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Tre-aring0  druknet 
i Lyseren 
En tre-árig gutt fra Ytre Enebakk druknet søndag 
i Lyseren. Han har i et ubevoktet øyeblikk kom-
met seg ned til vannet og ramlet uti, og livet sto 
ikke til a redde da han ble funnet. 

OddbjØrg Kristiansen 

Gutten var sammen med fa-
milien sin pa besØk hos beste-
foreidre som har hytte ved 
Svines da uiykken skjedde. 

Han tok seg en tur pa egen 
hand, men det ble ganske fort 
satt i gang leting. Etter en 
stund ble han funnet i vannet, 
og gjenopplivningsforsØk satt 
i gang. Legehelikopteret kom 
ogsá raskt til, men personale 

der matte ogsâ gi opp for-
sØket pa a redde gutten. 

I lØpet av St.Hans helga har 
det vrt nok en ulykke ved 
Lyseren.Ijnder en fest pa Hal-
lerud St.Hansaften stupte en 
17-6rig oslojente fra brygga og 
traff en stein. Det var svrt 
grunt der hun stupte uti. Le-
gehelikopteret kom raskt til 
ulykkesstedet, og fikk fraktet 
jenta til Ullevál sykehus. 
Det blir opplyst at hun har 
pâdratt seg store hodeskader. 

Politi- 
runden 

Travel helg 
for lensmannen 

St.Hansfeiringen fører 
gjerne med seg en del 
fy11 og brãk, og I ár har 
lensmannskontoret 
hatt veldig mye a gjøre. 

Pa fredag pâgrep de 
to stykker for fylle-
kjøring. Den ene var en 
enebakkmann pa scoo-
ter. Han ble stoppet I 
Ytre Enebakk Den an-
dre var en mann fra Os-
lo. Han kjørte bil, og 
gjorde et skikkelig 
rundkast i veibanen 
ved Lyseren. Bilen 
hnnQ 	 hh 
totalvrak. Samme 
kveld ble det tatt fern 
ungdommer fra Ytre 
Enebakk i det de var i 
ferd med a stjele ben-
sin var en del biler som 
sto parkert ved ferie-
hjemmet pa Nosa. 

Pa morgenkvisten 

lørdag oppdaget avis-
udet at det brant I en 

stabel med bjØrkved I 
Váglia. Brannvesenet 
rykket ut og fikk slok-
ket for noe større skade 
fikk skjedd. Ved lens-
manimkontoret antar 
de at brannen var pa-
satt. 

SØndag var det et 
branntillØp I skogen 
ved sykestua. Ogsã her 
ble den oppdaget tid-
hg, shik at den ble slok-
ket ganske raskt. 

Under sine mange ut-
rykninger har de ogsà 
foretatt en del kon-
troller. Det er gitt tre 
gebyrer til mopedister 
uten hjelm, og tre biler 
er avskiltet. Det er pa 
grunn av manglende 
avgiftsbetaling, og en 
fordi den ikke hadde 
etterkommet en man-
gellapp han hadde fâtt 
ved en tidhigere kon-
troll. 

a 

a 

Nye moderne lokaler 

Vi har mange gode tilbud pa 
nye og brukte biler og holder 
5pent (mar det passer deg))  

Kjop ok-garantert bruktbil 
Bytterett i 30 dager - bilassi-
stanse døgnet rundt - opptil 
24 mnd. garanti - garantert 
fri for heftelser - detaijert til-
synsrapport. 

Apningstider 
Mandag - torsdg 
Fredag 
Lørdag 

8.30-19.00 
8.30-16.00 

10.00-14.00 

Slitasjekontroll forstillir>g 
	

120,- 
Slitasjekontroll bremsebelegg 

	
150,- 

Stotdemperkontroll 
	

Gratis 
Eksosanleggkontroll 
	

Gratis 
Bremsesystemkontroll (lek.) 

	
Gratis 

Apningstider 
Mandag - fredag 

Lørdag 

7.00-16.00 
Stengt 

Klipp Ut Klipp Ut 
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Tanken ble kastet fram 
av Gina Sigstad, V i en in-
terpellasjon i mandagens 
kommunestyremøte - 
Kommunen bØr snarest 
følge opp sitt ansvar for 
bygdas forurensingspro-
blemer, sier partiet 1 inter-
pellasjonen, hvor man ber 
om at teknisk etat snarest 

Eksosanlegg 
til pangpriser 
PRISEKS.: 

73-76 mod. Kadett 1.2 N 
76-79 mod. Kadett 1.2 N 
80-83 mod. Kadett 1.2 S 

76-81 mod. Ascona 
72-77 mod. Rekord 
78-86 mod. Rekord 2.0 S ) 

) Aluminisert 
) <<Extra high quality)) 

Alle priseksempler uten fremre rør 

Apningstider 
Mand., tirsd., onsd., fred.8.00-16.00 
Torsdag 	 8.00-18.00 
Lordag 	 9.00-13.00 

Venstre foresla'r 
miljøvernleder 

Venstre ber nâ kommunen vurdere om 
det bør ansettes en teknisk miljøvernle-
der som kan ta seg av den stadig Økende 
arbeidsmengden pa miljØvernsiden. 

utreder konsekvenser av 
innfØring av obligatorisk 
renovasjon i kommunen. 
Venstres har ogsá tidligere 
tilskrevet kommunens 
tekniske etat angâende 
denne saken. 

