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Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
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Kommunestyret fulgte opr e side 5 

1. 

161 

Og det skj edde... 
D  et skjedde i de dager at det gikk Ut befaling fra keiser 
Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 
Denne fØrste innskriving ble holdt mens Kvirinius var 
landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for a la seg 
innskrive hver til sin by. 

J osef drog dafra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til 
Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og cett, 
for a la seg innskrive der, med Maria, sin trolovede, som 
ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle 
fØde, og hun fØdte sin sØnn, den førstefØdte, svØpte ham 
og la ham i en krybbe. For det var ikke p/ass til dem i her-
berget. 

Det var noen gjetere der i narheten som var ute og holdt 
nattevakt over sauene sine. Med ett stod en Herrens en gel 
foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble me-
get forferdet. Men engelen sa til dem: .xFrykt ikke! Jeg 
kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for 
hele folket: I dag er det fØdt dere en frelser i Davids by, 
han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: De-
re skal finne et barn som er svØpt  og ligger i en krybbe. 
Med ett var en ge/en omgitt av en himmeisk hcerskare, som 
lovpriste Gud og sang: 

IL  re were Gud i det hØyeste og fred pa jorden blant 
mennesker som har Guds velbehag! 

I 

I 
I 
I 



Sam 

2. juledag, mandag 26/12: 
Ki. 16.30 (U) kr 20,- 

PRINCE - SIGN 
OF THE TIMES 

Ki. 18.30 (U) kr 20,- 
PRINCE - SIGN 
OF THE TIMES 

Ki. 20.30 (V) kr 25,-
GOOD MORNING 

VIETNAM 

Gratulerer 

Ninette og Kjetil Flateby, som giftet seg i 
Oslo Ràdhus 4. november. 

SPOR US 
Bliruter, reparasjoner 

pa alle bilmerker 
til rimelige priser. 

Texaco Flateby 
TIf. 09/92 88 05 

TEXACO 
'vI KAN BIL 

Annofiser i.eses 
	 i 

Betel 
Ukens mØter. Se ann. 

Flateby kino 
Ukens filmer. Se ann. 

I.L. Drivs 
juietrefest. Se ann. 

Kirkebygden Vels 
juletrefest. Se ann. 

SØppeltømming 
Apningstider i romjula. 

Se ann. 

'Of Retto t 2 

Svar til Rolf SØrli  vedr. 
Kirkebygden barnehage Gudstjenesteliste for 

Enebakk i julehelgen 
Julaften (24. desember 1988) 
Ki. 14. Flateby samfunnshus. 

Fam.gudstj. v/øvstegârd. 
Offer til Kirkens NØdhjelp. 

Ki. 16. Enebakk kirke. 
Fam.gudstj. v/Helgheim. 
Offer til Kirkens NØdhjelp. 

KI. 16. Mari kirke. 
Fam.gudstj. v/Øvstegárd. 
Offer til Kirkens NØdhjelp. 

Juledag (25. desember 1988) 
Ki. 11. Enebakk kirke. HØy- 

tidsgudstjeneste v/øvste- 
gárd. Offer til NMS. 

K!. 11. Mari kirke. HØytids-
gudstjeneste v/Helgheim. 
Offer til NMS. 

2. juledag (26. desember 1988) 
Kl. 11. Stranden bedehus, 

Flateby, v/Helgheim. 
Ki. 16. Bjerkely misjons- 

senter. Juletrefest. 

.•çíì  

Ullevãl sykehus 
Annine sâ dagens lys 9.12.88. 

Anne Grethe Lybak 
Geir Østli 

Sentralsykehuset i Akershus 
9. des. 1988. 
Vi har fâtt en datter. 

Trude Th. og 
Henning Skovdahl 

Rita 
Gratulerer med dagen 20/12. 
Litt for sent, men godt ment. 

Mamma og pappa 
John og Magne 

Annonser leses 
av folk flest 

Da budsjettforsiaget for 1989 
for helse- og sosialetaten ble ved-
tatt, fant vi pa det tidspunkt ikke 
rom for a ãpne barnehagen fØr 
1/8-89. Men vedtaket gikk ogsá ut 
pa at alternative lØsninger  skulle 
undersØkes med mulig fremskyn-
ding av âpning. 

Da vi sá i kommunestyret 
28/11-88 far saken til behandling, 
har flertailet i formannskapet 
gátt inn for ãpning 1/4-89 i kom-
munal regi. Dette etter grundig 
vurdering av tilbudene fra R-
lingen Boligbyggelag, Norsk Lut-
hersk Misjonssamband og fra for-
eldrene selv. 

Arsaken til valget av kom-
munal drift er floe som hr. SØrli 
ikke nevner, nemlig hva det vii 
koste a ha barn i barnehagen. 
Kommunal drift var det klart 

Etter a ha fuigt spent med i 
kommunens behandling av kb-
akkeringsprobiemet i omrádet 
vest for riksveien, og deres sene-
ste trusler om fjerning av eks. an-
legg, dagsbØter og tilsist utkast-
else, fikk sinnet meg til a ta pen-
nen fatt. 

Na far det vre nok! 

Kommunen er kanskje ikke 
kiar over at de nâ er i ferd med a 
bygge opp en <<krigssone>' som 
har en arme av mennesker i alle 
aidre. 

De har snart klart a fh enkelte 
mennesker til a tro at nh kommer 
man snart med gravemaskiner 
og tar dem. 

Snart er julen her, og familiene 
skai vre sammen i fred og ro. 
Men far de ro? Angsten er kom-
met, tankene svirrer, og uroen 
kjennes pa kroppen. De har gui- 

gunstigste bade i kroner og ore 
og âpningstider. 

I samme sak hadde punkt 6 fØl-
gende ordlyd: 
Pa grunn av dáriig Økonomi i 

kommunen, bes helse- og sosi-
alstyret vurdere alternative iØs-
finger, eventueit sØke dispensa-
sjon nár det gjelder bygging, drift 
og bemanning for nye barne-
hager pa Flateby og i Ytre Ene-
bakk. 

Etter de fakta som her er 
nevnt, spør jeg meg selv: Var ik-
ke Rolf SØrli  til stede i kom-
munestyret 28/11-88? Men, jeg sá 
ham jo. 

Jan BrunstrØm 

(N.leder helse- og 
sosialstyret) 

vet skjelvende under seg. Skal vi 
bii skiit fra vâre kjre venner her 
i Enebakk? Skai plutselig alt 
som er butt bygd opp gjennom 
generasjoner og br slettes med 
jorden? 

Vi fØler oss som en stor famiiie 
sammen med dere i Lia, og andre 
<<rene> omráder. 

Kan ikke dere som leser dette 
ta kontakt, stØtte oss i kampen 
om et krav om at kommunen er 
nØdt til a endre kurs for vi biir en 
belastning pa sosialbudsjettet 
Ta grunneierne med i pianleggin-
gen. Prat med folk, la oss fh posi-
tive signaler, sh vi slipper a fA en 
nervØs og usikker jul. 

God jul og godt nytt hr Ønskes 
av: 

Oss med en usi/ckerframtid  i 
mote. 

evighet som ble fØdt inn i var 
slekt som virkelig menneske. 
Han var i Guds ski kkelse, Fil. 
2,6, og eide del i Guds 
herlighet,Joh. 17,5. Han var 
med ved skapelsen , Kol.1,16, 
han har det evige liv, Joh. 1,4, 
men han horn til 055 som var 
tjener, Fil. 2,7, for a dpne 
Guds rike for oss og bygge 
veien tilbake til Gud for det 
enkelte mennesket. 

Der er ingen annen mulig-
het for oss til samfunn med 
Gud enn dette a ta imot Jesu 
hjelpende hand, Ap.gj. 4,12, 
men gledesbudet som jule-
evangeliet mØter oss med, er 
at Gud har handlet. Han 
sendte sin sØnn  til verden. 

Frelseren er fØdt! Han heter 
Jesus Kristus. Ved troen pa 
ham er veien àpnet for oss til 
barnekdr hos Gud i tid og 
evighet. 

Det gir trygghet og kraft i li-
vet a ha en Frelser som vi kan 
be til under alle livets til-
ski kkelser. I ukene nâ fØr jul 
er vi sá sterkt blitt minnet om 
hvordan dette liv kan skifte 
set hurtig. Mange mennesker 
fikk sine hjem Ødelagt i Arme-
nia ved den store jord- 
skjelv-katastrofen. 	Mange 
mistet sine kjcvre. Han som 
blefØdt inn i var verden i stal-
len i Betlehem, hadde et vd-
kent Øye for menneskers nod, 
bade leqemlig og dndelig, og 

han har kalt oss til a rekke 
vâre hjelpende hender mot 
dem som lider nod, i sorg og 
savn. La oss aldri glemme det. 

Jesus kom til oss for a gi oss 
et hap og en fremtid som in-
gen eller intet kan ta fra oss. 
Derfor skal julens budskap 
ropes ut pa nytt i en verden 
som er godt kjent med det som 
er tungt og vanskelig. La oss 
da glede oss over engelens 
budskap som gjelder oss: I 
dag er det fØdt dere en Frel-
serb. Jesus vil inn til oss, den 
enkelte, i var situasjon. La oss 
mote ham med takk og til-
bedelse! 

Steinar Heigheim 

I dag er det født 
dere en Frelser! 

Luk. 2,11. 

Engelens budskap til redde 
gjetere ved Betlehem var kort 
og konsist: I dag er det fØdt 
dere en Frelser! Dette er et 
gledens bud som gjelder hele 
folket, dvs. alle mennesker - 
til alle tider. 
Hvem er denne Frelser? 
Gjeterne reiste inn til byen for 
a se om alt stemte med det en-
gelen hadde sagt, og defant  et 
lite, hjelpelØst barn i stallen. 
Alt var slik engelen hadde 
sagt. Hvis vi leser videre i Ri-
belen, blir det fortalt oss at 
dette barnet er sann Gud av 

Nervos jul i 
Ytre Enebakk 

Julehilsen fra HeIgheim 
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Lucia Pa' forskolen 

Stina og Christina solgte julefigurerfra  Sri Lanka. 

FØrskolebarna pa Hauglia 
feiret i forrige uke Lucia-da-
gen som seg hØr og bØr med 
lysfest. 

Foreldre og sØsken var in-
vitert til kaffe og lussekatter. 
Bakingen hadde ungene gjort 
unna pa forhánd, det var sâ 
lett sa, fikk vi vite. 

Litt spente og nervøse var 

de nok, men skikkelig opptog 
ble det med Lucia og hennes 
terner. 

Lucia-sangen ble fremfØrt 
med Mare barnestemmer som 
varmet godt i hjertet. 

Siden var det anledning til 
a kjØpe hand-lagede julefigu-
rer fra Sri Lanka. Det ble opp-
lyst at alle avdelirigene pa 

fØrskolen hadde denne lille ju-
lemessen. 

