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Lokalavis for Enebakk

Politirunden

Nisse og glogg - for siste gang

Innbrudd i bil
Natt til hue julaften
brØt uvedkommende
seg inn i en Opel Omega pa Flateby. Inntrengerne
kiarte ikke a starte bilen, men stjal en forsterker.

Av Marianne Olsen
Det er ikke mange
elever ved videregâende skoler som far sine karakterbØker overlevert av selveste julenissen, men pa Strommen videregãende, avdeling Flateby med bare 104 elever kom den
rødkledde bade med de
faglige vurderinger og
en kjrlighet pa pinne
til hver for jul. Pepperkaker og gløgg vanket det ogsá pa semesterets siste dag, men
likevel var det nok med
litt vemod inspektør
Anne-Karl Baalsrud
Ønsket velkommen. For
neste jul vii mye vre
forandret. Da sitter
kun tjuefire tØmrerelever og deres herere tilbake. De fire handel og
Forts. siste side (1)

Knivstikking
Julaften
morgen
kl.05.00 oppsto en krangel meliom to karer i 18
- 20 ars alderen pa en
hybel I Ytre Enebakk.
Krangelen endte med
at den ene av karene
fikk et knivkutt I armen.
i

yverier og

innbrudd

Avskjedsskál i gløgg ved Handel og Kontor
ongsnes, Rune Kirkerud og Gunnar Enerud.

pa

Flateby. Fra V.: Vemund Ko-

Fred og framfid
kjoerlighet og
rettferdighet
Onsdag 21 desember hadde Enebakk ungdomsskole juieavslutning i Enebakk kirke. Det hele foregikk som et musikkteater, der elevene spilte alle
rollene selv. Temaene I forestillingen var fremtidshap, fred, kjerlighet og rettferdighet.
og sang om et fremtidshâp.

Selv om Iensmannsetaten melder om en
forholdsvis rolig juleheig, har det vrt en
rekke biltyverier og tyverier fra bit.
LØrdag formiddag
kom det melding om at
en Ford Granada med
kjennetegnet DD 92698
var stjâlet fra en bolig i
Kirkebygden.
Omtrent pa samme
tid ble det meldt om
innbrudd i en rod Golf i
Daletjerdingen. Det later imidlertid til at
inntrengerne ikke tok
med seg noe fra bilen.
Samtidig ble det funnet hensatt en Ford
Granada som var stjàlet fra en person i Ytre.

Av Gunnleik Seierstad

Imponerende
Det ápnet med en fengende
sang fra tre elever. Med seg
hadde de et skoleband, som
forØvrig sto for all musikken,
og et stort kor, som var plassert pa galleriet. Deretter
fulgte flere sketsjer, alle med
utgangspunkt i de fire gjennomgangstemaene. Elevene
avsluttet sitt kirkespill med
at alle deltagerne i musikkteateret stilte opp i midtgangen

Skrevet alt selv

TEXACO
VI KAN BIL

Elevene i valgfaggruppene i 8.
og 9.klasse hadde selv skrevet
og komponert tekster og musikk til musikkteateret. Per
Arne Øiestad og Sigrun Tveitnes har vrt 1rere for de
valgfaggruppene som var involvert. Moro var det ogsã at
elevene hadde hatt generalprØve med foreidrene til stede
dagen i forveien.

SPOR OSS
Bilruter, reparasjoner
pa alle bilmerker
til rimelige priser.

Texaco Flateby
TIt. 09/92 88 05

iIiijntt

Romjulsbetraktning
Av ordfØrer Kdre KjØlle
Gudstjenesteliste
for Enebakk
nyttârshelgen
Nyttârsaften (31. des. 1988)
Ki. 16. Enebakk kirke. Mmnegudstjeneste
v/Helgheim.
Ki. 23.15. Mari kirke. Midnattsgudstjeneste v/øvstegârd.
1. januar 1989 (nyttârsdag)
Ki. 11. Enebakk kirke v/Øvstegârd.

Prince-filmen blir ikke vist
torsdag 29.12. pga. annet arrangement.

Politirunden
Natt til 2. juledag ble
det stjâlet en Toyota
Hilux fra en eiendom I
Furuveien -pa Flateby.
Bilen ble funnet igjen
ved Rud skole I Rlingen.
Samme natt ble det
meldt om innbrudd i en
annen bil pa Flateby.
Det ble imidlertid ikke
stjâlet noe fra denne bilen.

Den drlige fØrjulsstrid
er over, og julens fred har
senket seq over de tusen
hjem. For defleste har det
vcert jut i lag med familie.
Andre liar fdtt feire jul i
ensomhet. Noen har hatt
sorgens smerte i juletider,
mens de fleste har fdtt
oppleve julen som en fest.
Net i romjulen trekker vi
alle pusten og kan se oss
tilbake, mens innspurten
pa drets gjerning tas.
Snart liar vi nyttdrsaften,
og dret 1989 begynner.
Hva har set dret 1988 vcert
for oss? Ble det hva vi lidpet og Ønsket for ett dr siden? Og hva forventer vi
av det nye dr som ligger
foran oss? Hva forventer
vi av oss selv og liverandre?
For meg er det naturlig
a se litt tilbake pa mitt
fØrste dr som ordfØrer i
Enebakk kommune. Det
liar vcert en fin opplevelse
dfd lede et kommunestyre
med 33 representanterfra
7 politiske partier. Enebakks befolkning kan vcere stolte over de personer
som ble valgt, tor jeg si
med frimodighet. Alle i
karnmunestyret 'liar idtt
inn for a lØse sin opp gave
med anSvarlighet, med
gjensidig respekt for liverandre - bade smd og store
partier - og ikke minst
med medmenneskelighet
og samarbeidsvilje. Og det
trengs i trange tider sammentignet med ncerliggende dr ifortid. Den tone
som er gjennomslagsmelodien i kommunestyret,