Siste side 

kr342,-
kr 269,-
kr 476,-
kr 740,-
kr 395,-
kr 389,-
kr 460,-
kr684,- 



Fodselsdag 26/6 

Enebakk 
Folkebibliotek 

Se ann. 

Motorbâtferdsel 
Se ann. 

90 àr 

Sentralsykehuset i Akershus 
21. juni: 
Mats JØrund er fØdt. 

Elm H. og 
Thor-Rune Fiskum 

Forlovelse 
Vi forlovet oss St.Hans-aften. 

Bente og Svein Tore 

Gratulerer med dagen, Hege! 
Hilsen resten I nr. 17 

Gudstjenester 
i Enebakk 2. juli 1989 

Enebakk kirke ki. 11: 
Nattverd v/Helgheim. 

:iIi 	..... 

B 1,10  
%dder 

' e, _' 'fRE DD ñ
BARNA 

TIf:(02)4146 35 

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

rnPn rilPrP 

Naeringsra'det 
med initiativ 
for nyetableringer 

For a stimulere til fly virksomhet i tomme nrings-
bygg i kommunen vedtok Neringsrâdet pa siste mote 
A samarbeide med EHHI om et informasjonsmøte for 
utleiere av nringsbygg og nringsdrivende. Akers-
hus bedriftsrâdgiving skal ogsâ delta pa møtene som 
skal holdes pa Gran. 

'arnett io 2 
Oppsving for Flateby kino 
Flateby kino har I 
Iøpet av første 
halvär hatt 80 
prosent Økning i 
inntekter opplyser 
en fornøyd Erik 
Brãthen i 
kinokomite 

Nâr det gjelder 
barnefilmer er økningen 
pA 121 prosent, og her 
veiet besøkssstallene pA 
Camilla og Tyven II 
tungt . Tallet for 
barnebesøk er eksk-
lusive skole 
lusive skolekinoforestil 

lingene. Voksenbesøket 
har steget med 12 
prosent, noe som mA 
regnes som svrt bra i 
disse videotider. 

NAr det gjelder sko-
lekino, sA kan 
kinokomiteen har notere 
en økning pA 30 
prossent. Da har ogsA 
Marikollen skole i 
Rlingen halt sko - 

Mary og Káre Myhre 

lekinofilbud pA Flateby._ 
Vi regner ogsA med A 
kunne gi et gjennomar-
beidet tilbud pA skolefo - 
restillinger i høsthalvA-
ret, sier Erik BrAthen 
Vi prover a planlegge 

det slik at lrerne fAr 
legge planer i god lid, og 
det tilbys pedagogiske 
opp legg bAde for og 
etter 
forestillingene.BrAthen 
kan ogsA fortelle at kino-
en allerede har plottet 
inn mange fine tiller pA 
kjøreplanen for 

Alle som bor i 
Enebakk tar 

10% rabatt 
I juli. 

VI BRINGER GRATIS 
HELE ARET - 
HELE DOGNET  

høsten.Her finnes bAde 
den siste James Bond 
filmen, siste Politiskole 
Indiano Jones o.s.v. 

Fern pA topp 

Fern pA topp ii. halvAr 
pA Flateby kino ble: 

Camilla og Tyven, del 
II som hadde 453 
besøkende 

Rain Man, 434 
besøkende, 

S.O.S, med Jon 
Skolmen, 325, 

Roger Rabbit, 323, 

Coctail, 182 

Andrine Kristiansen fyller 90 
ar søndag 2. juli. 
Barn, svigerbarn, barnebarn 
og oldebarn 
gratulerer deg med dagen. 

tene av bedriftsundersØkelsen 
som viser lite samarbeid mellom 
bedriftene i kommunen. 

- Dette er en stor utfordring for 
nringsradet, sier sekretr Kari 
Elisabeth Morbech, og viser til at 
det tidligere har vrt arbeidet 
med eventuell etablering av flere 
bedrifter under samme tak med 
felles kontortjenester og sentral- 

feuer 0 Am bryllups  •  ag sØn-
dag2.juli. 

Barn og barnebarn 
gratulerer 

bord. Hun mener at dette er en 
ide man burde arbeide videre 
med med tanke pa Økt samar-
beid mellom smä bedrifter, og re-
duserte utgifter. 

NAr det gjelder de informa-
sjonsmØtene man skal holde pa 
Gran, er det meningen at disse 
skal følges opp med kurs dersom 
det viser seg at det er behov for 
det. 

Etter at Enebakk Nringsrad 
vedtok a innkalle til informa-
sjonsmØter for a ra fart i ny n-
ringsetablering, har Enebakk Ar-
beiderparti tilskrevet Radet, og 
bedt om et initiativ overfor eier-
ne av de ledige nringslokalene, 
for om mulig a samarbeide om en 
annonsekampanje. Ogsa An 
beiderpartiet viser til hØye  ar-
beidsledighetstall i kombinasjon 
med ledige nrings1oka1er som 
utgangspunkt for nye framstØt. 

NBI PdsIIste 09 broslyre sondes pi foresporsel. 
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Skatten I leirkar 
2. Kor. 4,7-15 

Skatten er evangeliet om Jesu Kristi herlighet og frel-
se. Leirkarene er Paulus og hans medarbeidere, og for 
Øvrig disipier til aile tider. 

Leire er et billig og skjørt materiale. Utstyr laget av 
leire gár iett i stykker. Seiv om leirkar har liten verdi I 
seg selv, kan de romme store verdier. 