Overskuddet av salget ble 
sendt til FORUT som skal 
bruke det til a hjelpe skadeli-
dende barn i Sri Lanka. 

Kr 4320,- ble førskolebarna i 
Enebakk sitt bidrag - ikke 
dârlig det. 

Od4bjørg 

sØsken pa selvbakte pep-
perkaker. Men for de var 
kommet sä langt hadde de 
hatt en kort gudstjeneste i 
Enebakk Kirke ved Stei- 

nar Heigheim. Og senere, 
ja da ble det gang rundt 
juletreet som vet hØrer en 
ski kketig juleavslutning 
til. 

iIkgnitt 

Enebakkingane er tâlmodige 
folk. I alle fall dei av oss som ar-
beider i Oslo. Morgon etter mor-
gon sit vi pa bussen til GrØnland, 
sovande eller avislesande, som-
me strikkar, andre pratar, forbi 
Svrsvann, Hauketo, innover 
Mossevegen. Dei fieste turar gâr 
radigt og greit, pa andre sneglar 
bussen seg fram siste biten. Dei 
første Ara eg arbeidde i byen tok 
turen evigheiter, no er han borte 
medan eg tenkjer pa morgonen 
som gjekk og dagen som kjem, el-
ler er pa heimveg med tankar fr 
arbeidsdagen surrande i hovu-
det. 

Likevel: Arbeidsreisa tek to ti-
mar av dagen min fire dagar i ye-
ka. Det blir âtte timar i el veke 
der heim og jobb dreg i kvar sin 
ende og tida ailtid er for knapp 
Likevel sit vi der pa Enebakk-
bussen, smâbarnsmØdrer og 
smabarnsfedrar. Likevel bur vi 
her. Fordi vi meiner Enebakk er 
ein god stad a veksa opp for barn. 
Men er det ein god stad a veksa 
opp nar avstanden til arbeidet 
tek mor og far bort to timar len-
ger kvar dag? Er det ein god stad 
A bu nár samfunnet ikkje har te-
ke konsekvensarie av at sâ man-
ge smâbarnsforeldre av begge 
kjØnn sit pa bussen? Dei ekstra 
timane borte fra mor og far, stil-
ler anda stØrre  krav til barnepas-
set enn ei omsorgsordning som 
dekker 6-timarsdagen eller em 
vanleg vaksen arbeidsdag. Unga-
ne i Enebakk har lange arbeids-
dagar, anten dei er under eller 
over skolealder. Men berre fA av 
dei har arbeidsplassar>> som er 
underlagt >>arbeidstilsynet>>, dvs. 
plassar i barnehage, fritidsheim 

seller lijâ kommunale dagmØdre. 
Barneombodet Mâlfrid Grude 

Flekkøy liar uttalt at ho ikkje ser 
lengre barnehagedagar som eit 
gode. Barnehagedagen og for-
eldra sin arbeidsdag bØr begge 
vera pa 6 timar, meiner ho. Men 
korleis skulle ein fA det til a rima 
nâr ein bur i Enebakk og arbei-
der i byen? 

-Det nye kvardagslivet>. heiter 
ei forskargruppe under Nordisk 
Ministerrád. Ho vart etablert 
rundt 1980 utfra mange kvinners 
frustrasjonar over kvardagarie si-
ne, kvardagar som dei vi opp-
lever som bur i Enebakk og ar-
beider i byen. Bustad, arbeid og 
omsorg hekk ikkje ihop. Etter-
som kvinneforskinga utover i 
vart ti.r liar >>syn1eggjort stØrre 
og stØrre  delar av kvinnearbei-
det, oppdagar forskarane at store 
delar av det usynlege arbeidet er 
innsats for a samordna del tre 
viktige livsomrada. Kvinnene 
produserer <<limet>' som held 
kvardagslivet saman, anten dei 
er heimearbeidande eller i lØn-
sarbeid. Difor kom ogsa drauma-
ne om eit annleis kvardagsliv fra 

kvinner. Den veit best kvar sko-
en trykjer som har han pa. 

"Kvinner Ønskjer eit samfunn 
som er organisert ut frA omsynet 
til barns behov og dagleg for-
nyelse for menneska. 

Vi Ønskjer eit liv der den enkel-
te opplever seg sjØlv om eit heilt 
menneske, i ein meiningsfull 
samanhang med natur og livs-
grunnlag, andre menneske, ar-
beid og omsorgsoppgáver>'. Slik 
heiter det i rapporten <'Vegar til 
det nye kvardagslivet>> som den 
nordiske forskargruppa liar pro-
dusert ut Ira all sin nye kunn-
skap. 

I visjonen deira er BumiljØ og 
arbeidsliv organisert ut frA be-
hovet for nrleik mellom dei uli-
ke funksjonane i dagleglivet>>. 
Bustad og arbeid og rekreasjons-
stader ligg nrt bade i avstand 
og tid. Plassen der ein tek om-
sorg for andre ligg nr arbeids-
plassen. Ulike aldersgrupper er 
nr kvarandre. Tenk alle dei 
kreftene vi vile spara dersom det 
var slik! Krefter som kunne korn-
ma ungane vare til gode! "Kva er 
det sa som hindrar menneske i a 
ta slike lengsler pa alvor? spør 
forskargruppa. "Kvar er dei syn-
lege og usynlege murane som for-
virrar viljane vâre og stansar va-
re felles freistnader pa forand-
ring?>> 

Svaret veit dei fieste som liar 
eller liar hatt smabarn: Kreftene 
strekk akkurat til a fA alt til a gâ 
rundt. Kven har overskot til a ar-
beida for endring? Dermed blir vi 
ei gruppe som blir lite hØyrde. 
Nyetablerte som dei fieste av 055 
er, slit vi med renter og avdrag. 
Vi tilpassar oss og sit tâlmodige 
pa bussen for a knyta den lange 
traden mellom betane i kvarda-
gen var. Men sa er ikkje biletet 
emntydig likevel. Fleire og fleire 
nyttar kreativitet og fantasi til a 
gjera samanhangane tettare. 
SpØrsmalet: <'Korleis kunne eg 
tena pengar der eg bur?" surrar 
rundt i hovudet og gjer ein or av 
stØyen, men av og til gjev det 
opphav til gode idear. Dersom 
slike idear kan skapa arbeids- 

plassar, er kommunen svrt in-
teressert. Men kor mange fleire 
slike idear vile ikkje ha dukka 
opp dersorn kommunen hadde 
teke arbeidet for barnehageplas-
sar meir alvorleg? 

Eg veit det er lett a seia slikt I 
dag nar budsjetta tydelegvis skal 
skjerast til beinet. Men andre 
stader i landet har nettopp full  

barnehagedekning yore med og 
skapt ny giv og nye tiltak i n-
ringslivet. Enebakk er ein kom-
mune der slikt ogsa skulle kunna 
verka fordi kommunen har andre 
kvalitetar som nettopp er til-
trekkjande pa folk som gár etter 
kva som er bra for barn. Kunne 
det vera eit hap for det nye aret 
at politikarane kunne leggja til 

dei viktigaste bitane som mang-
lar? Skal Enebakk bli ein barne-
venleg kommune med eit betre 
kvardagsliv for sma og store? 
Det hadde yore ein storarta tan-
ke a feire jul pa. God hØgtid og 
eit godt nytt kvardagsàr! 

Arnhild Skre 

LEAVS: BARNEHAGI 

God jul og godt nyU  är 
Ønskes av 

SVARTNOL BRENSEL A/S Yj 
Nár nettene blir lange, 
og kulda setter inn, 
da er det godt a ha lift 
"HYDRO PARAFIN. 
Leverer raskt i Enebakk, 
Ski, Hobøl og Rlingen. 	10 
Fyr, olje og diesel, 
alt til laveste  dagspris.ITK2, 

* Norsjo-olje 
beste kvalitet. 
Svovelfattig. 
Miljøvennlig. 

Best. tlf. 09/92 40 47 
Tankbil 094/18 967 
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SØndag hadde barna i 
Emaus barnehage inn-
vitert til juleavslutning, og 
da Vignett stakk innom 
kunne de by foreidre og 



Káre Frantzen demonstrerer maskinen 
seddelen ble skrevet pa i 1954. 

Politi- 
runden 

RADAR 
En ble anmeldt og atte fikk for-

enklede forelegg ved en radar-
kontroll i Ytre fredag etter-
middag. Kontrohien ble foretatt I 
60-sona, retning Oslo. Senere 
flyttet de seg til MØlla og sjekket 
hastigheten pa bilene i mot-
gâende kjØreretning, men her 
viste radarmáleren ikke noe Ut-
slag. Likevel ble to forenkhede 
forelegg utskrevet da det i tillegg 
ble foretatt en teknisk kontroll. 

LØrdag morgen fortsatte kon-
trollene, men nà var fartsmalerne 
forflyttet til 60-sona pa Flateby, 
retning LillestrØm. Her ble fern 
forenklede forelegg utskrevet. 
Det ble i tillegg foretatt en pro-
millekontroll, men av de inn-
vinkede var det ingen som viste 
utsiag for alkohol i blodet. Rada 
ren ble senere flyttet til 50-sona, 
retning Ytre og av de 121 for-
bipasserende fikk 16 forednkla 
forelegg og 5 ble anmeldt. Av de 5 
sistnevnte fikk 3 beshaglagt sine 
fØrerkort. Holten ved Enebakk 
lensmannskontor sier toppfarten 
var pa 79 kmlt og at 1/5 av de 
forbipasserende matte vinkes 
inn. De hØye  tallene er svrt uro-
vekkende ogsa med tanke pa at 
veien blir benyttet av skoleung-
dom i uka. 
STJALERT BIL FUNNET 

Natt til sØndag ble en stjalet bil 
funnet ved Svenskerud i Ytre. Bi-
len som ble tatt i Oslo den 
13.desember og er nâ tauet inn. 

Lensmannsbetjent Holten sier til 
Vignett de har mistanke om 
hvem som star bak tyveriet. 

ZAN ZARA NOK EN GANG 
Natt til mandag ble det nok en-

gang gjort innbrudd hos Zan Za-
ra i Ytre. Lensmannsbetjent Hol-
ten sier til Vignett alarmen gikk 
halv fire, og at en gra sierra ble 
observert pa vei met Oslo. 

TREKKNINGSLISTE 
Syvende desember bire det 

foretqatt trekning i Kirkebyg-
den Sanitetsforening sitt lodd-
saig. Vi bringer her vinnerne. 

1. Gammeirosa duk, Ase Engen 
2. Liten juleduk, Gunnvor Brun-
strØm 
3. Kaffeduk, Bent og Ragnar 
Stubberud 
4. Julenissepar i trolideig, Fam. 
Seierstad 
5. Pute og løper I lappeteknikk 
6. Stor hardangersØmduk, Laila 
Øskad, Flateby 
7. Brikke, Andres Berget StrØm 
8. Vest, fam Seierstad 

Stafett 
Hauerseter sportsklubb ar-

rangerte søndag skistafett over 
3x3 km for en del arsklasser. 