gjelder ogsd i scerdeleshet
iformannskapet og hovedutvalgene samt Øvrige Utvalg. Vi er alle sammen om
ci dra lasset pet best mulig
mate for fetlesskapet. Det
gjelder den politiske styring. Men det gjelder ogsci
alle de ansatte i kommunens tjeneSte, i sentraladministrasjonen, i
barnehage, skole, helse/sosial, teknisk sektor, kultur
og Øvrig virksomliet. Disse
trofaste tjenere for medmennesker er kommunens
gode ansikt. De fortjener
var honnØr.
Far vi set gjort noe for
fremskritt i tider med stadig strammere Økonomiske rammer? Jo da, det nytter ncir vi drar lasset sammen og i samme retning,
nàr det erforetatt de nØdvendige prioriteringer. A
prioritere er a Si ja og nei,
dvs. ci si hva som skal gjØres net, og hva som met yente til senere. Ingen kan
bruke mer penger enn hva
man liar, - det gjelder ogsci for kommunen. For de
midler vi har, liar vi opprettlioldt en etter mciten
forsvartig drift, - ikke pet
Ønsket nivd og omfang,
i
norsk
men
1988-rndtestokk me get bra.
Her har kommunens ansatte gjort enfremragende
innsats med de midler vi
har hatt.
Vi liar ogsd fcitt bygd
Kirkebygden barnehage
ogfunnet muligheter for a
sette den i drift fra 1. april
neste cir. Stranden skotes
gymnastikksal utvideS, og
taket m.v. pa svØmmehal-

len ved Enebakk ungdomsskole er utbedret, set
vel som prosjektering av
tilbygg ved Kirkebygden
skole gâr videre sin gang.
Det er gjort vedtak som
kan muliggjØre full barneha gedekning i bygda i 10pet avfà âr, og vifcir se om
det lar seq lØse i praksis.
Kloakkeringsptan er vedtatt, og planleggingsarbeider er startet for utbygging. Jeg ser ikke bort fra
at i lØpet av 2-3 âr kan kbakkrenseanbegget i Ytre
Enebakk vcere utvidet og
fritt for tidvis dcirbig lukt
for omgivelsene set vel som
kloakk fremfØrt til Râken
- Gran og i Ekebergdalen.
Til 1.jan. 1991 skal en rekke arbeider utfØres i forbindelse med tibbakefØring
av psykisk utviklingshemmede til kommunen, og det
nØdvendige arbeid er i
gang. Dette som eksempler pa at mye liar skjedd
og vil skje i bygda vcir. Og
dette er muligfordi de p0litisk valgte arbeider konstruktivt, og de ansattefØlger opp samvittiglietsfullt.
Jo, det er grunn til ci vcere glad i romjulstider. Med
optimisme kan vi i var
bygd gci fremtiden i mote.
Riktignok er det mye vi
Ønsker gjort raskere, men
det gdr raskere fremover
enn hva som var tilfelle for
noen fd ti-dr siden. Kanskje vi tross alt har godt
av at det liar blitt bitt
stramme tider rent Økonomisk. Vi liar igjen mcittet
lcere den gamle leksa om
at samhold og solidaritet
gir styrke. Den leksa ma vi
bcere om igjen bdde i of fentlig styre og stell - ifellesskapet - set vel som privat. Den enkelte met ta ansvar for seq selv, og vi ma
ta ansvar for hverandre i
fellesskapet. Vi met <bcere
liverandres byrder>>, som

det skrevet star. Jan Magnus Brulieim sier det slik:
<Skapte er vi té bera,
og lette bØrene for kvarandre.
Tibfdnyttes lever ingen.
Men váre eigne bØrer
skal vi bera ãleine.
Stor og verdfull er sorgi
som ikkje kan debast av
andre.
Men fatigsleg, liti og arm
er den glede
som du vil ha cibeine.
Hjelpeslaus er den
som ikkje liar nokon ci
lijelpe,
og vera god mot.
Lik tre utan sevjestraum
turkast ham
Den mannen ber tyngste
bØri
som ingen ting har a bera.
Mitt romjulsØnske for able i Enebakk er at vi met se
lyset i livet set vet som alvoret. La oss med optimisme set vel som realisme i
takknemlighet for livet get
inn i det nye dr med liv og
lyst til lys og liv under Albert Schweiters motto:
Du skal bygge opp! Jeg
takker able for aret 1988 og
Ønsker liver iscer et godt
cir 1989!

Annonser leses
av folk f lest

Ingen i
mørke
- Lys og varme i julehelga for alle enebakkfamilier kan E - verkssjef Jan Floberghagen
bekrefte overfor Vignett. Lille julaften hadde alle etternØlerne betalt regninga Si.
Oppslagene I pressen
ser ut til a ha satt fart
Pi
innbetalingene,
konstaterer en fornøyd
E- verkssjef.

Isais stubb.

Kristin Johansen, Oslo og Jon Nilsen, Oslo
Fotograf Hilde, SKI

Jes.11,1-3
Vi har feiret julehØytiden
og er butt minnet om Jesu
fødsel I Betlehem. Han ble
født til jord i Isais slekt. Isai
var jo Davids far og bodde i
Betlehem.
Si fikk profeten gâ med
det glade budskap til folket
mange árhundre for den første jul pa jord om Frelseren
som Gud skulle sende. Om
Jesus kan det passende lyde
det som profeten her Sier:
<Herrens And skal hvile
over ham.>> Gud har latt en
kvist skyte i var siekt og fra

Isais stubb: Jesus Kristus,
var Herre og Frelser. Jesus
har sonet vare synder. Han
mØter oss daglig med tilgivelse og apner Guds rike for
oss I tid og evighet. Derfor
lyser hapet oss I mote I Jesu
navn. Snart skal vi gâ over
grensen til et nytt og ukjent
âr. Ved denne grensen mØter
vi en kjentmann som gjerne
vii ga med a gjøre oss trygge
og glade midt I livets skiftende kâr. La det derfor vre vart nyttãrsØnske at Jesus
ma fã lede oss, han som ble
født I juienatt.
GODT NYTTAR
S.H.

Hammeren skole 1 30
Dette er elever og larere ved Hammeren skole I
begynnelsen av 1930 - ãra.
Bakerste rekke fra V.:
Else Sand, Astrid Buer
Tangen, Leif Arnesen
Arne Wennevold, Harry
Hagen, Kari Buer, Johanne Gran, Ruth Hagen,
Margit BØhler Smãdal,
Ragnhild Buer Tangen,
larerinne frk. Benjaminsen.
2. rekke fra v.(nest Øverste rekke): Oskar Buer
Tangen, Thoralf Wennevold, Martin Slette,
Reidar Wennevold Langseth, Ole M. Buer, Astrid
Nss, Alfifild Karisen,
Marie Jørstad, Else Arnesen, Karen Jørstad, Konstance Sand.
Nest nederst fra V.:
Ragnhild Leikvoll, Svein
Leikvoll rn/Sander pa fanget, Odd Arnesen, Viggo
Torshov, Jørgen Thorshov, Else Heier, Ruth Rustad, Aslaug Ruud, Randi
Heier, Marit Rustad, Thoroif Svingen, Robert Wennevold, Kâre Jørstad, Sol-

veig Leikvoll, fru Ingeborg Leikvoll m. Alvhild
pa fanget.