Silk beskrives den troendes forhold til det kostbare 
evangeliet han tjener. 

Hans egen skrØpellghet er ingen hindring for at han 
kan stá i tjeneste for den store skatten: Hans skrØpelig-
het i seg selv kan tvert imot vre et vitnesbyrd om at 
den overveidende kraft er fra Gud. Ser du leirkaret eller 
skatten nâr du betrakter den troende menighet og de 
troende? 

PrØv a ía Øye pa skatten! Sett meg sà jeg ser deg, Je-
sus! 

T.P. 

Bakgrunnen for at man nà Øns-
ker a samle krefter og ekspertise 
for a fA fart pa nyetableringer er 
de mange ledige nrings1oka1er, 
sammen med den Økte arbeids-
ledigheten i kommunen. Det er i 
dag 100 registrerte arbeidsiedige 
i Enebakk. 

Râdet griper ogsA fatt i resulta- 



VaIg -89 - og Fremskritts- 
Partiets mange fine ord 

Jeg har nylig mottatt en 
valgavis fra Fremskritts-
partiet og Ønsker svar pa 
en del spørsmál. 

Pa fØrste side star det: "For 
halve u-hjelpen kan vi drive 
minst 5 sykehus!" Jeg Ønsker 
svar pa hva som menes med 
det. For selv ikke Frem-
skrittspartiet kan vre sa 
egoistiske at de overhodet ik-
ke tenker pa andre mennes-
ker enn seg selv (og Norges 
befolkning). Alle i vârt land er 
vel kiar over hvor stor nod 
mesteparten av verdens be-
folkning befinner seg i og hvor 
godt alle i Norge har det I for-
hold. Noe har vi vel râd til a 
forsake for a hjelpe folk som 
har det mye verre enn oss. 
Dessuten er det ikke snakk 
om a hjelpe egentlig - vi be-
taler bare tilbake litt av 
<'gammel gjeld>'. 

Videre sta.r det a lese: -For 
hver eneste krone STATEN 
TAR FRA OSS, blir var per-
sonlige handlefrthet redu-
sert. Hva menes med det? 
Staten TAR da ikke penger 
fra oss! Pengene gâr inn i en 
felleskasse som brukes til vârt 
felles forbruk. 

Og var personhige handlefri-
het - la oss se litt pa Frem-
skrittspartiets modell. Noen 
eksèmpler: Dere Ønsker a re-
dusere de kommunale bud-
sjetter med EN TRED-
JEDEL! Hva Ønsker dere a 
flerne? Sosialbudsjettet pluss 
kirke og kultur pluss drift og 
utbygging av veier, eller and-
re ting? For dette er det som 
minimum ma fjernes hvis de-
res budsjettforslag skulle bhi 
vedtatt. 

Dere vil ogsá fleme stats-
stØtte til barnehager, Ødeleg-
ge studieflnansieringsordnin-
gen, f)erne matvaresubsidier, 
fleme Husbanken og svekke 
sykelØnnsordningen. 	Hvor 
blir det av den personlige 
handlefriheten nár folk ma 
betale MER ENN DE TJE- 

NER FOR TJENESTER VII 
DAG TAR SOM EN SELV-
FØLGE? Jeg tenker da pa de 
sakalte smákârsfolk som dere 
er sa opptatte av a ta vare pa. 

Videre star det a lese: "Alle 
har krav pa helsetjenester>'! 
Og videre at slike tjenester lar 
seg best gjennomfØre ved at 
Folketrygden drives som for- 
sikringsselskap. 	Markedet 
skal styre. Alle skal fá en sum 
utbetalt nár de blir syke og 
skal sá velge hvor de vil bli be-
handlet. Hvem Mr det bedre 
da? I hvert fall ikke <'smakars-
folk. Nâr markedet skal styre 
vârt helsevesen, blir alle tje-
nester mye dyrere, og skal fol-
ketrygden kunne dekke dette, 
er det vi betaler til dette for-
mál i dag bare smápenger. 
Det er kun de med meget 
hØye inntekter som kan VEL-
GE og slipper a stA i kØ. De 
fleste av oss ma ta til t.kke 
med det offentlige helsetilbud 
som blir mye darligere, og vi 
er igen tilbake til de harde 
304ra>>. De "rike" kan betale 
en egenandel, mens vi andre 
ma ta til takke med lange kØ-
er og et darligere tilbud. 

Fremskrittspartiet Ønsker 
videre en UK pension for alle. 
Dere Ønsker en LAVERE 
pension enn den vi har i dag. 
Ca. 16.500,- mindre pr. ax. Vi-
dere har dere fremmet forslag 
om at folk med inntekt inntil 
kr 150.000,- skal betale ca 19% 
av sin lØnn  i pensionspremie, 
mens de med hØyere  inntekt 
slipper unna med en liten del. 
Hvor har det blitt av arbeidet 
for "sthákorsfolket'>? Og hvil-
ket land kan dere henvise til 
der et privat helsevesen fun-
gerer bedre enn vart offent-
lige? 

"Vi skal gjenreise retts-
staten," star det videre a lese. 
Dere Ønsker a bevilge mer 
penger til politi- og lens-
mannsetaten, fordi dere me-
ner at dette lØser alle prob-
lemer. Mer Doliti, hva lØser 

det? Det hadde vrt moro om 
dere kunne vist til ett land 
som har Mtt mindre 
kriminalitet pa grunn av det. 
I Statene, som dere henviser 
til, er det masse politi og de 
brer vapen. Vi har det bra 
her i forhold til de land som 
nettopp har satset pa mer 
<<politi>>. Men noe ma selv-
fØlgelig giØres. Kanskje det er 
bedre a satse pa forebyggende 
arbeid? 