E.I.F. stilte med to lag i klas-
sen 12 - 15 âr. De kom pa 10. og 
13. plass etter seirende Eidsvold 
Vrk. 

For Enebakk 1 gikk: Oistein 
Engen, Erlend Olaisen og Mor-
ten Enger. 

For Enebakk 2 gikk: Kenneth 
Helle, Jan-Erik Kristiansen og 
Espen Olafsen. 

4 	  
Kâre Frantzen takker for seg: 

Har ikke Jaktet 
s attesnytere 

Ved nyttársskiftet tak-
ker Káre Frantzen for seg, 
etter en halv menneskeal-
der som bygdas lignings-
sjef. Neste âr fyller han 67. 
Frantzen gleder seg til a 
slutte. Ikke fordi han ikke 
trives med jobben. 35 âr 
pa samme arbeidsplass 
taler sitt tydelige sprãk. 
Men nâ far det vre bra, 
mener han, og er helt sik-
ker pa at han skal fâ tiden 
til a ga med andre ting. - 
Interessene er ailsidige! 

35 àr som bygdas ligningssjef 
uten a bli uglesett av noen, men 
tvert imot fâ de varmeste og be-
ste skussmâl av sambygdinger. 
Det er bare en av de bragder 
Frantzen har klart. Nesten 20 r i 
forliksrâdet, fra 1968 - til 1987 
hvorav to perioder som formann, 
har ogsâ brakt ham i kontakt 
med bygdefolk i situasjoner hvor 
det lett oppstâr spud. Men med 
sin lune, rouge og profesjonelle 
mate a behandle mennesker pa 
har han nok hjulpet mang en 
enebakking til minnelige ord-
finger. 

Politiker 
I pouitikken har han ogsâ satt 

spor etter seg. Som varaordfØrer 
for Arbeiderpartiet i perioden 64 
- 67, som 
kommunestyrerepresentant fra 
68— 71, formannskapsmedlem fra 
76— 79. Og han har vrt med i en 
rekke utvalg og komiteer. 

Avskjedsfest 
Onsdag kveld var det duket til 

avskjedsfest i herredshuset for en 
av bygdas aller mest trofaste tje-
nestemenn. Alle de ansatte ved 
ligningskontoret var der, fylkes-
skattesjefen, og nestleder ved 
fylkesskattesjefens kontor var 
der, likesâ formannen i skatte-
utvalget, lignignsnemnda og 
overligningsnemnda, ordfØrer og 
râdmann, og selvsagt Frantzen 
selv, samrnen med sin kone. Det 
vanket taler og takkens ord, og 
gayer fra flere hold. -Fra kom-
munen fikk han et flott maleri av 
Thorstein Rittun, fra rádmannen 

Thorbjørn Bemtsens bok med 
personlig dedikasjon, fra hg-
ningsnemnda og overlignings- 
nemnda, 	krystahlbolle 
m.bestikk... 

Mange jobber 
- Enebakking? Tja, jeg vet ikke 

hvordan folk ser pa det, sier Káre 
Frantzen. Han kom til bygda fra 
SØrumden 20. juli 1949 for a be-
gynne i jobben som leder av for-
syningsnemnda, en jobb han 
snart kombinerte med bade job-
ben som 1igningssekretr,og, i 
1952, sekretr for bygniningsra-
det med ansvar for skylddehing 
og oppmâhingssaker, en jobb han 
hadde fram til 1954, da Freden-
feldt overtok. 

1,9 millioner 
Den aller første ligninga Frant-

zen la fram var for âret 1953, og 
den var totalt pa 1.9 milhioner,  

inkludert kommuneskatt, stats-
skatt, alderstrygd og krigspen-
sjonsavgift. Skatt av árets inn-
tekt for 1987, som var det siste 
âret Franzen hadde ansvar for 
ligninga var pa 210. mihioner. Ti-
dene har forandret seg. 

Nye tider, 
nye oppgaver 

Enebakk har opplevd en ren in-
vasjon när det gjelder tilflytning. 
Det startet for alvor i Ara fra 67 
70. Og i takt med dette har be-
manningen vokst pa lignings-
kontoret Frantzen har Mtt stadig 
flere medarbeidere. Allerede I 
1954 ble den fØrste assistenten 
ansatt. - Det hang sammen med 
at det kom en ny ordning nâr det 
gjaldt ligning i jord og skog-
bruket. G.rdene ble regnskap-
spliktige. Tidligere hadde man 
hatt skjønnsligning. med fast-
settelse av inntekt prosentuelt ut 
fra gardens verdi. Det ble bereg-
net en avkastningsprosent scm 
dannet grunniaget for personlig 
inntekt. - Mye artig a tenke til-
bake pa fra den tida. For folk for-
sØkte jo a vri seg unna. Avkast-
ningen ble ikke som man skulle 
kunne forvente, folk klaget sin 
nod om dàrlig helse og elendig 
rygg... 
Men jeg tror nok vi har et bedre 
system I dag. Det var vel de beste 
brukene som tjente pa den tid-
higere ordningen. Areal var en av 
de tingene som ble lagt til grunn 
ved beregningen, men det er 
mange slags areal, bratte og slet-
te, leirete og steinete, og areal 
med bedre kvalitet pa jordsmon-
net. Det er ikke mulig a finne et 
tilstrekkelig nyansert sytem for 
verdifastsettelse. 

Enklere for 
11957 kom nok en reform, med 

innfØring av skatt av arets inn-
tekt. Det kom nye forstrekninger 
pa ligningskontoret. 

Ligninga var nok enklere, og 
mer oversikthig fØr,  sier Frantzen. 
Reglene var enklere, ikke sá 
mange forhold a regne Ut fra, og 
folk hadde stØrre  sjanse til a reg-
ne Ut sjØl. 

35 ár som higningssjef. Har det 
vrt stormfullt. med kjeft og sji-
kane? 

- Nei, jeg har aldri vrt utsatt 
for personangrep. Det kan vel 
vre en og annen har blitt i har-
nisk av og til. Stort sett har det 
gátt bra. Men du vet, det er 
snakk om penger, og det er Ømta-
lehige saker. Men jeg har ikke 
matte bruke storslegga ofte. 

Lar ikke rykter 
styre 

En ligningssjef i en hiten bygd 
som Enebakk hØrer vel ofte ting 
om folk som indikerer at kartet 
ikke stemmer med terrenget? 

- Det kan vel saktens ha hendt 
at man hØrer ting, men man kan 
ikke la rykter styre oppfatningen 
av folks arlighet. 

- Snyter enebakkinger skatt 
uteri skrupler? 

- NO.r man ser pa de tall for 
skattesnyteri scm oppgis pa 
landsplan, virkelig store sum-
mer, ville det vel vre naivt a tro 
at det ikke fumes skattesnytere i 
var kommune. A fi tak 1 dern er 
verre. Det krever ressurser. Og 
jeg vet ikke om det lØnner seg i 

forhold til det vi kan oppná. Vi 
har ikke de virkelig store for-
reningsdrivende her i bygda, og 
det er vel den kategorien som har 
de store muhighetene til a snyte 
unna 1 stor stil. - Jeg kan ikke si 
jeg har vrt pa jakt etter skatte-
snytere! 



Stor giede pa i"iateby helsestasjon over fortsatt drift. 
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89 	buds jettet er I 
boks.Kommunestyret 
fulgte opp formannska-
pets prioriteringer, oggle-
den var stor blant de fle-
ste over at det tverrpoli-
tiske samarbeidet om for-
deling av kaka har gitt 
positive resultater.Den 
fete bløtkaka i kantina 
smakte nok ekstra godt 
etter at den noe magrere 
var fordelt med stor enig-
het oppe i salen. For det 
blir ikke sã We som rãd-
mannens forslag bar bud 
om. 

Det blir tilskudd til private 
barnehager, helsestasjonen og fa-
miliebarnehagen pa Flateby far 
drive videre. Det budsjettet som 
ble vedtatt mandag innebrer 
omprioriteringer i forhold til râd-
mannens forslag pa 1,6 millioner, 
eller 1,3 prosent av hele bud-
sjettet. Og det er barna som er 
prioritert. Pengene skal i hoved-
sak hentes fra innsparthg pa 
lØnnsposter, kutt 1 adnilnistra-
sjonen, 1ederopplring og Økte 
husleier i kommunale boliger 

Verd a merke seg at myke ver-
dier har en bred plass i kom-
munestyrets omprioriteringer. 
Det til tross for at Jorunn Buers 
lynstatistikk over besØk pa taler-
stolen viste at 61 menn og 7 kvm-
ner hadde vrt pa talerstolen I 
budsjettmØtet! 

Flere endringsforslag 
Sv og Frp la fram sine egne 

forslag til endringer av rad-
mannens budsjett. Dvs. SV la 
fram tre forskjellige forslag, hvo-
ray det mest radikale gikk pa a 
legge fram et budsjett i under-
balanse for a understreke at 
grensen er nadd, nar det gjelder a 
presse kommunene. 
Han fikk imidlertid ingen av re-
presentantene med seg pa dette 
forslaget. 

Reduksjon 
Statens tilstramming overfor 

kommunene gikk som en rod 
trad gjennom ordfØrer Kare KjØ1-
les finanstale. Han sa at kom-
munene nok vine hatt stØrre res-
pekt for om ogsa staten hadde 
tatt sin del av byrden. KjØile at 
Enebakk i prinsippet aksepterer 
nullvekst, men at statens opp-
legg ikke slâr likt for alle kom-
muner, og at Enebakk i realite-
ten opplever en reduksjon. Han 
kom ogsa inn pa folketrygdavgif-
ten, og sa at denne for Enebakks 
vedkommende utgjØr 16, 1 miii-
oner for 87, 88 og 89.- Tenk hva vi 
kunne gjort for disse pengene sa 
KJØIIe. Om bygdas svake inn-
tektsgrunnlag sa han at nrhe-
ten til Oslo synes a were Ut-
slagsgivende for at vi far 11th ram-
metilskudd. 1989 tilskuddet hg-
ger under det for innevrende âr. 
KjØlle ga honnØr til bade rad-
mann, etatenes administrasjoner 
og hovedutvalgfor budsjettarbei-
det. 