Miliovernplan
Mar til váren?

Sittende 1 forrerste rekke fra V.: Hans Kristian
Hagen, Einar Tonerud,

âra

Per Tonerud, Kâre Buer,
Arthur Nordby, Fredrik
Nss, Willy Skrabben og

Olaf Nordby.
Noen elever var ikke tilstede da billedet ble tatt.

Kjenti"-Enebakk9.

Startskuddet er gãtt for arbeidet med en miljØvernplan for Enebakk. I trãd med formannskapsvedtak i
niidten av september, er det nã nedsatt en tverretatlig
arbeidsgruppe som skalforestã det videre arbeidet
med Miljøvernplanen. Videre er det sendt ut brev til 40
foreninger og lag, samt samarbeidsutvalget ved skolene for a trekke disse med i miljØvernplanarbejdet.
Tiltakskonsulent Kari Elisabeth Morbech er sekretr for
gruppa, som bestâr av avdelingsingeniør ved tekn. etat Jon Digranes, herredsskogmester Asmund Jahr, pedagogisk konsulent, Roar Paulsrud, kultursjef
Per Sandvik, og distriktslege
Torgeir Landvik.
I kommuneplanen som ble
vedtatt i desember i for, var det
ikke tatt med noe om miljØarbeid, og det ble vedtatt a ta inn
et nytt kapitel om naturvern ved
fØrste rullering. I mai i âr hadde
imidlertid Tom Nilsen (SV) en interpellasjon hvor han foreslo a gi
MiljØvern og Friluftsnemnda i
oppdrag a utarbeide en miljØvernplan i innevrende âr, for a
innarbeide denne i kommuneplanen. Forsiaget ble oversendt formannskapet til behandling, og
det var i september at vedtaket
om a utarbeide en slik plan ble
fattet.
Mens Nilsen Ønsket a legge arbeidet med miljØvernplanen til
MiljØvern og friluftsnemnda,
mente radmann BjØrn Halvorsen
at en tverrsektorjell arbeidsgruppe bØr utfØre det praktiske
utredningsarbidet.
Det var formannskapet enige i.
Noen tidsramme for arbeidet
med miljØvernplanen vil Sekretr Kari Elisabeth Morbech
ikke gi. Planen skal utarbeides
etter Plan og bygningslovens
krav om offentlighet. Bade lag,

Kari Elisabeth Morbech
foreninger og andre grupper skal
dras med i planprosessen, og det
kan ta tid. Alle aspekter som gár
inn under begrepet miljØvern
skal trekkes inn. Vannressurser,
vannforsyning, vannforurensing
og avlØp, avfall, renovasjon og resirkulering, luftforurensing, stØy,
naturvern, energi, fiske og viltstell, kulturvernminner etc.. Vi
hâper a kunne legge fram et forslag til miljØvernplan en gang pa
vârparten, sier Morbech, og fremholder samtidig at med et sá vidt
spekter kan man ikke ga helt i
dybden pa alle felt, men at planen mer skal trekke opp retningslinjene.
I utgangspunktet legges det
opp til at planen skal vre problemorientert og engasjerende,
og helhetlig og oversiktlig.

Solveiglia, slalombakken ved Streifinn
er tydeligvis et velkjent sted for mange
enebakkinger, skal en dømme etter glØdende telefonlinjer de fØrste dagene etter
at Vignett nr. 45 kom ut. Blant alle som
kontaktet oss med riktig svar, er følgende
trukket ut som vinnere av lodd I pengelotteriet:

Anne Tunheim Johnsen, Flateby

Hege sommer, Flateby
Johan Rosenberg, Flateby
I dag presenterer vi et nytt bilde for vâre
lesere. Vet du hvor dette er, sã skriv til
oss, eller ring tlf. 92 60 04. Denne gangen
trekker vi ut en vinner blant de som bar
riktig svar. Og premien er Enebakkspillet.

Uiflnctt
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Mina Fossum (. 76 )

Med kieler og blyant p A Hammeren
—Joda, det er yel gãtt fØrtisju ár siden jeg kom til Hammeren, men
tror nok ikke jeg blir regna som enebakking likevel. Husker de kom
her og spurte litt da de samlet opplysninger til bygdeboka. Etterpâ
fikk jeg følgende bemerkning —Ska døm bruke innfløttere til sânt ogsã Ha da!
Av Marianne Olsen
Hun er pa de fieste store tilstelninger i kommunen, og naynet nevnes da ogsâ med jevne
mellomrom i avisartikier, men
ailtid bare i en setning litt nede
pa sida. Hun er den som holder
seg i bakgrunn, men som har ansvaret for kjelene pa kjØkkenet
eller prologen i àpningen.
Syttiseks ar har Mina Fossum
rukket A bli, men holder fremdeles et tempo som noen og enhver kunne misunne henne. Flere julebord har hun stâtt for de
siste ukene, og ikke mindre enn
fire bryllup i lØpet av hØsten
EN TILFELDIGHET

- Er vel egentlig en tilfeldighet
at jeg begynte a koke. Det var Jo
garden og de tre ungene vi etterhvert fikk som var arbeidsplassen mm. Men sa var det noen naboer som spurte meg om jeg ikke
kunne hjelpe dem litt med maten
da de skulle ha sØlv- eller gullbryllup. Senere hjalp jeg dem
med en sildeanretning og sa bare
utvikla det seg. De siste ti Ara, etter at sØnnen var tok over garden
har jeg Jo ogsa hatt god tid til
drive med sãn. t7iker a ha det
travelt, og kunne ikke tenke meg
A sette meg ned i en stol. Men jeg
er nok ikke sa flunk til a fornye
meg. Lager det jeg 1rte pa husmorsskolen for femti ar siden.
PROLOGER I El KASSE I
KJELLERN

Mange prologer har nok Mina
forfattet i arenes lop, men noe antall kan hun umulig si.-De ligger
i ei kasse nede i kjelleren, er flak
ikke sâ flunk til a ta vare pa sant.
Likevel greier hun a rote frem et
nyttarsdikt fra 1961.