Fremskrittspartiet er ogsa 
UNGDOMSPARTIET, star 
det a lese, fordi ungdom kla-
rer seg selv og vet at "dum-
me>> lØfter fra andre partier 
ma betales gjennom skatt. 
Dere Ønsker a overføre lane-
kassens studielan til private 
interesser. Hva vil det Si? I 
dag er tilbakebetalingstiden 
for dem som tar opp studielân 
silk at ingen betaler mer enn 
6% av sin ársinntekt. Hvordan 
blir dette med Fremskritts-
partiets modeil der man ma 
ta opp vanlige banklãn til 
skyhØy rente som ogsâ ma til-
bakebetales 1 studiet.iden? 
Har .'vanhige folk thd til a 
studere, og hvor skal de ta 
pengene fra? 

Dere er ogsa et PENSJO-
NISTPARTI, ifØlge dere selv. 
Dere vil fjerne den ekstra fe-
rieuka for folk over 60 ax. 
Hvorfor? Dere vil ogsa innfØre 
karentsdager for sykefravr. 
Hvem gar det mest ut over? 
Dere vii fierne Husbanken. 
Ca. 60% av pensionistene har 
denne ordningen. Og ALLE 
ma betale mer til mat bl.a. 
Far pensjonistene det noe 
bedre av det? 

Disse spØrsm1 Ønsker ieg 
reelle svar pa. Jeg ønsker svar 
pa hvordan dere regner med a 
fA alle disse tine ordene deres 
til a fungere i praksis, for avi-
sen ieg mottok ga ingen svar. 

Med hilsen 
Anne-Grete Lossius 

FRITT FORUM FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg etter beste skjØnn. Du kan skrive anonymt, men re- 

daksjonen ma ha navn og adresse. 

Apent brev til 
Viltnemnda 

Det har i de siste arene fore-
gatt en del hogst i de grankledte 
ravinedalene i Kirkebygda ned 
mot Pestaa og øyeren. Det man 
da ikke har vrt klar over, er at 
viktige hekkekolonier for heira 
eller hegren dermed er blitt øde-
lagt. Jeg skal ikke legge skylda 
pa noen for dette, men vil herved 
gjøre oppmerksom pa at hogst i 
dette omrâdet bØr  forega med en 
viss varsomhet. Enebakk Ven-
stre vil med dette foresla at Vilt-
nemnda snarest f.r gjort en re-
gistrering av de gienvrende  he-
grekoloniene og at det i sam-
arbeid med skogeierne i omthdet 
lages en plan for avvirkninga i 
denne viktige biotopen. Det er 
ikke vart mal a frede skogomra-
der, men tvert imot onpfordre til 

Kommunestyret vedtok 
mandag kveld enstemmig 
A be Statens Vegvesen om 
a prioritere opprusting av 
RV 155 fra Tangen Bru til 
Oslo Grense innen 1991. 

Til formannskapsbehandlin-
gen hadde radmannen innstilt pa 
strekningen Ski/Enebakk. Dag 
Skaug AP foreslo imidlertid a 
oppruste helt fra Tangen Bru. 
Strekningen derfra og ut til Gran 
har kommunen prioritert i en ax-
rekke, og Skaug sa i mandagens 
mote at det na skulle bhi inter- 

en ska.nsom hogst som ogsa iva-
retar heiras krav til reirkolonier. 

Heira er forholdsvis ny her pa 
østlandet og hekker hangs grun-
ne ferskvannsomrader der den 
kan fiske uforstyrret. Flere har 
sikkert observert den tore, ma-
kelige heira i langsom Ømeflukt 
over bygda var. Den har en gan-
ske lang hals som blir innbØyd i 
flukt og derfor ikke synes. Der-
imot ser en tydehig de lange bei-
na som stikker godt ut bak ha-
len. Denne fuglen er en positiv 
tilvekst til var fauna, og vi VII an-
befale at Viltnemnda her tar et 
initiativ for a bevare denne arten 
i bygda. 

For Enebakk Venstre 
Johan Ellingsen 

essant a se om det Vegvesenet 
satte kommunens prioriteringer 
like høyt  som nringslivets. Det 
er nringsdrivende pa Gran som 
har henvendt seg tilkommunen 
angaende heving av akseltrykket 
pa RV 155. Dette fordi mulige 
leietakere av ledige nringsloka-
ler pa Gran flere ganger har truk-
ket seg pa grunn av akseltrykk-
reduksjoner pa denne veien. 
Nringsdrivende pa Gran sier vi-
dere at reduksionene ogsâ fØrer 
til begrensing av den eksiste-
rende nringsvirksomheten. 

Opprusting 
av RV 155 

Kjent i Enebakk 
Bildet som var i Vignett 

nr 23 var tatt ved ved den 
siste bussholdeplassen fØr 
man er inne I Rrelingen - 
nemlig Byggefeltet pa 
Flateby. Enten er det som-
mervarmen som tar pa el-
ler sâ var dette vanskelig, 
men tre vinnere har vi 
trukket ut, og det er: 

Olav Haug, Flateby 
John Randem, Dale-
,rjerdinqen 

Michael Furulund, Ene-
bakk 

Hvor har vi vcert og 
tatt dette bildet. Vet du 
det set ring telefon 
926004 eller skriv til oss 
innen neste onsdag, og 
du blir med i trekningen 
om nye pen gelodd. 