Ma satse pa nerings-
utvikling 

Radmann BjØrn  Halvorsen, 
skisere en dyster framtid for 
komninneØkonomien, og mente 
at nringsutvikling for nye ar-
beidsplasser matte vre et sat-
singsomrade nr en for a skaffe 0k-
te inritekter. Han gikk ellersi ret-
te med uttalelser i pressen, men 
sa at dette er et spill man ma leve 
med, selv om sakligheten ikke  

alitid er pfl hØyeste  plan. Han 
mente ogsa at publikurn blir de-
sinformert. Ellers ga ogsa han ut-
rykk for det positive i árets bud-
sjettbehandling, og hapet at 
kjepphestene forstsatt matte set-
tes pa stall. - a ma vi vurdere 
hvor vi gár f.eks med var bohig-
polltikk i forhold til den infrast-
ruktur vi har. Oppheving av 
kretsgrensene og omstffling i tje-
nestetilbud er ting som kanskje 
ma vurderes, sa han. 

De fleste av partienes grup-
peledere ga utrykk for stor til-
fredshet over at samarbeidet pa 
tvers av partigrensene hadde fØrt 
til positive resultater. -Dagens 
pakke er resultatet av et arbeid 
jeg haper vi kan fortsette med. 
Dette er noe av det mest kon-
struktive jeg har opplecd I mm 
tid som politiker,sa Thorvald Un-
gerness (SP) Han mente ogsá at 
nedskjingene I râdmannens 
opprinnelige forslag harhatt den 
positive effekten at det har en-
gasjert mange, og skapt krisefor-
stáelse. Han syntes imidlertid 
synd pa radmannen for det han 
kalte <<usaklige kommentarer>>. 

Bedre enn vi 
drømte om 

Dag Skaug, AP, berØmmet fl-
nansutvalget med ordfØrer i spis-
sen for en meget god jobb.- Det 
resultatet som nã ligger pa bor-
det er mye bedre enn arbeider-
partiet hadde drØmt om. I denne 
form for samarbeid bar sUe par-
tiet gitt og tatt, og resultatet av 
dette er mye bedre for Enebakks 
befolkning enn radmannens for-
slag. Han sa at resultatet av sam-
arbeidet for Arbeiderpartiets 
vedkommende fristet til gjentak-
else 

Aidri tvil 
Det sa ogsâ HØyres  Tore Tide-

mann, som understreket at det 
ahdri var tvil om prioriterein-
gene: - Vi Ønsket a satse pa barn 
og ungdom, og vi ville styrke det 
ailmenne kulturarbeidet. Ogsa 
Tidemann takket for viljen til a 
satse pa tverrpolitisk samarbeid- 

Carsten BarbØl gledet seg over 
at investeringene denne gang 
skal foretas med fonds og 
driftsmidler, og ikke med lane-
opptak. Og han var glad for pri-
oriteringen av barn i budsjettet. 

Krisebudsjett 
Tom Nilsen (v) var ikke fullt 

sa glad. og understreket at det 
dreier seg om et krisebudsjett,  

med blant annet viderefØring av 
ansettelsesstoppen, og mulig 
inndraging av stillinger. Han 
mente imidlertid at formannska-
pets flertallininnstilhing var en 
stor forbedring i forhold til rad-
mannens forslag. Han stemte da 
ogsá for flertallsinnstillingen et-
tar at hans tre forskjelllge forslag 
ikke flkk tilshutning fra noen av 
de andre representantene. 

Lite sosialt 
øyvmd Strom, Fr.p. syntes at 

HOyre og Arbeiderpartiet hadde 
prioritert pa en lite sosial mate 
ved a sette barn, og isr sma-
barnsfamihier hØyest  pa pridtte-
ringslista - De er prioritert med 
over en million, mens grupper 
som ikke er ressurssterke, og ik-
ke kan presse pa pa samme ma- 
• te, som pensjonistene väre, har 
fâtt 15 prosent Økning av khoak-
kavgiften og 60 prosent Økning i 
husleia, sa StrØm, som la fram 
egget endringsforslag fra Frem-
skrittspartiet. 

Innsparingene: 
For a dekke inn merutgiftene 

til de vedtatte prioriteringenes-
kal det spares inn 600.000 kroner 
pa lØnnsutgifter, gjennom an-
settelsesstopp, evt. stillingsinn-
dragelser i forbindelse med ml-
lering av bemanningsplanen. Vi-
dere skal det kuttes 220.000 kro-
ner av fellesutgifter I 
sentraladministrasjonen, 50.000 
kroner pa helse og sosialbud-
sjettet. Her var det opprmnneilge 
tahlet 110.000, men innsparingen 
ble redusert underveis for a gi 
rom for midler til trygghets-
alarmer. Husheieinntektene Økes 
med 370.000 kroner 1 forhold til 
radmannens forslag,Økte skatte-
inntekter, 141.000 kroner, bruk 
avskattefordehingsfondet, 
125.000 kroner og overfØring fra 
kommuneskogene, 55.000 kroner. 
Fremskrittspartiets forslag til 
innsparinger 16L pa linje med fler-
tahlets, bortsett fra at de opp-
rettholdt 110.000 1 innsparinger 
pa sosialbudsjettet, og Ønsket a 
redusere tilskudd til alment kul-
turarbeid med 25.000 kroner og 
ijerne posten for lØnn  til ung-
dsomsklubber, 255.900 kroner. 
SV fulgte i sitt subsidire forslag 
opp 600.000 i innsparinger pd 
lØnnsutgiftene. De Ønsket imid-
lertid a ta den Øvrige mnnsparin-
gen med 750.000 kroner 1 sen-
traladministrasjonen, og her inn-
gikk ogsa godtgjØrelse til folke-
valgte, og 75.000 kroner 1 generell 
reduksjon av kirkebudsjettet. 

Skole 

Skolen blir styrket med 410.000 
I forhold til radmannens 
forslag.Det betyr at rammetime-
tallet kan opprettholdes, til-
synsvaktordningene likesa, og en 
del av samllngsstyrerfunksjonen. 
Fr.p. foreslo a styrke skolen med 
310.000. De foreslo a knipe pa 
samlingsstyrerfunksjonen, og pa 
det han kalte uproduktive under-
visningstimer. Han ønsket ef-
fektivisering av skoletimene. Sv 
Ønsket a styrke skolen med 
510.000 kroner, og her 1A de pa 
lije med AP, som la fram eget 
forslag pa ytterligere 100.000 kro-
ner til skolen I forhold til flertall-
sinnttUingen. 

Helse og sosial 
Det er satt av 100.000 kroner til 

fortsatt drift av helsestasjon pa 
Flateby, 170.000 kroner til til-
skudd til private barnehager, 
70.000 til fortsatt drift av Flateby 
familiebarnehage ,og 380.000 til 
drift av Kirkebygden barnehage 
fra 1.4. 

Alt dette ble Fr.p. med pa i sitt 
forslag, bortsett fra fortsatt drift 
av Flateby fammliebarnehage. I 
tillegg Ønsket de a sette av 
100.000 kroner til styrking av TT 
- tjenesten. SV Ønsket i tillegg til 
flertallsforslagets prioriteringer a 
sette av 64.000 til ekstrahjelp ved 
legesenteret, 100.000 til vikar-
hjelp ved syke og aldershjemmet, 
50.000 ekstra til sosiai.hjehp, og 
70.000 ekstra UI barnevern. De 
ville heller ikke vre med pa a 
spare penger gjennom Økt antalh 
barn i barnehagene. I sitt subsi-
dire tiileggsforslag vile SV 
styrke helse og sosiahbudsjettet 
med 200.000 kroner pa bekost-
fling av godtgjØrelse til de folke-
valgte 

Kultur. 
Kulturbudsjettet styrkes med 

70.000 kroner, til alment kultur-
arbeid og barne og ungdomsar-
beid. Sv Ønsket ogsa a styrke kul-
turen med 70.000 kroner, men 
hadde i sitt forslag Øremerket 
30.000 til ungdomsklubbene. 
Fremskrittspariet foreslo a kutte 
ut lØnn  til ungdomskhubber og 
styrke driften av klubbene med 
75.000 kroner. 

Kirkene far ingen reduksjon et-
ter budsjettvedtaket, men det er 
lagt inn en merinntekt pa 10.000  

gjennom festeavgifter ved Marl 
kirkegard. 

Teknisk 
FAr en paplussing pa 231.000 

kroner. 100.000 kroner etter for-
mannskapets flertallinnstilhing, 
med tanke pa brannutstyr, ved-
likehold, og veier og gatelys. 
13 1.000 til a betale for E - verkets 
vedlikehold og strØmforsyning til 
gatelys for 89, for ikke a Øke giel-
da man allerede har opparbeidet 
seg ved ikke a betahe regninga de 
siste ar. Det var AP ved Dag 
Skaug som foreslo denne pap-
lussingen, og den skal dekkes 
opp gjennom Økt skatteanslag. 

Rolf SØrlie, De grØnne, la ikke 
fram eget forslag. Det ville vre 
bortkastet arbeid mente han, 
ettersom han da vile bli sittende 
og vifte med hands aleine. Han la 
seg derfor pa linje med formann-
skasflertaiets forslag , bortsett 
fra at han Ønsket a ta 200.000 kro-
ner fra godtgjØrelsen til de folke-
valgte og bruke 100.000 kroner til 
kalking av vann, og 100.000 kro-
ner til et prØveprosjekt pa sØp-
pelsortering, men flkk bare sin 
egen stenime for forslaget. 

Investeringer 
Det var enstemmighet om a be-

vilge 400.000 kroner ekstra til 
kloakkplanlegging i Ekeberg-
dalen. I tfflegg Ønsket Frem-
skrittspartiet a selge kommunale 
boliger for 500.000 kroner for a fl-
nansiere trygghetsaharmer og 
hehikopeterlandingsplasser for 
Norsk Luftambulanse. Han flkk 8 
stemmer for sitt forslag. 

Okte avgifter 
Kommunestyret vedtok a Øke 

renovasjonsavgiften med ti pro-
sent fra 1.1.89. 25 stemte for 0k-
ningen, 7 stemte for Fremskrit-
tsparteiets forslag om 5 prosent 
Okning. 

Feieravgiften Økes med fern pro-
sent til 100 kroner pr pipe. Vedta-
ket var enstemmig. 

Kloakkavgiften blir satt opp 
med 15 prosent, og ãrsavgiften 
for septikrenovasjon med 10 pro-
sent. Vedtaket ble fattet med 25 
mot 7 stemmer. De 7 stemte for 
øyvind StrØm,  Fr.p. s forslag om 
5 prosent Okning. 

Det ble enstemmig vedtatt a set-
te tilknytn ingsavgiften opp med 
90 prosent fra 1.1. 89 

Økte satser i 
barnehagene 

Det ble med 24 mot 8 stemmer 
vedtatt a sette barnehagaesatse-
ne I kommunale barnehager opp 
med 4 prosent fra 1.1.89. De 8 
stemte for Magne Bergs, AP's for-
slag orn a fryse satsene. Laveste 
sats blir da kr 1300 mot 1250 i in-
nevrende ar, og hØyeste  sats 
2.600, mot 2.500 i innevrende ar. 