Fra by og grend hver kiokke kaller

under himmelens hØye
hvelv.
Nyttàrsnatten stilie faller,
liten blir en kanskje selv.
Der en star og intet aner,
et nyttâr, hva vet vel vi.
Kanskje har vi hap og planer,
men hva vil vel àret gi?
Fremaci vijo alitid tenker,
alle har vi hap og tro.
Tusenvis av stjerner blinker
og min tanke viden dro.
Ar som svant, sã mange
minner,
slik en kveid de dukker
frem.
Nâr klokkeklangen sammen binder,
bygd og by, ja hvert et
hjem.
Og nàrfred og stilihet hviler,
etter siste klokkeklemt.
Er det nesten set en tviier,
finnes det noe vondt og
siemt?
SZiIc er kanskje nyttârstanken,
alle Ønsker vi veifred.
Men set far en hjertebanken,
nâr var tanke drar av
sted.
ut i store verden vide,
maktbegja3r,ja hat og gru.
Uforskyidt ma mange lide,
suit og nod, ja huttetu.
Flyktninger i stror skarer
bort fra hjem, fra alt de
har,
mon de morgendagen klareT,
ser de mere mor og far.
Men ikveld vel gode mi-

ner,
helst vi skulle plukke
frem.
Og sikkert her vi mange
[inner,
bade ifra lag og hjem.
Nàr vi sammen her er benket
rundt vârt pynta, vakre
bord.
Kaffekoppen opp er skjenket,
praten gdr jeg sikkert
tror.
"Eftasvcl" set kalles festen,
som vi starter med hvert
âr.
Tradisjon, jeg tror det nesten
ut idag jo jula gâr.
Foran oss med rene blader iigger
1961.
Noen strenge, noen glade,
vet vi det blir nàr boken
slâs igjen.
Vi trØstig inn i àret vandrer
plikt og ansvar gãr vi til.
Og set sier vi hverandre,
godt nytt ãr og lykke till
SANGER FOR TJUE-FEM
KRONER

-Ante ikke jeg kunne rime for
jeg begynte pa husmorsskolen,
men der var det noen minnebØker som gikk rundt og som alle
skulle skrive noen ord i. Det var
da jeg oppdaget hvor enkelt det
var.
Men ikke alle syns kunsten er like enkel som Mina , og mange
har nok krØlla papirlapper og
dratt seg litt i harmanken nar al-

Mina Fossum i sving ved komfyren..
le de pene ord skulle skrives til
konfirmanten. Men ogsa da har
den skriveglade pa Hammeren
vrt behjelpelig og ofte er det
blitt en Ijorten-femten sanger fØr
konflrmasjonssØndagen.-Har
aldri tenkt pa at jeg skulle ha noe
for det, men nar folk ikke fikk betale kjØpte de konfektesker. yule
trilla om jeg skulle spist alt sammen. Har derfor gatt over til a tr
femogtyve kroner stykke.
BONDEKVINNELAGET OG
SKOLESTYRET

Ogsa pa andre felter har Mina
vrt aktiy og i syv ar satt hun
som leder u Bondekvinnelaget.
-Var dessuten en periode i skolestyret, i den tiden da vi diskuterte om Hammernskolen skulle
legges ned eller ikke. Mange var
nok imot meg, men jeg mente en
skole i kretsen var nok, det var Jo
ikke flak unger. Husker jeg satt
tentamensvakt for en elev en hel
dag der borte. Det matte da vre
bortkasta. Syns ogsa det ble en
altfor star overgang nar elevene
kom fra en skole med tre-fire ele-

Det er butt mange prologer og konfirmasjonssanger i àrenes lØp...

ver til eksempelvis Ski Gymnas.
HAMMEREN GLEMT

- Brenner ikke for floe spesielt
udag, sier Mina. Tar meg heist av
de daglige gjØremál. Men jeg leser da avisene, og det hender nok
jeg vrir litt pa nesa nár jeg ser
hva som blir bestemt i kommunen. Dessuten fØler jeg flak at
Hammern er litt glemt. FØr var vi
Hammern krets, og delet gikk
hØytudelig midt pa Meieriet. De
som bodde pa den ene siden av
huset gikk pa skole u Daleerdingen, de andre gikk pa Hammeren. Vi hadde egne
17.mai-tilstelninger og juletrefester. Idag regnes vi visst bare som
en del av Da1eterdingen, men
sjØl fØler vu ass nok sam hammerninger alle sammen!
Mina og Jacob Fassurn ser det
som viktig a holde pa tradisjaner, og pa formuddagen julaften
hadde de ti til bards som spiste
mØlje. Og kakebaksene er velfylte, ihvertfall var de ... Ikke mindre
enn ti slag fylte dem. Mon tra am
noen har jobbet bedre....

i,qunmisgvj,ig
IR AJ

Hoppsamling pa Rena
16. - 18. desember 1988
Etter hØstens iherdige innendØrstrening var Drivs hapefulle
rekrutter endelig samlet til fØrste
mote med snØ i helgen. Turen var
lagt til Skramstadstra. Det var
stor oppslutning om arrangementet. I alt Ca. 35 deltok - fordelt pa aktive, trenere, foreldre
og sØsken.
Veipreparerte bakker mØtte de
aktive som viste stor iver etter a
fá praktisert tØrrtrening og innterpet teori om sittestilling i tillØp, sats og hoppet og ikke minst
fa til et skikkelig nedsiag. Bade
de aktive og oss Øvrige sa frem til
dette arrangementet som et positivt tiltak fØr julen og sesongen.
Gode resultater oppnâs som
kjent ikke over flatten, men jeg
tror jeg har alle med meg i at hØstens tØrrtrening allerede na fØr
sesongstart kiart peker i positiv
retning for utØverne.
Det ble vist virkelig gode takter
av enkeltutØvere som har holdt
pa noen ar. Ingen ting tyder pa at
de nybakte rekruttene vil henge
etter i utviklingen fremover i sesongen - a dØmme etter innsatsviljen og glØden som ble vist
her.
Samtidig med hopptrening for
rekruttene var det storarrangement i bakken ved siden av. Hele
Norgeseliten var til stede. Dette
ma man kalle slumpetreff. Det
var ikke fritt for at vare hapefulle
aktive glØttet litt over pa de -store kara". Det ble ogsa i den anledning gitt mulighet for gutta til