VaIg -89 - og Fremskritts- 
partiets mange fine ord 

Jeg har nylig mottatt en 
valgavis fra Fremskritts-
partiet og Ønsker svar pa 
en del spØrsmâl. 

Pa fØrste side star det: -For 
halve u-hjelpen kan vi drive 
minst 5 sykehus!'> Jeg Ønsker 
svar pa hva som menes med 
det. For selv ikke Frem-
skrittspartiet kan vre sâ 
egoistiske at de overhodet ik-
ke tenker pa andre mennes-
ker enn seg selv (og Norges 
befolkning). Alle i várt land er 
vel kiar over hvor stor nod 
mesteparten av verdens be-
foikning befinner seg i og hvor 
godt alle i Norge har det i for-
hold. Noe bar vi vel rád til a 
forsake for a hjelpe folk som 
liar det mye verre enn oss. 
Dessuten er det ikke snakk 
om a hjelpe egentlig - vi be-
taler bare tilbake litt av 
<'gammel gjeld>>. 

Videre star det a lese: -For 
hver eneste krone STATEN 
TAR FRA OSS, blir var per-
sonlige handlefrihet redu-
sert.>> Hva menes med det? 
Staten TAR da ikke penger 
fra oss! Pengene gár inn i en 
felleskasse som brukes til vârt 
felles forbruk. 

Og var personhige handlefri-
het - la oss se litt pa Frem-
skrittspartiets modell. Noen 
ekiempier: Dere Ønsker a re-
dusere de kommunale bud-
sjetter med EN TRED-
JEDEL! Hva Ønsker dere a 
erne? Sosialbudsjettet pluss 

kirke og kultur piuss drift og 
utbygging av veier, eller and-
re ting? For dette er det som 
minimum ma f)emes hvis de-
res budsjettforsiag skuile bli 
vedtatt. 

Dere vii ogsa fjerne stats-
stØtte til barnehager, Ødeleg- 
ge studieflnansieringsordnin- 
gen, fjerne matvaresubsidier, 
eme Husbanken og svekke 

sykeiØnnsordningen. 	Hvor 
blir det av den personlige 
handlefriheten nar folk ma 
betale MER ENN DE TJE- 

NER FOR TJENESTER VII 
DAG TAR SOM EN SELV-
FØLGE? Jeg tenker da pa de 
sakaite smakarsfolk som dere 
er sa opptatte av a ta vare pa. 

Videre star det a lese: Alle 
har krav pa helsetjenester'>! 
Og videre at slike tjenester lar 
seg best gjennomføre ved at 
Folketrygden drives som for- 
sikringsselskap. 	Markedet 
skal styre. Alle skal fá en sum 
utbetalt nar de blir syke og 
skal sâ velge hvor de vii bli be-
handlet. Hvem Mr det bedre 
da? I hvert fall ikke <<smakars-
folk>>. Nár markedet skal styre 
va.rt helsevesen, blir alle tie-
nester mye dyrere, og skal fol-
ketrygden kunne dekke dette, 
er det vi betaler til dette for-
mâl i dag bare smapenger. 
Det er kun de med meget 
hØye inntekter som kan VEL-
GE og slipper a sta i kØ.  De 
fleste av oss ma ta til takke 
med det offentlige helsetilbud 
som blir mye darligere, og vi 
er igjen tilbake til ode harde 
30-ara'>. De <'rike" kan betale 
en egenandel, mens vi andre 
ma ta til thkke med lange kØ-
er og et dárligere tilbud. 

Fremskrittspartiet Ønsker 
videre en UK pension  for alle. 
Dere Ønsker en LAVERE 
pension enn den vi har i dag. 
Ca. 16.500,- mindre pr. ár. Vi-
dere bar dere fremmet forsiag 
om at folk med inntekt inntil 
kr 150.000,- skal betale ca 19% 
av sin iØnn i pensjonspremie, 
mens de med hØyere  inntekt 
slipper unna med en liten del. 
Hvor bar det butt av arbeidet 
for sinakorsfo1ket>>? Og hvil-
ket land kan dere henvise til 
der et privat helsevesen fun-
gerer bedre enn vârt offent-
lige? 

-Vi skal gjenreise retts-
staten, star det videre a lese. 
Dere Ønsker a bevilge mer 
penger til politi- og lens-
mannsetaten, fordi dere me-
ner at dette iØser alle prob-
lemer. Mer politi, hva lØser 

det? Det hadde vrt moro om 
dere kunne vist til ett land 
som har ftt mindre 
kriminahitet pa grunn av det. 
I Statene, som dere henviser 
til, er det masse politi og de 
brer vapen. Vi har det bra 
her i forhold til de land som 
nettopp liar satset pa mer 
<'politi>>. Men noe ma selv-
følgelig gjøres.  Kanskje det er 
bedre a satse pa forebyggende 
arbeid? 

Fremskrittspartiet er ogsa 
UNGDOMSPARTIET, star 
det a lese, fordi ungdom kla-
rer seg selv og vet at '<dum-
me lØfter fra andre partier 
ma betales gjennom skatt. 
Dere Ønsker a overføre lane-
kassens studielan til private 
interesser. Hva vii det si? I 
dag er tilbakebetalingstiden 
for dem som tar opp studielán 
silk at ingen betaler mer enn 
6% av sin ársinntekt. Hvordan 
blir dette med Fremskritts-
partiets modeil der man ma 
ta opp vanhige banklan til 
skyhØy rente som ogsá ma til-
bakebetahes i studietiden? 
Har vanhige folk ràd til a 
studere, og hvor skal de ta 
pengene fra? 