15.000 til 
Armenia 

Kommunestyret vedtok man-
dag kveld ensternmlg, pa tampen 
av budsjettmØtet a bevilge 15.000 
kroner til jordskjelvrammede i 
Armenia. Det var ordfØrer  Kare 
KjØlle som framsatte forslaget. 



I dag gir Rausjøgrenda inutryk 
vere em idyll der tida har státt still 
der denne overfiata gøymer  det seg stoi 
endringar. Berre em ting har ailtid vor 
konstant. Det har alitid yore nokon som 
har brydd seg om grenda og som '- - -. 
ønskt at den skal leve vidare. 

Av Leif Berstad 
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Enebakkinger pa 
Stortinget? 

To enbakkinger er nominert pa Akerhus Arbeiderpartis ii-
Ste til Stortingsvatget. Og begge blant de ti første pa liste. 
Harald Løbak Thoresen (51) kommer allerede pa 6 plass, 
mens Lucie Pans Falck, (50) star pa 8. plass. Det var kamp I 
teten, og Lucie ble faktisk foreslâtt pa 2.plass som Alternativ 
til justisminister Helen BØsterud, men fikk bare 40 stemmer, 
mot justisministerens 217. 

Lucie Paus Faick er i dag stats-
sekretr i kommunaldeparte-
mentet, og har som kjent for de 
fleste sittet flere perioder i kom-
rnunestyret, og var i forrige pen-
ode bygdas ordfØrer. 

Hun arbeidet i Norske kom-
muners sentralforbund da hun 
rikk stillingen som statsse-
kretr. Av yrke er hun fysiotera-
peut. Lucie kom inn i enebakk-
politikken i midten av 70 Ara 
fØrst som leder for barnehage-
nemnda. Og i sin periode som 
ordfØrer ble hun etterhvert svrt 
engasjert i nringsutvikling. 
Hun var ogsá en av drivkreftene i 
arbeidet med Idrettsanlegg pa 
Flateby, og tok initiativ til Enger 
prosjektet, som har resultert i 
vedtak om kunstformidlingssen-
er i gamle herredshus. 

Harald LØbak Thoresen kom 
Ui Enebakk i 1971. og ble valgt 
inn til kommunestyrert samme 
hr. Han har sittet i kommune-
styret i 3 perioder, siste gang fra 
1980 til 1983. Han har ogsá sittet i 
formannskapet, og vrt leder av 
bygningsrâdet i to perioder ( 8 
.r), Ira 1972 Han har ogsá sittet i 
piankomiteeen for idrettsanlegg 
pa Flateby, og som fylkets repre-
sentant i Enger - utvalget. Han 
har ogsâ sittet i kommunepla-
nUtvalget. 
Fra 1984 har LØbak Thoresen sit-
tet i fylkestinget og fylkeskultur-
styret. 

En av de sakene som har opptatt 
LØbak Thoresen er miljØspØrs- 

Kommunestyret gikk mandag 
kveld med stort flertall inn for a 
etablere et kunstformidlingssen-
ter i gamle herredshus 2. etasje. 
Prosjektet skal flnansieres gjen-
nom 400.000 kroner i tilskudd, 
mens kommunen ma bidra med 
200.000 kroner som er innarbei-
det i 89 budsjettet. 

Det er kulturetaten i kom-
munen som skal stâ ansvarlig for 
organisering av driften, som skal 
etableres innenfor kulturbud-
sjettets rammer. Det skal legges 
opp til sambruk, som utieie til 
møter, og det er kuituretaten 
som skal organisere sambruken. 

Gjennom flere av representan-
tenes innlegg kom det fram di-
rekte og indirekte kommentarer 
om finkultur kontra folkekultur, 
og satsing pa grasrota. 

Thorvald tJngenness mente at 
folk reagerer negativt fordi de 
o9ppfatter at tinkulturen skal 
prioniteres. 
-Hvonfor bruke penger for de fa? 
-Jeg neagerte ogsá selv slik fØnste 
gang jeg hØrtedette, sa han. - 
Men etterhvert har det framgátt 
at Senteret ogsá skal bli et sted 
til lag og foreningers mØtevirk-
somhet. Huset i seg selv en en r-
verdig bygning med lang histonie 
• Vi bØr ta vare pa det. Men det 
trenger en ansiktslØftning for a 
tilfredstille tidens krav i forhold 
til tilgjengelighet for alle grup- 

per.  

mâl. - Da jeg satt som leder i byg-
ningsnádet og skulle vurdere ved-
tak, var det naturlig a se pA kon-
sekvenser, og her kom man sta-
dig inn pa miljØspØnsmál,  sier 
han. - Enebakk var faktisk tidlig 
ute medinitiativ mot fosfat. I 
1984 ble Romerikskampanjen for 
Økt bruk av fosfatfrie vaskemid-
ler vedtatt, og LØbak Thoresen 
ble leder for aksjonen. Da den 
startet var markedsandelen for 
salg av av slike vaskemidler pa 
Romerike 5 prosent. I dag er den 
80.LØbak Thoresen tilskriver det 
gode resultatet samarbeidet med 
organisasjoner som Norges Hus-
morforbund og Norges Bondek-
vinnelag. 

Harald LØbak Thoresen er opp-
rinnelig Ira Elverum, og er opp-
vokst i politisk miljØ. En onkel 
pa morssiden LØbak, i sin tid 
landbruksminister. 

Thoresen arbeider innen vakt-
tjeneste for Forsvarets byg-
ningstjeneste. 
Han er interessert i miljØ og kul-
turspØrsmál, og glad i litteratur 
og bildende kunst. Men han er 
ogsa sportsinteressert. 

LØbak Thoresen er sâ godt som 
sikret en plass pa Stortinget. - I 
alle fall fØrste  vara, sier han med 
oppniktig beskjedenhet. Hva han 
da vil kjempe for og engasjere seg 
i har han ikke heit staket ut, 
nominasjonen er Jo knapt over. 
Men, likestillingsspørsmâl, miljØ 
og kultursaker er det som ligger 
hjertet nr. 

Vi bØr se a ra gjort dette, sa 
Ungerness.- Far ikke hjelpe om 
det heter kunstsenter. Tom Nil-
sen kunne imidlertid ikke vre 
med pa a pnioritere dette tiltaket 
ná, og foreslo a utsette hele sa-
ken. Han mente det hele bar preg 
av a îá 400.000 kroner ut av Sta-
ten. 
Svein Kr.Kjeldgard, Fr.p. gikk 
ogsa i rette med det han oppfat-
tet som prioritering av flnkultur. 
- Jeg vil likevel ga inn for dette, 
men hapet samtidig at bygdas 
eget kuitunliv gjennom lag og 
foreninger ikke matte bli skjØvet 
til side, men at huset matte bli et 
flerbnukssenter for temakvelder 
og kurser. 

Dag Skaug kalte bevilgningen 
pa 200.000 kroner til kultursenten 
for noe av det mest positive i rad-
mannens budsjettforslag, og To-
ne Tidemann, H, minte om at det 
opprinnelige Erling Enger pro-
sjektet, som det hele startet med, 
var langt men omfattende enn 
det fonslag til etablering av 
kunstfonmidlingssenten man na 
sitter igjen med. Han pápekte at 
Senteret skal vane et sted for 
kunstfonmidling i videste for-
stand, til bnuk for foneninger og 
lag, lokale kunstnenes utstil-
linger. 

Det en ogsá snakk om a ta vane 
pa kommunens eiendom, sa 
Magne Berg, 

<<RausjØ er hvad innbyggeran-
tall angâr i de senene ár i sterk tii-
bakegang og den tid er vel heller 
ikke fjern at det blir helt av-
folket, isolent og vanskelig som 
det for yore dages forhold ligger 
til>>. 

Slik skreiv distniktslege Aas 
det i bygdeboka han ga ut i 1927. 
Men han far ikkje rett. Det en alt-
for mange som bnyr seg om dette 
oadet. 

KJem du inn i RausjØgrenda  i 
dag, er det nesten som a kome 
inn i ei anna tid. Det meste som 
menneske han laga, ser ut slik det 
gjorde kning hundreársskiftet. 
Alle husa en noksa like. Dei er 
raudmála og ligg den sola lettast 
finn dei og der det er kort veg til 
bekken eller vatn. Ganile murar 
vitnar om at her han yore langt 
fleire hus tidlegare. Oppe pa em 
knaus star eit bygg som berre 
kan_vere ei gammal skulestove. 
Men der lyser det sjeldan bak 
rutene. Berre tre av husa her inne 
han fastbuande. 

Tre hus. Det er ikkje stort, men 
her inne er det framgang. Dam-
men-huset stod tomt, men no ly-
ser det bade der, i Nersaga og i 
Mellomsaga. Øversaga er spei-
darhytte, det samme er Brâtan, 
og i gamle RausjØ skole, nysko-
len>> som han heiter her, kan sku-
leelevar i Enebakk vere pa over-
nattingsturar. Det star til liv i 
RauSjØgrenda enno. 

Fri sommar, gras og jenter 
til vinter, skog og menn 

I historisk tid var omrádet 
fØrst krongods, og nokre ene-
bakkgardar som hadde lite beite, 
fekk seterrett her. Bygardane pa 
Hammeren van av dei. Derfra 
kjem namnet Bysetermasan. 

DA setenjentene nadde grun-
nen, var det om sommaren omrá-
det levde. Men setenretten vant 
oppheva ved hØgstenettsdom i 
1770-Ara. DA kom skogsarbeida-
nane hit, det kom sager i dei stØr-
ste bekkane og elvane og yin-
teren vart den viktigaste arbeids-
sesongen. 

Sokneprest J. Aars .skreiv i 
1817 ein artikkel om nningslivet 
i Enebakk. Den heiter det mellom 
anna: 

<>Sognet har betydelige Skov- 

TømmerflØytarane sjØlve 
meinte at dei kunne 
greidd seg utan tØmmer-
jløytarar pa hundrekro-
ningane om det berre had-
de butt nokre fleire hund-
rekroningar pa tØmmer-
flØytarane. 

strkninger, isr bestaaende av 
Gran og Fyr; de forsyne ei blot 
Sognets Beboene med HuustØm-
mer og Bnnde, men afgive og 
meget SaugtØmmen, den op-
skjres paa de her vrende 
Saugbruge hvorfra Productenne, 
Planker og Bord, fØres  til Christi-
ania. Endeel Brndeveed bliven 
ogsaa paa VinterfØret herfra md-
bragt til Christiañia. De betyde-
ligste Skove ligger til Gaardene 
RØsiØe, Fladebye, Vestbye, Bor-
ten og Viig>. 

Det van skogen folk levde av. 
Gardsdrifta var matauk, men i 
seg sjØlv var det dei kunne dyrke 
venken til a leve ellen dØy  av. Dei 
fleste stadane her inne en jord-
laget tynt. Men arbeidsdelinga 
var klan: Far arbeidde i skogen, 
mor stelte dyra, heimen og jorda. 
Ungane gjorde det dei makta fth 
dei var sma. 