A sikre seg autografer. Opas og
Co. stilte seg velvillige til radighet.
Hoppsamlingen ble avviklet
over 2 dager med en treningsØkt
pa 3 timer hver dag. Det var derfor ogsa avsatt tid til andre sosiale aktivieter. Formalet med
samlingen var i fØrste rekke a
skape et godt hoppmiljØ foran sesongen. En viktig brikke i sá mate er a gjøre oss kjent med hverandre - bade foreldre og barn.
Om det ble lange kvelder, sa var
det for oss alle bade et nyttig og
sosialt skapende arrangement
hvor alle syntes a trives. Det var
div. leker, filmfremvisning, konkurranser, foredrag og dans pa
programmet hvor bade barn og
voksne deltok. - FØr avreise ble
alle utØvere tildelt diplom for
deltagelsen.
Hoppsamlingen var et vellykket og godt tilrettelagt initiativ
fra klubbens side. Nar dette sies,
synes all grunn til a gi vare to
hopptrenere en skikkelig honnØr.
Fred Kathrud og Arne Kristiansen liar vist en innsatsvilje
som trenere det star all mulig
respekt av.
- Vi ser alle frem til en trivelig
hoppsesong kommende ar, og
det skulle forundre oss mye om
resultatene uteblir.
- Takk for et hyggelig opphold
pa Skramstadstra.

Handball E.I.F.

Herrer 6. div.
14-27
Rlingen - Enebakk
Darner 4. div.
26-21
Enebakk - Sinsen
Pauseresultat 15-9
Mãlscorere:
Marit Dybvik Barkenes 6 ma!
Marianne Nordli Evensen 6 ma!
6mâ!
Ellen Jacobsen
2mal
Jorunn Mangen
2mâl
Ingunn Lindem
2 ma!
Katrine Harsern
1 màl
Eva Nss
1 ma!
Wenche Johannessen
Mâ!settingen for sesongen ho!der fortsatt godt. Laget har nã 9
poeng og !igger midt pa tabe!!en.

P10/i
Raumnes/Arnes - Enebakk 9-6
P10/2
Enebakk - Hvam
3-4
P10/2
Relingen - Enebakk
9-3
P12
Enebakk - Nannestad
6-9
P14
Fenstad - Enebakk 1
3-7
P14
Enebakk 2-Skogbygda
8-2
P16
Enebakk - Haga
15-16
G12
Haga - Enebakk
10-18

Gulikorn
- Onkel husbank er ingenjulenisSe, sa WiCkstrØm, Fr.p. under behandlingen av Økt husleie i pensjonistboliger som fremskrittspartiet ikke ville vre med pa.
Han siktet til punktet i vedtaket
om at minstepensjonister skal f
hjelp til a sØke bostØtte.
—Deter med sjØlskryt som med
mØkk, det lukter vondt, sa Thorvald Ungerness, som likevel ikke
ville unniate a rose alle for budsjettsamarbeidet.
- Deter med sjØlskryt som med
mØkk, sa Magne Berg, AP, det er
godt a fA det ut.
—Til Fr.p.'s forslag om innsparing gjennom effektivisering av
skoletimene:
—Jeg husker fra mine egne skoledager. Da kiarte vi det med effektivisering. Vi hadde kristemdomsboka apen pa pulten, i religionstimen, samtidig som vi had-

S. Sunde

de matteboka under der, og likevel kiarte vi a gjennomfØre klassemesterskapet i bondesjakk, sa
Magne Berg, AR
- Det er ikke nØdvendig a ha
sosionomer til a plukke fram spill
til unga, sa øyvind StrØm, Fr.p.
for a underbygge sitt forslag om a
kutte ut lØnn til ungdomsklubbledere.
- Skal mannfolka holde kjeft,
eller kvinnfolka si mer, undret
Trond Enger, SF, i forbindelse
med Jorunn Buers statistikk
over besØk pa talerstolen

Foig med
i
ncermilioet

ZI liolnett

Goy med allidrett

FØrst en runde med oppvarming.
Alisidig treningstilbud
for unger opp til 10 ár, det
er hva Norges idrettsforbund legger opp til. Og
dette ble i host fult opp av
IL Driv, som gikk med et
tilbud om allidrett til
barn i alderen 6 - 10 ãr.
ForsØket, som kom i stand etter
at en prosjektgruppe hadde kommet fram til et opplegg for ailsidig trening, ble uhyre populrt.
Det meldte seg i alt ca.100 unger,
og i dag er det i alt tre allidrettsgrupper i sving.
Gruppene har drevet med
balltilvenning, friidrett, fotball,
handball, og allsidig trening, som
i praksis betyr turning, og det er
lagt opp et opplegg for varhalvaret som veksler mellom disse forskjellige aktivitetene. I tillegg
kommer ogsa orientering.
Torsdag den 15. var det juleavslutning for allidrettsgruppene.
Foreldre og foresatte var invitert til oppvisning i gymsalen
pa Ytre Enebakk skole, hvor flere
av allidrettsaktivitetene holder
til. John Vatne, Guri Laume og
Lotte Glavin som leder allidrettstreningen ledet ogsa aktivitetene pa oppvisningen, og ungdommene hadde et utrolig lag
med ungene, som riktig flkk vist
sine kunster. Det var foroverrulle
og bakoverrulle, hopp og sprett
og salto, alt utfØrt med sann idrettsglede som stralte over hele
fjestet til de unge utØverne. At
allidrett et populrt er det ingen

tvil om, og oppslutningen har
vrt enorm i forhold til hva man
forventet.
Etter oppvisningen ble det boiler og brus til ungene, mens Unni

Simonsen, i styringsgruppa for
tiltaket orienterte foreldrene, og
forsØkte a sanke frivillige til a
drive arbeidet videre. Det trenges ulere voksne i ledelsen for allidretten.

Ingenting et si pa spensten og idrettsgleden her i gárden.

