjon pa hva slags 
yrker som er aktuelle. 

Hva med banken? 
Banken ble brakt pa bane. Det 

ble spurt om ikke potensielle 
nringsindustrier vilie vre in-
teresserte i at det la bank og 
postkontor i umiddeibar nrhet, 
dette med henvisning til den om-
diskuterte nedleggelsen av Fla-
teby-fllialen av ABC-bank. 

Representantene fra Nrings- 

râdet sa seg helt enige 1 dette. - 
Bank bØr  man ha, og 1 disse da-
ger gar det ut et brev fra Ene-
bakk kommune til ABC-bank, 
nettopp om dette, sa ordfØreren. 

Vei, vann 09 
kloakk 

Veiene er ogsa et problem. 
Over alt hvor det skal foregá 
transport, er gjerne veistandar-
den en flaskehals. I Enebakk er 
srlig RV 120 i darlig forfatning, 
og ma utbedres betraktelig. 

Industrifeltet ved Gran 1 Ytre 
Enebakk er betydelig utvidet. 
For at dette skal kunne ut-

-bygges, ma vann- bg kloakkpro-
blemene lØses. Renseanlegget i 
Ytre ma bygges ut. Kapasiteten 
er sprengt nâ. Det er ikke helt 
klarlagt hvorvidt det eksiste-
rende skal utbygges, elier om det 
skal bygges et til. 

Flateby renseanlegg har ledig 
kapasitet, og Kirkebygden rense-
anlegg har overkapasitet. Ene-
bakk kommune er en foregangs-
kommune nar det gjelder denne 
type undersØkelse. Kari Elisa-
beth Morbeck vet kun om en 
kommune til som har gjennom-
fØrt noe tilsvarende, men ikke sa 
omfattende. Elevene skal bruke 
EDB 1 sitt arbeid med arialysen 
av svarene I denne undersØkel-
sen. 

Viktig a svare 
Na gjenstár det a hâpe pa at 

folk I Enebakk kjenner sin besøk-
elsestid. Det er viktig at spØrs-
mâiene blir besvart og tilbake-
sendt. Dette gjelder Enebakks 
fremtid. ønsker du ei bygd I 
vekst, ei bygd med gode ar-
beidsplasser, ei bygd hvor du, di-
ne barn, din familie kan fA ar-
beide uten a reise i timesvis for a 
komme frem til arbeidsplassen, 
ei bygd med god Økonomi og alle 
de goder det fØrer  med seg, et 
godt sted a bo, arbeide og leve. 

GjØr da ditt til for a hjelpe til 
sa det kanskje en gang i fremti-
den kan bli slik. Nringsradet 
trenger ogsa ditt svar for a kart-
iegge hva slags bedrifter og ar-
beidsplasser som er Ønskelig I 
Enebakk. 

Fødselsdag - 
ekteskap inngâs - 

forlovelse - 
nye verdensborgere 

EN NOTIS 
PA SIDE 2 
er populrt og 
koster ingenting! 

Postboks 62, 1912 Enebakk 
TIf. 92 65 40 - 92 65 50 

Na venter <Gubbene> 
pa snø sâ Gubberennet 88 
kan avvikles som det skal 
-, sier en av sjefsgubbene, 
Oddvar Skaug, til Vig-
nett. 

Na er det sá lint i bakken, 
vi har hatt dugnad der. En 
gjeng av oss var der nede el 
helg. Vi felte ned noen av 
trrne, sâ nâ er det mer 
oversiktlig. 

- Du tok vel ikke alle vel? 
- A nei da, vi lot det stá 

igjen noen hist og hr sá vi 
har noe a klamre oss til hvis 
det skulle gâ for fort. 

- Vi har ogsâ kjØrt pa en hel 
del halm, for a forbedre un-
derlaget I bakken, sà nä 
mangler det bare snø. 

6. mars er det meningen 
ârets renn skal avvikles, sá 
<<Gubbene>> kan enná leve i 
hâpet en stund til. 

- Hvordan er formen i ár 
da, Oddvar? - spØr vi. 

- A, du veit, det har heller 
butt dárlig med trening hittil 
i âr, sâ publikum kan ikke 
forvente seg de helt store sve-
va, - firer han. De har fore-
lØpig ikke tenkt pa porselens-
belegg 1 spora, men hvis det 
blir flere vintere som denne, 
kan j  dette vurderes. 

Denne vinteren er det 

Service fra 11.00-18.00 
Eventuell timebestilling 

TIf. 02/92 81 32  

<<Gubberenn>> nr. 3 som skal 
ga av stabelen. 

For tre-fire âr siden ble det 
sendt et innslag I Norge 
Rundt, fra Telemark om noe 
lignende. Da fire av <<gam-
le-gutta mØttes en dag ble 
det snakk om dette. Det sâ sâ 
artig ut, sâ det kunnne jam-
men vre moro a prØve 
fire var Johannes Enersen, 
Arne Gundersen, Andreas 
BØhler og Oddvar Skaug. Et-
ter hvert kom det med fler, og 
1 det siste rennet var det over 
30 startende. - Vi har det ski-
kkelig artig sammen under 
forberedelsene, sier Oddvar, 
- dette er en folkefest for hele 
familien, Enebakks Holmen-
kolldag. Jeg tror nesten ikke 
det er noe annet arrange-
ment som trekker sá mye folk 
som dette <<Gubberennet". 
Bade arrangØrene og til-
skuere ser frem til en 6. mars 
med snØ og godt <<gubbe-
fØre>'. 

Dere har vel funnet pa noe 
sprell I ar ogsâ? 

- A j a, det har vi, det har vi, 
bare vent og Se, skratter Odd-
var Skaug, og forsvinner ha-
stig av garde til nye gjøremãl, 
elier kanskje det er for a tjut-
rene pa nedsiaget. 

Apningstider: 
Mand.-fred 	 06.30-21.00 
Lord. 09.00-20.00. Sond. 09.00-21.00 