Skogen var ein trygg, men 
knapp leveveg. Tilveksten var 
jamn og kvar sag hadde lØyve  til 
A skjere ei viss mengd bond. Rett-
nok fanst det uoffisielle'> be-
kkesager, sma attatnringar 
som det ikkje skulle snakkast 
hØgt om, men det er ei heilt anna 
historie. Dei fleste arbeidde og 
streva for a ía ein dags lØn for em 
dags arbeid. LØna rakk oftast 
kort, men arbeidsdagen var lang. 
Det lever enno folk som minnest 
tolv timars arbeidsdag for ei kro-
ne. DA hadde ein ikkje mykje 
solskin i fritida. >>MØrkt var det 
da'n kom og mØrkt var det da'n 
gikk, men det lokta tØmmerhØg-
ger a'n>>, sa jenta. 

Stort flertall for 
kunstformidlingssenter 

A slite seg vaksen 
Ungane var ikkje gamle for dei 

kom i fulit arbeid. JØrgen An-
dreassen Ira Nersaga var fØdd i 
1914. Barnebarnet Hanne Haug 
skreiv slik i ein stil i sjette kiasse: 

-Da bestefar begynte pa sko-
len var han sju ar. Han gikk pa 
skolen i sju ar, og etter det matte 
han bli med faren sin i skogen. Si-
den han han jobbet der. Selv om 
han hadde bare enere da han 
gikk ut av skolen (og enere var 
den alien beste karakteren du 
kunne Ia), sá hjalp ikke det, fordi 
foreldrene hans ikke hadde rád 
til a sende han pa skoler. 

Mange av skogsarbeidera flkk 
vond rygg, stive bein og stnamme 
muskier. Det hadde bestefar Ira 



 BETEL PINSEMENIGHETEN TEL 
Julaften ki. 16.00: Jule-
andakt. 
2. juledag ki. 11.00: Juan 
Casseras og Roar Erik-
sen. 
28. des. ki. 17.00: SØn-
dagsskolejuletrefest. 
1. nyttãrsdag kI. 18.00: 
HØytidsmØte. 
Alle velkommen. 

"Lie ville, doy. 
1-1:1--1.1 	~ 

Pause i skogsarbidet. 

Ijntt 

han var f]orten til han var tjue 

Her star det tankevekkande 
mykje meilom linjene. 

Roy drift 
FØr hogg dei heist berre gam-

mal skog. Eit tre var gjerne hund-
re âr fØr det vart hogge, og ikkje 
mindre enn det halve. Tilveksten 
og avvirkinga var jamt like store. 
Slik kunne omradet ha eksistert 
nesten uendeleg med fast arbeid 
til eit fast tal personar. 

Men i 1907 kom eit skifte. Om-
rãdet vart selt til Fredrikstad-
-firmaet And. H. Kir & Co. 

Dei sag kva rikdom som lag i 
3400 md eigedom der det meste 
var grovvaksen barskog, og dei 
gikk inn for a fâ ut mest muleg av 
verdien sá fort dei kunne. Femti 
ars <<normaJ.' hogst vart gjort pa 
ti 6x. 

FØrst sag det ut til at dette var 
til stor nytte for sjØlve RausjØ-
grenda og resten av skulekrin-
sen. Bygda yaks og husa vart pa- 

Storclrift i RausjØskogene 
Ca. 1913. 
(Biletet er utlãnt av Astri 
Holtop) 

bygda, ja, etter kvart kom her ei 
ny skulestove og pa eit tidspunkt 
gikk her heile 31 elevar. Sam-
funnet her iflfle var stØrre og meir 
mangfoldig enn nokon gong fØr. 

Dette var glansperioden for  

tØmmerflØytinga. FØr vart stok-
kane skorne her inne og fØrde til 
byen som piankar og bord. No 
vart tømmeret flØytt til Fredrik-
stad. Heilt frá Tonevatn kom 
stokkane. Gjennom sjØlve Rau-
sjØgrenda gikk dei i ei svr tØm-
merrenne ut i BØrter. Vidare tok 
dei vegen gjennom Prestaa ut i 
øyeren og Glomsvassdraget vi-
dare sØrover. 

Etter den sØte klØe... 
Da stordrifta var over, matte 

folk tinne seg arbeid andre sta-
der. Mange flytta bort fr RausjØ-
omrádet for godt. DA nitten-tjue-
talet var ute, sag det ut til a vere 
ute med samfunnet her inne. 

Men nokre vart att. Heller 
ikkje em uthogd skog kan sta 
heilt pa sjØlstyr, og i flØytarse-
songen var det alitids arbeid a îa, 
om enn lØna ikkje var stor. Det 
kom nye hundrekronesetlar i 
1949. Pa baksida av dei var det 
bilete av eit tØmmerflØytarlag. 
Det var em velfortent honnØr til 
ei viktig gruppe arbeidsfolk, men 
tØmmerflØytarane sjØlve meinte 
at dei kunne greidd seg utan 
tØmmerfløytarar pa hundre-
kronirigane om det berre hadde 
blitt nokre fleire hundrekronin-
gar pa tØmmerflØytarane. sa 
seirit som i 1945 var timelØna for 
flØytarane i Glomma kr 1,52. Dei 
som berre hadde flØyting i ene-
bakkvassdraga, fekk nokre ore 
mindre. 

i 

	om 

l 

Nytt eigarskifte 
I 1965 kjØpte Oslo kommune 

heile omrâdet av Kir-firmaet. 
D brast em draum for mange. 
Oslo kommune hadde kiare pla-
nar. Deter tidlegare sitert hva dr. 
Aas skreiv i 1927. Der sto ogsá: 

Det er i sommertiden et me-
get sØkt utfartssted for Oslo-folk 
som fisker og jager der i søndags-
helgene'.. 

Kan hende var det nokre av 
desse Oslo-folka som sat i by-
styret og bestemte kjØpet, kven 
veit. I alle fall gikk Oslo kom-
mune inn for at omrâdet skulle 
bli eit mest muleg urØrt natu-
romrade. Dei ville framleis ha 
hus og folk i dei mest sentrale hu-
sa i RausjØgrenda, men elles 
skulle det vere friluftsinteressene 
som râdde. Dei fleste av dei som 
hadde slektsband t  omradet og 
som kan hende sag for seg eit lite 
hus eller ei hytte her inne, kunne 
skrinlegge dei planane. 

I dag ser vi resultatet av arbei-
det Oslo Skogvesen har utfØrt. 
RausjØgrenda lever enno. Her er 
velstelt i bygda og skogen star 
grov. Det er eit paradis for dei 
som er glade i naturen. 

Du skal leite lenge for a frnne 
em stad der fortida er sâ nr. Alt 
er teke vare pa slik det var i gam-
mal tid. Omradet er ei perle. 

Vi kan setje pris pa det. Like-
vel er det nr1iggande a fundere 
pa korleis her hadde sett ut 
godseigartida hadde yore over i 
1965. Tenk om dei som hØyrde til 
her for fØrste gong i omrádet si 
historie hadde fâtt kjØpe sine eig-
ne gardar og skapt sitt eige sam-
funn her inne. Hadde ikkje det 
yore eit enda betre minnesmerke 
over fortida? 

RELIGIOSE  MØTER 

KUNNGJØRINGER 

We  Enebakk 
skolemusikk- 

korps 
Trekning pa várt juielot-
ten er foretatt. 

Gevinstene er matvarer 
hos Kâres Dagligvarer. 

FØlgende lodd er trukket 
ut: 

Matvarer for kr 750,-. 
Lodd nr. 132. 
Matvarer for kr 500,-. 
Lodd nr. 399. 
Matvarer for kr 250,-. 
Lodd nr. 478. 

Gevinstbevis kan hentes 
hos BjØm Østby, Mârvn. 
9, Ytre Enebakk. 

Fra Enebakk 
Iigningskontor 

Ligrnngen for etter-
skuddspliktige skatte-
ytere for inntektsâret 
1987 legges ut til offentlig 
gjennomsyn pa lignings-
kontoret i 3 uker fra tirs-
dag 20. desember 1988. 
Eventueile kiager ma 
vre kommet til hg-
ningskontoret innen 10. 
januar 1989. 
Resterende skatt for-
faller til betaling 10. ja-
nuar 1989. 

Ligningssjefen 

Enebakk kommune 
Apningstider vfThorud sØppelfyllplass, Ene-
bakk kommune, mellom jul og nyttár. 
• Tirs. 27. des. og tors. 29. des. fra kl. 9.00 til ki. 

13.30. 
• SØppeltØmming i kmm. vii bli foretatt pa 

vanhig mate unntatt man. 26. des. I stedet for mandag 
skier tØmminger en av de andre dagene. 

Driftssjefen 
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Now 	411-6 

Kirkebygden Vol 
avholder juletrefest pa Ig-
narbakke 28. desember ki. 
14.00. Underhoidning for 
barna. Entré, barn kr 10,-, 
voksne kr 20,-. 

Alle velkommen. 

8 

God jul 
.,godt nytt àr! 

'ft 

Enebakk 
Glass 

SVEINTHORSEN 
Fjellvri. 30A 

1914 Ytre Enebakk - TIf. 92 46 13 

ønskes 
alle vâre kunder 

('*fKmfsaAtffa 
r 
W JLJJLLJ__ 

Kim 09 Toms 
Candy 

Forretningssenteret 
1914 Ytre Enebakk 

KUNNGJØRINGER 

Juletrefest 
pa Mjer ungdomsskole 

28. desember kI. 17.00. Entré kr 25,-. 
Servering og underhoidning. 

Alle velkommen. 

TIL SALGS 

12 NJ 
91 
12 
12 
91 

SNUFRESER 

ariens 
Norges mest 
kjøpte snø- 

fresere 
TILBUD 

Avtal pris og levering. 
Fritt tilkjørt. 
Finansiering. 

NORSK 	  
MASKINSERVICE A.S 

Kirkevn. 42, Ski. TIf. 09/87 37 30 
Eget serviceverksted 

LIPEKORT 

God jul 
Jw 	og 

godt nytt ar 
onskes til 

IR 	alleIii II .. vIa
0  

I 

I 
BoIseth's EftfJ 

TIf. 92 62 67 	JW 
1912 Enebakk 

rc

Iq 

u 
I 

Ij .41 
kunder! 

OBS! 

Jw 

Jw 

Jw 
I 

Apningstider: 
Jul- og 

nyttârsaften 
9-12 

Romjula 9-18 

Enebakk Kornsilo og Millie 
onsker alle 
sine kunder 

Fothall- 
gruppa 

Fotbalistyret onsker alle spillere, tre-
nere, oppmenn og supportere en riktig 

god jul 
og et godt nytt âr. 