Julefint
Postkontoret i Kirkebygda miner minst av alt om et kalt offentlig ekspedisjonssted na i juletida. Mari Mangen har sØrget for
det - i/ar, som tidligere an. Nisser
i alle fasonger pryder liver krok
og knik, 1ydelge stofthjerter i
vinduene, \ulelrs i festlige rode
trestaker, juleekorasjoner og
duker og bnikkr i lekkert julestoff. Et trau med duftende mandariner pa bordet utgjØr prikken
over i - en. Og selvsagt lyser juletreet ogsa imot de mange som
besØker postkontoret ved juletider. Det varmer a komme inn pa
postkontoret i Kirkebygden i
kalde desemberdager.

Mari Mangen har med sin fantasi og sine flittige hender skapt riktig julestemning pa posthuset i Kirkebygda. Her tar hun en velfortjent pust i bakken, sammen
med poststyrer Inge RØed.
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samarbeid 11988
OG ONSKER ALLE

• Optisk synsprøve
Vignett bekiager IM
• Kontaktlinser
trykkfeilen
tif passes
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Riktige 5pningstider I N. • Timebestilling
TIf. 09-870524
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MW Optiker Krogh
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: Bolseth's Eftf.

Ski Opflske

Li (Princess Huset)

TH. 926267
1912 Enebakk

Annonser leses
av folk flest

.Asenveien 1, 1400 Ski.
d
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FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •

AMY&

Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter

TIf. 9226 10
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Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
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& &lefl?1L Ä.ä.
1912 ENEBAKK

EL. INSTALLASJON
OG FORRETNING

1989.
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Vi kommer
i konferanse

KJEMPE-UTVALGI
Vi mener a ha Enebakks

z

Pa grunn av stort innkjop kan vi
tilby de mest gunstige priser.
MANGE GODBITER

FYRVERKERI
Apningstider:
9-13
9-12

Y

-

-

Tif. 98 12 26 89 29 89 -80 81 30
-

-

Gryteretter

Middag
,,ç Desserter

-

-

TILBUD

-

Osteanretninger

Skistovel for 75 mm Rottefella

/ ILe kKK.,Sildebord

-

-

Snifter

Alt a
Str. 26-34, for 398

NA

Str. 35-48, for 498,-

NA

279
349
289
309

Str. 31-34, for 410,-

NA

Str. 35-40, for 435,-

NA

Str. 41-45, for 455,-

NA

cJ/?aczjama

319

ForjuI
Julaften

10-19
09-13,

Ring 09/92 43 37 Best/Il/tide.

Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Uttorer alt innen nybygg, tilbygg,
modernisering, reparasjoner,
flislegging og tapetsering.
TIf. 09/92 85 23 priv.

Mobil: 030/11 705

K(EflJ
hf. 09/92 83 74

INTER Joh.
Tveten A/S
Askim Mysen Skiptvet

:. Fag &
Service
Forretter

¼

Calif

,YSMI

Follodistriktets byrá
gjennom 60 ar

FYRVERKERI

A.

-

INTER

Ordner alt

største utvalg I

-

Ons.,tors.,fre.
Lør

.

Nordbyvn. 27, Ski
TI 1. (09) 873060
Vaktteleion

I henhold til Forvaltningslovens § 38 kunngjØres at Enebakk kommunestyre i mote 19.
desember 1988 har vedtatt:
1. Budsjett for Enebakk kommunekasse, Enebakk
Energiverk og Enebakk kommuneskoger for 1989.
2. Med virkning fra 1.1.89 foretas en forhøyelse av kommunens avgiftssatser:
Kostpenger i barnehagene Økes med 4%.
Foreidrebetaling i kommunale barnehager økes med
4%. (Regulativene fâs ved henvendelse til helse- og
sosialkontoret).
Renovasj onsavgiften Økes med 10%.
Arsavgiften for kloakk Økes med 1517c.
Arsavgiften for septikrenovasjon Økes med 10%.
Feieavgiften Økes til kr 100,- pr. pipe ekskl. moms.
Tilknytningsavgift kloakk Økes med 90%.
Betalingsregulativ for byggesaker i medhold av bygningslovens § 109 Økes med ulike satser, Ira Ca. 10 ca.
90%.
Betalingsregulativ for kart- og oppmálingsarbeider
Økes med ulike satser, fra Ca. 10 Ca. 90%.
(Regulativene fâs ved henvendelse til teknisk etat).

41

LiliestTøm 06/8179 46
06/81 1056
Lørenskog 02/70 30 64
RIingen 06/83 27 27
DE NORSKE LENKER
ROMERIKSLENKENE

CIIR.STENSRUD EFTE

.

KOMMUNE

SALG AV

butt for stort for dog? Kanskje vi
som bar butt etBrreo kan hjelpe.
Kvinner og menn.
Kontaktkontor dl. 06/81 29 01
hver mand. kt. 18-21, Gamie
Strømsvei 99, Strømmen. Mote
fredager kI. 19 i Gamle Strømsvei
99, Strømmen.
Kontaktteiefon:

Ski
Bcdra\elscsbVrä.
ô

/L,I1?.

••1

HAR ALKOHOLPROBLEMET

BOX 71 -1470 LERENSKOG

Li. (02) 9263 00 .....

Damene i

NNCK

~P

wwwwwwaawn

Vi ønsker alle vire
lesere og annonsører, et
fredelig og framgangsrikt

Interessant! Morsomt!
Nodvendig!

v/Nordby Bruk
hf. 06/83 71 68

Alt i dorer og vinduer.
Alt i innredninger
etter onske.

Jjttt
I

1F.'wM%y Atr,
MURERE,

FRISØR

RORLEGGER

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt / mur- og pussarbeid

JOHN A. ANDRESEN

Mettes Härdesign

UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID

Dame- og herrefrisor
SaIg av hárpreparater og parfymeartikler.

J]I1I1F.

TIf. 92 63 46

FIHIIESEI1

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

Mur, puss,
peiser og fliser
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tif. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Bjerke Hãrdesign
TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

Tit. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enebakk rørleggerbedrilt
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

Fast pris
GLASSMESTER.

BYGG- OG TØMMERM[STER

Per-Erik Østlie a.s

Enebakk glass

1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG - TILBYGO
- AESTAURERING GRIJNNMURER

Alt / glassarbeid

- TEGNING - PROSJEKTERING

Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13

Svein Thorsen

Mobil: 094/30 295

Graving - sprengning - transport.