Dere er ogsa et PENSJO-
NISTPARTI, ifØige dere selv. 
Dere vii qerne den ekstra fe-
rieuka for folk over 60 ar. 
Hvorfor? Dere vii ogsa innfØre 
karentsdager for sykefravr. 
Hvem gar det mest ut over? 
Dere vii ijerne Husbanken. 
Ca. 60% av pensjonistene har 
denne ordningen. Og ALLE 
ma betale mer til mat bi.a. 
Far pensjonistene det noe 
bedre av det? 

Disse spØrsmál  Ønsker jeg 
reelle svar pa. Jeg Ønsker svar 
pa hvordan dere regner med a 
fA alle disse fine ordene deres 
til a fungere i praksis, for avi-
sen jeg mottok ga ingen svar. 

Med hilsen 
Anne-Grete Lossius 

FRITT FORUM FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg etter beste skjØnn. Du kan skrive anonymt, men re- 

daksjonen ma ha navn og adresse. 

Apent brev til 
Viltnemnda 

Det har i de siste arene fore-
gatt en del hogst i de grankledte 
ravinedalene i Kirkebygda ned 
mot Pestâa og øyeren. Det man 
da ikke har vrt Mar over, er at 
viktige hekkekoloruer for heira 
eller hegren dermed er blitt Øde-
lagt. Jeg skal ikke legge skyida 
pa noen for dette, men vil herved 
gjøre oppmerksom pa at hogst i 
dette omradet bØr  forega med en 
viss varsomhet. Enebakk yen-
stre vil med dette foreslá at Vilt-
nemnda snarest far giort en re-
gistrering av de gjenvrende he-
grekoloniene og at det i sam-
arbeid med skogeierne i omrádet 
lages en plan for avvirkninga i 
denne viktige biotopen. Det er 
ikke vart mâl a frede skogomra-
der, men tvert imot otpfordre til 

Kommunestyret vedtok 
mandag kveld enstemmig 
a be Statens Vegvesen om 
a prioritere opprusting av 
BY 155 fra Tangen Bru til 
Oslo Grense innen 1991. 

Til formannskapsbehandlin-
gen hadde radmannen innstilt pa 
strekningen Ski/Enebakk. Dag 
Skaug AP foreslo irnidhertid a 
oppruste belt fra Tangen Bru. 
Strekningen derfra og ut til Gran 
bar kommunen prioritert i en ar-
rekke, og Skaug sa i mandagens 
mote at det na skulle bli inter- 

en skansom hogst som ogsa iva-
retar heiras krav til reirkolonier. 

Heira er forholdsvis fly her pa 
østlandet og hekker langs grun-
ne ferskvannsornrader der den 
kan fiske uforstyrret. Fhere liar 
sikkert observert den tore, ma-
kelige heira i langsorn Ørneflukt 
over bygda var. Den har en gan-
ske lang hals som blir innbØyd  i 
flukt og derfor ikke synes. Der-
imot ser en tydeuig de lange bei-
na som stikker godt ut bak ha-
len. Denne fuglen er en positiv 
tilvekst til var fauna, og vi vii an-
befale at Viltnemnda her tar et 
initiativ for a bevare denne arten 
i bygda. 

For Enebakk Venstre 
Johan Ellingsen 

essant a se om det Vegvesenet 
satte kommunens prioriteringer 
like hØyt som nringslivets. Det 
er nringsdrivende pa Gran som 
liar henvendt seg tilkommunen 
angaende heving av akseltrykket 
pa RV 155. Dette fordi mulige 
leietakere av ledige nringsloka-
ler pa Gran flere ganger har truk-
ket seg pa grunn av akseltrykk-
reduksjoner pa denne veien. 
Nringsdrivende pa Gran sier vi-
dere at reduksjonene ogsa fØrer 
til begrensing av den eksiste-
rende nringsvirksomlieten. 

Opprusting 
av RV 155 

Kjent i Enebakk 
Bildet som var i Vignett 

nr 23 var tatt ved ved den 
siste bussholdeplassen for 
man er inne I Rlingen - 
nemlig Byggefeltet pa 
Flateby. Enten er det som-
mervarmen som tar pa el-
ler sâ var dette vanskelig, 
men tre vinnere har vi 
trukket ut, og det er: 

Olav Haug, Flateby 
John Randem, Dale-
.fjerdingen 

Michael Furulunci, Ene-
bakk 

Hvor har vi vcert og 
tatt dette bildet. Vet du 
det set ring telefon 
926004 eller skñv til oss 
innen neste onsdag, og 
du blir med i trekningen 
om nye pen gelodd. 



Slektstevne pa' bygdetunet 
Over 	hundre 

etterkommere etter 
Nils og Dorthea Or-
derud var sØndag 
samlet til slekts-
stevne pa bygdetu-
net. 

At bygdetunet ble 
valgt som samlings-
sted for denne slek-
ta var ikke under-
hg. Det var i stua pi. 
bygdetunet at Nils 
(1874 - 1962 ) og Si-
grid Dorthea 1872 - 
1945 ) levde sitt liv 
sammen med sine 
seks barn. Fire av 
dem var tilstede pa 
slektsstevnet. To av 
dem er borte. 