Ski 
13c0rvc1scsbvra 

CHRSTENSRUOEFTF, 

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

Vakttelefon 

Vi kommer 
I konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrã 
gjennom 60 âr 

44444444444444 
GOD JUL 

og 
GODT NYTT AR 

onsker vi 
alle vre 
kunder. 

Apningstider: 
Lille julaften 	.9.00-17.00 
Julaften 	9.00-12.00 Tirs., ons., 
tors., fre 	9.00-14.00 
Nytdrsaften ... 9.00-13.00 

44444 444444444 

Nina og KjeII 

BEGRAVELSESBYRAER 

Juletraw 
Nyhogde, fra egen skog. 
Selges fra gârdsplass hver dag. 

Ungersness gârd 
Tif. 92 40 09 

Vi onsker alle váre kunder 
og forretningsforbindelser i Enebakk 

EN RIKTIG 
GOD JUL OG GODT NYTT AR! 

AmK maSkiner 
Løvstad, 1820 Spydeberg - TIf. 09183 88 80 

4UV4404  44444444 

hilser vi alle váre 
kunder. 

Ytre Enebakk 	ANNE 09 
Bensin & Service AIS 	JAN 

1914 Ytre Enebakk - fit. (02) 92 44 08 
44444 44444 

• M. W.M.M. A. AMA W.M.M.M. A. MAIM MI. I 

I  j ç 5aEot9ea 
IN 	 Tit 925413 

SOL - PARFYMERI DAME- OG HERREFRISOR 
Onsker alle vare 

kunder 	-. 
-• 	' 	et godt nytt ar 

i -2.,'• •3t  ''.di/ 
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7kl? 
TLF. 92 80 49 

FLATEBYSENTERET 

GE-TE Manufaktur 
TIf. 92 83 32 

Flatebysenteret 

////////1 eneaKK  
5FORT UU I-III ILl as 

Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90 

ITALIA 
/izZe 

1911 Flateby 	928860 

Karisens 
Bilruter A/S 

Avd. Hageutstyr 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 80 13 

Stein Darre-Hanssen 
TIf. 92 87 39 

Flatebysenteret 

DIIR0000000
-W 	

trhtiri 
TELEFON 92 82 56 

END= DUHMML 8 
TIf. 92 87 21 

Flatebysenteret 

OVEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby. hf. 09/9281 32 

•
Flateby Blomster 
	 og Gayer 

hf. 09/92 85 44 

71&zaiarncz L95 IrNC" EJ 

Flatebysenteret, 1911 Flateby. TIf. 09/92 83 74 

JIitflLtt 	  
oo 	 Øoo•o oo0 .O 0 •0 00 *00  * 00 o 	 •• 	 .. oeoc d.0 !(4o * 	'o .X'00 

- 

FLATEBYSENTERET 
ONSKER 

ALLE SINE KUNDER 

'00 '0 0 '* 0 (O •.O 0c0 S 	00 	O O0 	'O 0 '• 
$ 00'O . 00*volt 00*0 0 '' 00 ''o .'00  
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9 	o ønskervi l. 
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vâre kunder. 	 .. 

Apningstider: 
Lille julaften 	  10-19 	BJERKE 
Julaften 	  10-13 	UAGLIGVAREB 
Tirsd 27. des. - torsd. 29. des 	 10-17 	1911 FLATEBY Fred. 30. des 	  10-18 

p Nyttársaften 	  10-13 	Evy og Odd 

1• 

'V 

'V 

'V 

'V 

'V 

'V 
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VI ØNSKER VARE NYE 
OG GAMLE KUNDER 

Forretter - 

Gryteretter - 

Middag - 

p1'.. 
	Desserter - 

Osteanretninger - 

/ tLe IClKK..Sildebord - 

Snitter 
Ring 09/92 43 37 Best//I / tide. 

v/Nordby Bruk 
TIf. 06/83 71 68 

Alt i dorer og vinduer. 

Alt i innredninger 

etter onske. 

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tilpasses 
• Timebestifliflg 

TIc'. 09-870524 

Optiker Krogh 
Ski Optiske 
	 (Princess Huset) 

Asenveien 1, 1400 Ski. 

1912 ENEBAKK - TLF. 926048 

HARALKOHOL- 
PROBLEMEI 

butt for stort for deg? Kanskje vi'  

som har blitt otgrreo kan hjelpe. 
PYIflfl€1 09 T651. 

Kontaktkontor 41f. 06/81 29 01 
hver mand. Id. 18-21. Gamle 
Strømsvei 99, Stimmen. MØte 
fredager kI. 19 I Gamle StrDmsvei 
99, Slrømmen. 

Kontakttelefon: 
Liflestrøm 06/81 79 46 

06/81 1056 
Lørenskog 02/70 30 64 
RIingen 06/83 27 27 
DE NORSKE LENKER 
RDMERIKSLENKENE 

BOX 1I-141OLSRENSIWG 

Fag& 
Service 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utforer alt innen nybygg, tilbygg, 
niodernisering, reparasjoner, 

flislegging og tapetsering. 

TIf. 09/92 85 23 priv. 
Mobil: 030/11 705 

'V 

'V 

'p 

'p 

'V 

4 

• AUTODIESEL

h#, 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
•Ar%k 

S1tøm1it & &urteit cIj.J, 
	  1912 ENEBAKK 

EL. INSTALLASJON 

OG FORRETNING 

wioaerne -I(ask-Rimeug 

0TTERBECI< BIL og karosseri 

Vi ønsker are kunder 
en god jv!  og 

et godt nytt 
Ønsker sine kunder en riktig 

(02) 92 63 00 

AUT. MEKANISK VERKSTED 
AUT. KAROSSERI- OG LAKKVERK. 
RESTAURERINGER 
SAN DBLASING 
BILREKVISITA 
BILBERGING 

APENT 	 8-16 
ONSDAG 	 8-20 

Henting, levering og taksering 

etter forhândsavtale. 

GRAN 
1914 IRE ENEBAKK 

TLF. 02/924414- 
924565 

PT   
Aud og Knut 

4. 

'V 

'V 

1 

4. 

4. 

 

4. 

  

Mariannes Frisorsalong 
Kirkebygden, 	 ønsker alle sine kunder 

jr~qW 

gomy~k  Marl og Marianne 

Torsdag kveldsá pent Ira kI. 15.00 - 20.00, 
ellers timebestilling, ring 92 64 01 
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11. 
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En riktig 

GUUJULDDO 

ønsker vi 
alle vâre forbindelser 

nebakk 
cgnskapskontor 

Medlem av 
Norske Regnskapsokonomers forening 

TIf. 02/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 

SISTE LITEN-TILBUD 
Skistovel for 75 mm Rottefella 

Alfa 

	

26-34, for 398,- 	  

	

35-48, for 498,- 	  

Calif 

	

Str. 31-34, for 410,- 	  

	

Str. 35-40, for 435,- 	  

	

Str. 41-45, for 455,- 	  

S NK. 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

EI 

279 
849 
289 
309 
319 

TIf. 09/92 83 74 

Førjul 	  10-19 

Julaften 	  09-13 

1, 

3' 
4. 

4. 

'Of 3nIt1- 10 
4 

0g GODT 
NYTTARI! 

K$ Ypkeskimp AmS 
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG 

TELEFON 02183 81 54 
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FRISOR MURERE RØRLEGGER 

J]IlIlIi.  
I1u1EIrIFul 

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

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELI. BRENOJORD 

- — 
EILAG 	 E1 

Auôi ding Red A/S 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

TØMMERMESTER 
111, 

	

Lennestadvn. 5 	lIt. 09/92 6543 

	

')1912 Enebakk 	Mobil 094/37548 

Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 
Fast pr/s 

ENTREPRENØR 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenorfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TIf. 92 88 53 - 9285 25 etter 16,00 

Mobil 094/55 519 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

tltsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Medaljeskap 09 innrammede akvarelltrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsá kveldstid 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplring pa bil 

Teor/kurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

TAN NLEGE 

Flateby Antirust 
KjØp eq salg av biler 

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

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Selge/kjope 
bil - camp.vogn 

etc. 
Kontakt oss! 

Annonse/datasaig 
t1f. 92 63 48 12.00-21.00 

Ristorante ITALIA ax Pizzeria 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

onomi & Regnskap Enebakk A/S 

Alt /nnen regnskapstjenester 
Reg. revisor Sten Røvik 

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

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveieri 2, 1911 Flateby 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER AIS 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 87 37 37 

EL-INSTALLASJON 

SJAFORSKOLE 

.BILFIRMA 

SPESIALFORRETNINGER 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

KVIKI( HENS 
eaaiarncz SiW 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner, 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 61 18 — 09/92 6256 
094/25 366 - 094/08 438 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/se!ger 

Enebakk 
Transformator 

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

Kjøpe eller selge 
eiendom? 

Kontakt: 

VETERIN/ER 
• PoIIklinikk• Rontgenl Kirurgi 

• Lab.service• Oppstalling opererte dyr 
SKEUSMO DYREKLJNIKK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. RiisgArd, Kjeller 
(skill Ira Fetvn. v/flyplassen( 

Apningstider: 8.30-15/17-19 
Timebestilling 06/87 85 00 el. 

rrDROP-IN)) 8.30-14. Stengt helg. 

Strumshorg & 
Enersen A/S 

utforer alt I el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 9263 00 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Klasse A - Kiasse B 
Teorikurs - KjUretimer 

Om nødvendig meter vi 
til kjøretimer i Enebakk. 

TANNTEKNIKER 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

GLASSMESTER 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

JOHN A. ANDRESEN 

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Iviettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

Saig av hArpreparater og parfymeartikler. 

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

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

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10-19 
Lord. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

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

Erik Kjelgaard 
Varme, sanhtr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og heytrykksspylirig. 

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

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

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

Stein l)arre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtale 	 

A. NILSENS 
BILSERVICE 

TORNERUD - Askim 

TIf.  :':  15 70 

Grendesenteret, 1911 Flateby 	C" 
lIt. 92 80 49 

Apningstider: 
Man 	 stengt 

9.00-17.00 Tirs., tors. 
Fredag 	  11.00-19.00 
Lordag 	 9.00-14.00 

Hilsen Ase Mette 

Arvo Johansen Graveservice 
1912 ENEBAKK 

Graving av 
vannlekkasjer 
Planering 
Oppgraving av aviop 

TN. 09-927054 	Mob. 094-22317 

Landhruksregnskj, Økwmmi 
& handelsregnskap 
Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsfersel, 
bedrifts-ràdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74 

(nebkk 
egnskctpskontor 

Medlem av bRF Norske RegnskapsbyrAers Forening 

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

UR 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 

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

DIFREI I AG CO 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrøm - Svakstrøm 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94 

Bev4Iingshaver Adv. Helge A. Tryl, 
Fjelleerer, 05, 1914 Ytre Enebakk 

TIf.. 09/9255 70 1. 