Utsigts rammeverksted

Kontakt oss!

Alt I innramming

Harald Vikan Entreprenørfor. A/S
FLATEBY

Meda/jeskap og innrammede akvarel/frykk

TLF. 92 8117 9.00-16.00
hit. 92 88 53 - 9285 25 otter 16.00
Mobil 094/55 519

1911 Flateby - tif. 92 86 10
Ogsà kveldstid

Strømsborg &
Enersen A/S
utforer alt i el-installasjoner
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

Enebakk Markiseservice
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TH. 92 45 58

KVIKI( RENS

J&ztaama

E!1

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TN'. 09/92 83 74

D. FREI I AG CO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro

-—

Minigraver til We

INSTALLASJONSFIRMA

Graving - transport - sprengning

KJELL BRENDJORD

Mur- og betongarbeider

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

SJAFØRSKOLE

Ski Trafikkskole

stengi
9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00

Opplr/ng pa b/I

Klasse A - Klasse B
Teorikurs - Kjøretimer

Teorikurs - Fase lI

Om nodvendig mater vi
til kjoretimer i Enebakk.

TH. 06/81 42 92

TANNTEKNIKER,

Esso diesel, parafin og fyringsolje

Mur & Graveservice A/S
1911 Flateby
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

TIf. 92 81 24

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Selge/kjope
bil - camp.vogn
etc.
Kontakt ass!
Annonse/datasaig
t1f. 92 63 48 12.00-21.00

Arvc Johansen Graveservice
1912 ENEBAKK

Graving av
vannlekkasjer
Planering
Oppgraving av avlop

Vi ordner LAN
for kjoper/selger
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

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

Mob. 094 -22317

TN. 09-927054

Ristorante ITALIA a.s

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

Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 88 60
REGNSKAP*

EIENDOMSFORMIDLING

GAUTE'S TRAFIKKSROLE A/S

1400 Ski - tif. 87 37 10

Nonni & Regnskap Eneljakk A/S
-Alt innen regnskapstjenester'
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Teleton 92 53 31 - 94 22 65

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Stein flarre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

TAN NTEKN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO

928739
Tif. kI. 8.00-15.00
92 80 31
lit. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

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

BILFIRMA

Erling Rød A/S
1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din

Apningstider:
Man.
Tirs., tors
Fredag
Lordag

Markiser - Persienner - Gardinbrett

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

ELINSTALLASJON

Audi

Grendesenteret, 1911 Flateby
III. 92 80 49

Hilsen Ase Motto

ENTREPRENØR'.

- ?c ,eden .w aoto,,s,Ie
II..flLelekl,o,nsIaiIaIo,er

NIP

SPESPALFORRETNINGER

"o'

TIf. 09/92 43 40

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Bekkelaget II etg., V. Enebakk

TOMMERMESTER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd, 10-19
Lord. 9.00-14.00

Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
hf. 92 55 50

Erik Kjelgaard

Jan M. Johansen

DAME- OG HERREFRISØR
SOL - PARFYMERI

aye el/er brukte b/I hos oss.
lit. 88 16 15

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD - Askim
Tit. 88 15

70

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

Kjøpe ellerselge
eiendom?
Kontakt:

TRYTI EIENDOMSMEGUNG AFS
BevIk,gs5averAdv, Helgo A. Tryl
Fjellve,ee 55, 1914 Ytre Enebakk
TIl. 09/92 55 70

Landbruksreguskap, økonomi
& handelsregnskap

Brede Gjestang
Flateby. hf. 92 81 49

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

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlt. 92 47 74

VETERINIER

Trio Autoskade
Vi tar imot lakkering
og oppretting

Flateby Antirust

I PoliklinikkI Rontgen I Kirurgi
I Lab.service • appstalling opererte dyr
SKEDSMO QYREKLINIKK

Kjøp 09 salg av hiler

Vet. Knut-Arne Nmverdal

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

1911 Flateby
TH. 92 89 93
,

I,

N. Riisgard, Kjelier
(skill Ira Fetvn. v/flyplassers)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
-DROP-11W 8.30-14. Stengt heig.

Cnebctkk
%
Lb nskcpukontor
.
Medlem av
Norske Regnskapsbyrders Forening

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

rCR
Godkjent regnskapskontor

Apen dag
Apen dag ved helsestasjonene er et tilbud til
foreldre og barn om sosialt fellesskap Hensikten
er at smábarnsforeldre
skal kunne motes og bli
kjent med hverandre,
kunne diskutere felles
problemer, fã svar
spørsmál, men fremfor
alt, legges det opp til hyggelig og uformelt samvr
med kaffetâr og noe bite

pa

a

1.

- Vi har Apen dag en gang i ma-

i.
Marit Erfjord harfulgt
helsestasjonen siden den
spede begynnelse pa
Hauglia skole pa 70 tallet. Her hjelper hun Hilde
med et puslespill...

ápen dor til fellesskap

neden, fortellerhelsesØster Liv
Rosenberg ved Flateby helsestasjon, hvor man for tiden gleder
seg stort over kommunestyrets
budsjettvedtak som betyr fortsatt drift. —Akkurat denne Apne dagen som Vignett er pa besØk, er oppslutningen laber. Julestria har satt inn. Men noen har
da funnet veien til helsestasjonen, og praten gâr livlig over kaffetáren.
- Da vi startet med Apen dag,
var det kjempeoppslutning, foreteller Liv. S. dabbet det av
men for kort tid siden tok besØket seg opp igjen. Dette er et
veldig verdifulit tilbud, spesielt i
et omráde med mange nyinnflyttede, som liar vanskelig for a fá
kontakt i miljØet. Med smà barn,
kan man fØle seg isolert pa et
nytt sted. Dette er en fin mate a
bli kjent med folk pa, og ungene
far ogsà noen a leke med.
Tove Lisbeth Skjeseth fra Algard, er en av de vi treffer pa helsestasjonen denne tirsdagen.
Hun liar bodd pa Flateby 11/2 Ar,
og kom til bygda like etter at datteren Hilde ble fØdt. Hun synes
det var vanskelig a bli kjent med
folk, men gjennom helsestasjoen
liar hun fatt kontakter. Det samme gjelder Beate GlØtta, som er
her sammen med sØnnen Mads, 7
mnd. Hun er Fra Finnmark, men
kom til Flateby fra Tau i Rogaland for 2 ár siden. Bade hun og
Tove Lisbeth synes det er vanskeligere a komme innpá og bli
kjent med folk her enn det var
der de kom fra, men helsestasjonen og de Apne dagene har rettet