Bade stua og stabburet 
pa bygdetunet kommer 
fra Orderud, og here av 
barnebarna til Nils og Si-
grid Dorthea hadde man-
ge artige minner fra be-
sØk pa garden dengang 
bygningene sto hjemme 
pa Orderud. 

Deilig sommervr ga 
slekta rikelig anledning 
til a bli kjent med hver-
andre sØndag. Mange 
hadde truffet hverandre 
for, men mange mØtte 
hverandre for aller fØrste 
gang. 

Fra hele Østlandsomrá-
det hadde folk kommet 
for a bli kjent med slekta 
Si, og inne i stua lâ teg-
ningen av slektstreet 
som ble grundig grans-
ket, av gjestene pa vei 
rundt i stua som engang 
var hjemmet til foreidre, 
besteforeldre, oldeforeld-
re og tippoldeforeidre.... 

Vinnerutkast 
kãret 

Det er nâ káret et yin-
nerutkast til slagord og 
emblem for fehles mar-
kedsføring av Follo. Det 
skjedde pa juryens mote i 
Frogn Râdhus 22. juni. 

Konkurransen ble utlyst i for-
bindeise med en pianlagt felles 
markedsfØring av Folio - kom-
munene pa utstillingen Take - 
off Hurum i Drammenshaiien 
til hØsten. Denne feliesmarkerin-
gen er senere droppet. 

41 personer hadde sendt inn til-
sammen 120 forsiag til siagord og 
62 forsiag til embiemer i 82 ver-
sjoner. 
Det var kommet inn forsiag bade 
fra barn og voksne, profesjonelie 
og amatØrer. 

Designer Tom Tande skal nâ 
arbeide videre med embiemet til 
den endeiige utforming. Verken 
emblem eiier siagord biir offent-
liggjort fØr det er kiart om ca en 
ukes tid. 

Hele slekta samlet.. 

En av grenene pa slektstreet - etterkommére etter Anna Vaslestad, som var 
den eldste av de seks sØskenene. 

De fire  gjenlevende barna til Nils og Sigrid Dorthea Orderud foran barn-
domshjemmet. Fra V.: Karl Orderud, 83, Nelly Finstad, 88, Arthur Orderud, 74 
og Hans Orderud, 79. 

Viollett- 4 

41 vile ha tomt 
pa Nylende 
Da fris ten for søknader 

pa de 20 tomtene i 2 
tildelingsrunde pa 
Nylende var gall Ut , var 
del kommet inn 
tilsammen 41 søknader, 
33 fra innenbygds søkere 
og 8 fra utenbygds, To 
av tomtene er reservert 
kommunalt ansatte og 
tildeles av 
formannskapet, de reste - 
rende 18 er nâ tildelt, og 
de som har fâtt tomt haar 
fâtt brev om delte. I 
tildelingen ble minst 20 
ârs botid lagi til grunn 
.Onsdag rjuii blir del 
trekkemøte i her-
redshuset. Del er fint om 
folk pa forhând har gjort 
seg opp en mening om 
hvilke prioriteringer de 
har for lomtevalget, sier 
teknisk sjef Torgils 
Opedal. 

Tildeling av 
reserverte 
tomter 
Formannskapet foretok mandag 
tildeling av de to tomter kom-
munen har reservert i 2. tilde-
iingsrunde pa Nylende. 
Den ene ble tildeit fuilmektig 
Knut Bremer BjØrnstad ved Ene-
bakk lensmannskontor, den an-
dre ble tiidelt Asie Oshaug i 
teknisk etat. Som reserve star 
1. Bent Gjertveit ved Enebakk 
legesenter og 
2. Tove og Erik Bergem Ohr, hen-' 
hoidsvis Enebakk legesenter og 
heise og sosiaietaten. 

Etter regiene kan reserverte tom-
ter tiideles husstander med funk-
sjonshemmede medlemmer, an-
satte i kommunen, utenbygdsbo-
ende med arbeidsplass innenfor 
kommunens grenser, bedrifter 
som etabierer seg I industrifelt i 
kommunen. 

Ved tiideling fØiges vanlige 
ansiennitetsprisipper. 

SYKKELHJ ELM 
ER INN 

UANStu i 
ALDERSTRINN 

A 



Odd og Guri har selv hatt sine han selv hatt sine problemer, som de han an-
beidet seg igjennom. Na Ønsken de a hjelpe andre som trengen trygghet og fel-
lesskap. 

Pokalskyting 
Enebakk Skyttenlag han holdt pokaiskyting mot Ski 
Skytterlag pa hjemmebane. Det ble Enebakk som gikk 
av med seieren med 1745 poeng mot Ski med 1677 p0-
eng. 

Resultater: 
Enebakks tellende lag: Arve Ru-
stad 193 p, Petter O.Solli, 209 p 
Harald Buuer 243 p , Bjorn Bylte- 

tidspunkt hat liten verdi, 
sier orfører Kâre KjølIe. 

nud, 229 p. Geir Bylterud 226 p, 
Petter Pettersen 219 p , AsbjØrn 
Bylterud 219 p , Jan E. Delbeck 
216 p. 

Ski tellende lag: Anders Odd-
lien, 186 p, Binger Furuseth 197 p, 
Sverre Knistiansen, 229 p, Finn 
Mikkelsen 227 p , R. Hansen 
Skaug 221 p, Anne Oddlien 219 p, 
Tor Samuelsen 198 p, Anne KIm-
ge 205 p. 