1800 Askim 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjøp din nye eller brukte bil hos oss. 

TIf. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 Flateby 
TIf. 92 89 93 



NOROL 

Ny VIDEOBUTIKK 
PA FLATEBY 500 kroner dognet for 

<kloakksyndere>>? 
Bygningsrádet kjører 

ná en hard linje overfor 
folk som ulovlig tar hyt-
ter I bruk til helãrsboli-
ger, eller som ikke etter-
kommer betingelsene for 
innvilget bruksendring. 
Flere familier, som tross 
henvendelse, fortsatt ikke 
har etterkommet beting-
elsene om installering av 
Biovac minirenseanlegg 
kan ná vente seg krav om 
forurensingsgebyr 	pa 
opptil 500 kroner dØgnet. 
De som har reagert pa 
henvendelser har fâtt nok 
en utsettelse for instal-
lering av slikt anlegg. 

Folk som har installert 
ulovlige avløpsanlegg, 
ma forvente krav om at 
disse blir fjernet. 

Bygningsrâdet har nâ hen-
vendt seg til Fylkesmannen som 
fastsetter stØrrelsen  pa foruren-
singsgebyr. Bygningsrádet her 
ogsâ fylkesmannen pâlegge 
ulovlig anlagte avlØsanlegg fjer-
net. Na er det ikke lenger <<Kjre 
mor>>. 
ForelØpig er saken ikke be-

handiet hos Fylkesmannen. 
Vi Øyner en ny, og srde1es 

restriktiv 	linje 	fra 
bygningsrâdet.- Hvorfor kjØrer 
dere nâ sã hardt ut, avdelings-
ingeniØr Jon Digranes? 

Stor Økning 
- De siste ârene har vi hatt en 

veldig Økning i antall ulovilge 
etableringer i hytter som tas I 
bruk til helârsbolig. Dette gjelder 
spesielt for RâkenlTangen omrâ-
det, som har nr tilknytning og 

-f- 

	

	god kommunikasjon til hoved- 
staden. økningen 1 disse eta-
bieringene henger sammen med 
boligpolitikk og bokostnader. 

Fire i âret 
- Enkelte er oerlige, og sØker 

om tillatelse, som man da kan fã 
innvilget med krav om etable-
ring av renseanlegg etter dagens 
krav. Vi har aniedning til a gi 20 
slike tillatelser innen en fern árs 
periode for hytter som ligger in-
nenfor det som er avsatt til boli-
gomrader. Ilytteiere som har 
hyttene sine utenfor didse omrâ-
dene far nei nâr de sØker. Noen 
av dem, og det er etterhvert butt 
aitfor mange, flytter inn likevel. 

Melder de da flytting til folke-
registeret? 

Det gjØr de. Og vi har forsØkt a 
samarbeide der. Biant annet ved 
at man innfØrte krav om be-
krefteise fra teknisk etat for a fâ 
ta hyttene i bruk. Men folkeregi-
steret har ikke by til a kreve slik 
bekrefteise. De ma bare godta 
flyttemeldingen. 

Mare retningslinjer 
- Vi har fatt en kommuneplan, 

som tar klart stilling til utbyg-
ging i spredt bebyggelse. Ut-
bygging utenfor de i kommunep-
lanen avsatte omrâder til bolig-
formal vii ikke bli tiilatt, bortsett 
fra nàr det gjelder Dalef3erdin-
gen. Av hensyn til det service-
apprat som er bygget ut, hva 
gjelder ting som skole, veibelys- 
fling, gangveier, trafikksikker-
het, renseanlegg kboakklednin- 
ger, etc. kan vi bare tiilate en viss 
vekst, og derfor ma vi sià ned pa 
uiovlige etableringer sâ vi ikke 
mister styringen. 

Ikke harde 
- Jeg synes imidiertid ikke vi 

kjØrer en hard linje. sà langt har 
vi tatt i bruk de miideste reak-
sjonsformer Egentlig bar vi hjem-
mel til a sende lensmannen ut for 
A kaste ut folk som etablerer seg 
ulovlig. Det er ikke by a ta i bruk 
en bolig til andre formal enn det 
den er bygget til. 
- Men folk fortsetter a gjØre 

det. Folkeregisteret tar imot flyt-
temeiding, kommunen tar imot 
skatt, med den ene hànden, og 
deler ut gebyrer med den andre. 
Noen installerer uiovlige tanker, 
andre lar mØkka flyte fritt ut i na-
tUren. Da ma man kunne si at de-
re stikker hodet i sanden? 

Ma ikke friste 
- Tidligere ja. Men nà har vi en 

kommuneplan med kiare be-
stemmelser som gjØr det lettere a 
reagere. 
I fØrste  rekke er det viktig a for-
hindre nye heiàrsetabieringer i 
hyttene, gjennom en restriktiv 
hoidning som gjØr det lite fris-
tene for folk a ta hyttene sine i 
bruk ulovlig. De nye kommunep-
lanbestemmeisene innebrer og-
sã at de som bar tatt hytter i 
bruk ulovlig, ikke under noen 
omstendigheter vii fâ tillatelse til 
A bygge pa nâ. Andre reaksjons-
former som vurderes er a sette de 
som ulovlig bebor hytter utenfor 
offentlige serviceordninger, f.eks. 
renovasjon, eller nekte a levere 
mer strØm  enn det som er rimelig 

til hyttebruk. ForelØpig er slike 
reaksjoner bare tanker. 

Ma ha alternativer 
- Utkastelse er den aiier .siste 

nØdlØsningen vi tyr til. Vi Ønsker 
A ta menneskelige hensyn. Pro-
blemet ma lØses pa andre mater. 
A kaste ut folk betyr bare a flytte 
problemet over til sosialetaten. 
Folk er jo bosatt her. De skatter 
til Enebakk. Har krav pa hjelp. 
LØsningen er a ha rimelige boh-
ger a tilby, slik at folk slipper a 
bo kummerlig i hytter Et skritt i 
slik retning er Nylende hvor det 
skal bygges mindre boligenbeter 
- Noen har fâtt ytterligere ut-

settelse med installering av Bi-
ovac mens andre ma forvente for-
urensingsgebyr pa opp til 500 
kroner dØgnet?  Hvorfor? 

- Skal ikke lØnne  seg 
- Det skal ikke lØnne  seg a ikke 

legge inn aniegg. Installeringen 
av Biovac koster ca 30.000 kro-
ner, og bar man f.tt en bruksend-
ring kan man fd gunstige ian, 
f.eks. ungdomslan, etabierings-
lan.. Ellers er a Si om de som ikke 
etterkommer vâre krav, at vivii 
jo gjerne strekke oss sá langt vi 
kan. Og dersom folk kontakter 
oss, og sØker om utsettelse av 
akspetable grunner, sâ gir vi gjer-
ne en utsettelse, men de som vi 
ikke hØrer noe fra etter gjentatte 
henvendelser kan ikke vente no-
en forstâelse fra var side. 

Dessuten bar jeg iyst til a Si at 
30.000 for installering av nØd-
vendig minirenseaniegg, er 
mindre enn hva andre betaler. 
Tomtene er etterhvert butt dyre, 
og en stor del av summen er til 
drift og tiikobling av kboakkan-
iegg. 

Rikspolistikken 
styrer 
- Men a be folk som har sørget 

for tank til egen bolig om a fjerne 
disse, er graverende. Alternativet 
er at mØkka gár rett i grunnen og 
ut i váre vassdrag? 

- Dette er ikke fØrst  og fremst 
et forurensingsspØrsmal, men et 
spørsmal om a styre arealbruken 
i kommunen. Vi Ønsker ikke a ha 
etableringer utenfor boomrádene 
- Men hele denne problematik-

ken, er ikke spørsmal vi lØser 
over natten, sier Digranes. Den 
ma ses i sammenheng med en 
rekke andre faktorer vi ikke sty-
rer, og hvor det fattes rikspoiitis-
ke avgjØrelser. Det gjelder bolig-
poiitikk, husbank, arbeidsplas-
ser. Det er effekten av alt dette 
som vi opplever nar folk tar hyt-
tene sine ulovlig i bruk som he-
uarsbolig. 

Liten oversikt 
- Hvor ille er egentlig forhol-

dene, Hvor mange er det for eks-
empel som bebor hytter uten ver- 

TorbjØrn og Lisbeth Gaathaug har âpnet fly videofor-
retning pa Flateby. 

—Torsdag ápnet en fly 
videoforretning pa Flate-
by Grendesefiter, og bak 
disken fant Vinett Tor-
bjørn og Lisbeth Gaat-
haug. De to skal sammen 
med Lisbeths far, Svenn 
Gaathaug som har tryk-
keri i kjelleren drive det 
nye foretagende. 

ken tank eller godkjent rensean-
legg? 
- Hvis jeg sier 50 husstander er 

det 1 alle fall ikke for hØyt. Halv-
parten av de som har fatt bruk-
sendringstillatelse pa betingelse 

- Har ikke porno, men ellers vii 
vi prØve 055 pa alt, sier TorbjØrn 
og ramser opp komi- og familie- 
filmer, 	skrekk- 	og 
ungdomsfllmer. - Dessutennblir 
det nok en del action som det er 
stor etterspØrsel etter. 
Ved sidenav videoer seiger de 

nye innehaverne kioskyarer, og 
planlegger etterhvert ogsa a ta 
inn noe blader. 

av a innstallere renseanlegg, har 
gjort dette. Nar det gjelder hvor 
mange som har ulovlig tank. har 
vi mgen anelse, fordi tanken blir 
gravd ned i nattens mulm og 
mØrke, sier Digranes. 

12 timers 
bestillingssenice 
p a Nopol Papafon 
og fypingsoijel. 
NOROL's nye forhandler 
i ENEBAKK satser pa kundeservice 
med 12 timers bestillingstelefon. 

Konkurransedyktige priser hele áret. Bestiller du 
ná far du en hyggelig INTRODUKSJONS-
RABATT. 

Ring oss nà, s  kommer vi. 
TRINTO VERKSTED A/S 
TIf. 09/92 55 55 
Betjent telefon fra kI. 07.00 til kI. 19.00. 
TIf. 094/14 469 
Hele dognet. 

zliAtIeff 
Redaksjon og ekspedisjon: 
Nyberg 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
Tif. telefax og eksp. 92 60 04 
Bankgiro: 1605.02.01 426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Privattelefoner: 

Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Ann. kons. Ella M. Wenli 92 63 39 
Ann. kons. Solveig Eriksen 06/83 72 56 

Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5.95 
Aim. plass pr. mm kr 2.70 
Tekstside pr. mm kr 3.70 
lnniev.frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn.ann.: Mandag kI. 9.00 

Abonnementspris: 
Kr 110,- pr. halvâr, kr. 220,- pr. âr. 
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