Overkioring av
miljøvern — og
friluftsnemnda?
Hvorfor ble ikke miljØvern
- og friluftsmenda foreiagt
deiemãl for MiijØpakke Romerike for saken ble behandiet av formannskapet,
og vii nemnda bli tatt med i
den videre kommunale behandling av Miljøpakken?
Dette var hva Tom Nilsen, SV,
Ønsket a fasvar pa i et grunngitt
spØrsmal til kommunestyret i
siste mote. Nilsen ønsket ogsá a
vite hva man anser som rimelig
tidsfrist for at saker som blir
oversendt Enebakk kommune
kan behandles av de politiske utvaig sakene vedrØrer fØr endelig
behandling i formannskap/kommunestyre.
Tom Nilsen liar ved flere ganger papekt at nemnda blir overski Ørt i saker som klart ligger inn

under miljØvern og friluftsnemndas ansvarsomrâde.
Nilsens spØrsmâl denne gangen kom etter at han i forrige mote stilte spørsmal under eventuelt om hvorfor ikke MiljØvern
og friluftsnemnda hadde uttalt
seg til delmal for MiljØpakke Romerike. Da ble det svart at man
ikke hadde rukket a behandle saken i utvalgene, og at man derfor
hadde nØyet seg med innhente
uttalelser fra etatssjefene.
Da Tom Nilsen stilte sitt
grunngitte spØrsmal i kommeunestyremØte 19. desember,
viste han til at fylkesmannens
miljØvernavdeling allerede 4. juli
sendte brev til kommunene om
merknader til delmalene for miljØpakken. Siden det brevet kunne misforstãs, ble det purret pa
reaksjoner 30. september, to ma-

Hygge og fellesskap mellom unger, smàbarnsforeldre og ansatte pa Flateby
Helsestasjon.
Bak fra v. HelsesØster Liv Rosenberg, fysioterapeut Ellen Berg Ellingsen, og
assistent ved helsestasjonen, Marit Erfjord.
Foran fra v. :Tove Lisbeth Skjeseth med Hilde, 1 1/2 pa fan get, Beate GlØtta
med Mads, 7 mnd pâfanget, og Trine Haugslien med Stian pâfanget.
noe pa fØlelsen av isolasjon.
FA med hvilket fantastisk personale det er her ved helsestasjonen, skyter Trifle Haugslien inn.
Selv om Trine er født og fostra pa
Flateby med solide rØtter i lokalmiljØet, setter hun like stor pris
pa helsestasjonen som innflyt-

terne. - Det er like fantastisk a
komme hit, hver gang, sier hun.
Er sâ Apen dag pa helsestasjonen bare kaffekos og sosialt samkvem, eller hender det at man
har spesielle opplegg.
- FØrst og fremst er det et tilbud om sosialt fellesskap for for-

neder fØr formannskapet behandlet saken.
I sitt svar til Tom Nilsen beklaget ordfØrer Kare KjØlle at
nemnda ikke hadde ftt behandle saken, og pekte pa det livsnØdvendige i at miljØsaker inngar i
alle etaters virksomhet, og at
miljØvern og frilufstnemnda far
behandle saker den bade bØr og
skal behandle. KjØlle sa at
uheldige omstendigheter forte til
at saksgangen ikke gikk som forutsatt, slik at man kom i tidsnØd.
KjØlle sa videre at han firmer det
naturlig at miljØvern og friluftsnemnda er med i den videre behandling av miljØpakke Romerike, og at kultursjefen, som er
nemndas sekretariat vil M tilsendt alle henvendelser om denne.

Angaende hvor lang tidsfrist
man ma ha for at politiske utvalg
sakene vedrØrer skal fA behandlet disse, sa KjØlle at det avhenger av en rekke forhold, men at
man bØr bestrebe seg pa a overholde de tidsrammer som blir
satt.

ED
kontorkiassene vii bli
forflyttet til Relingen.
Langbord med levende lys
og en tØmrerlrer som slo an
musevisa pa klarinett sammen med noen av sine elever
mØtte Vignett pa StrØmmen
Videregaende avdeling Flateby sist tirsdag. Gjennom korridorene duftet det av pepperkaker og glØgg, og jamen
var det ikke noen marsipangriser pa lur til de som fikk en
mandel i den sØte juledrikken.
Premieutdeling skulle det
ogsa vre, for dagen i forveien
hadde det vrt balldag i
Mjrhallen. En velfortjent
fysisk avkobling etter at
pugging og tentamener var
over for denne gang. Diplomer og vandrepokaler ble delt
ut for denne innsatsen, i tillegg flkk tre grupper noen
flotte juledekorasjoner for et
prosjekt om narkotika og alkohol som ble gjennomfØrt i
november.
Mange elever ved videregaende skoler er det nok ikke
som liar en avslutning pa

hØstsemesteret som elevene
pa Flateby, men sa er det ogsã siste julen det er sa mange
elever pa skolen. Baalsrud
sier til Vignett at de fire handel- og kontorkiassene vil
overføres til Rlingen neste
a.r, og at lrerne ved skolen
allerede liar ftt stillinger i
nabokommunen. Hun sier
grunnen til overflyttelsen
blant annet er at bare 1/3 av
elevene pa skolen idag kommer fra Enebakk, og at en del
elever reiser helt fra StrØmmen for a ga i Enebakk. I tilllegg nevner hun at huset ikke
er bygget for skoledrift.
—De to klassene pa tØmrerlinja, som hver er pa tolv elever, vil bli pa Flateby inntil videre, men heller ikke dette vil
bli noen permanent ordning,
sier inspektØr Anne-Kari
Baalsrud til Vignett.

Annonsepriser:

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: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 3298

eldre og barn, men det vi liar hatt
temadager hvor vi har brakt inn
folk med spesiell kompetanse . Vi
har blant annet hatt temadag
med kommunepsykolog. Og vi
kommer stadig inn pa forskj,
lige problemer og spØrsmál i
forbindelse med ungen, sier Liv.
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