0 	 0 Hjerterom og -,-apen 
doros 0  

h Odd og Gun 
Enebakk har fãtt sitt eget krisesenter i Krona-

veien i Kirkebygda. Et helt privat tiltak drevet av 
Odd og Guri Olsen. De kom til Enebakk for to uker 
siden, og flyttet inn i et roms1ighus, hvor det ogsâ 
etterhvert skal bli plass til a ta imot folk i akutt 
nod. 

Odd og Guri han kalt sitt tilbud for Kristentkrise-
senter. De tilbyr âpen telefonlinje, og ãpen dør dog-
net rundt for mennesker som Ønsker forbønn, samta-
le ellen praktisk hjelp. 

Ekteparet kom til Ene baRK 
fra Eilingsrudásen i Oslo, 
hvor de har drevet sin virk-
somhet i et par ár. 

Og hva i all verden far et ek-
tepar med fire barn til a bruke 
sa mye av sitt liv pa a hjelpe 
andre mennesker? 

- Jeg har selv gjennomgâtt 
en del ting, og gjennom det 
lrt mye om hvordan folk kan 
ha det. Jeg hadde en dàriig 
barndom, ble psykisk mis-
haridlet av en alkohoipro-
biemer og ble hoggestabben 
biant de tre guttene I fami-
lien. Store deler av barndom-
men tilbrakte jeg pa barne-
hjem. 

- Med en silk start har man 
iett for a fâ problemer seinere, 
og mindreverdsfØlelse og d.r-
lig seivbilde fulgte meg opp i 
voksen alder. Mine to ekte-
skap har heller ikke vrt 
problernfrie, men Gun og jeg 
har arbeidet oss gjennom 
vanskelighetene, og I dag har 
vi det bra. 

Odd mistet sin første kona 
si I et lynnedsiag ute ved 
Gran, hvor famiien hadde 
hytte. Han ble sittende til-
bake med ansvaret for tre 
smâ barn. En toff situasjOn, 
som gjorde at han matte sØke 
sosialkontoret om stØtte. Men 
der var det ingen hjelp a M. 
Venner og familie som kunne 
trâ til hadde han heller ikke. 
Til siutt gikk Odd i sin for-
tvilelse til Dagbladet som sb 
saken opp, dermed kom hjel-
pen. 

Siden ordnet det seg ogsa 
med kone og mor til barna. 
Odd traff Gun. Det ble bryl-
lupsklokker,  , og barneflokken 
Økte til fire, hue Bodii kom til 
verden. 

Det var i 1971 at Odd ble 
kristen. - Og jeg ma med en 
gang si at mitt kristenliv hel-
ler ikke har vrt en clans pa 
roser. Det har vrt mye pro-
blemer, ogsá fra andre krist-
ne, som har fart he fram. Seiv 
om kona og jeg i dag oppiever 
et godt fellesskap med menig-
heten Salem i Oslo, har det ik-
ke ailtid vrt slik. De kristne 
forsamlinger er slett ikke all-
tid fulle av det inkluderende 
fellesskap som skulle kjen-
netegne dem. Mange gâr en-
somme ogsâ der, blir stâende 
utenfor fellessakpet i de for-
skjellige klikkene. Hadde me-
nighetene fungert som de bur-
de, hadde var virksomhet ik-
ke vrt nØdvendig. Her bør 
ogsa menighetene se sitt an-
svar. 

Det vi Ønsker, og arbeider 
for, er a fâ tak i de som sthr 
alene med problemene sine, 
og hjelpe dem til a se livet litt 
lysere. 

Stort sett kommer hen-
vendelsene Guri og Odd Mr 
fra kristne. - Det kommer vel 
av at vi hittil ikke har hatt 
Økonomi og kapasitet til a ga 
ut med tilbudet annet enn i 
kristne aviser og tidsskrifter. 

De fleste som kontakter oss, 
har mest behov for a prate. 
Det gár mye pa ensorrthet og 
angst. Jeg han ogsâ vrt en 
del hjemme hos folk. Vi svarer 
pa telefonen hele dØgnet , folk 
kan ringe oss nár som heist 
nan problemer tamer seg opp 
eller man har behov for a 
snakke med noen... 

- Dere har fire barn? Hva 
sier de om muligheten for at 
dere kan komme til a fA inn 
fremmede folk, med alle sine 
problemer og vanskeligheten i 
huset? 

- Deter de forberedt pa, sier 
Odd, og jeg tror nok det skal 
ga greit. Na som vi har fâtt 
plass til det, legger vi opp til 
ogsâ a kunne huse folk som 
har behov for det. 

Odd og Guri driver Sin virk-
somhet pa ideelt grunnlag. 

- Jeg ser pa denne virksom-
heten som et kall fra Gud, sier 
Odd. Ekteparet er likevel 
jordnre nok til a erkjenne at 
begge to ikke kan drive med 
senteret pa heltid forelØpig. 
Odd er vognfØrer i Oslo Spor-
veier, men han for tiden pause 
og liar nettopp avsluttet ung-
domsskolen. 

- Jeg flkk aidri mer enn fern 
ars skolegang, forklarer han. 
NA forsØker  jeg a skaffe meg 
en utdannelse. Til hØsten be-
gynner jeg pa Ulsrud videre-
gaende pa Handel og kontor. 
Guri er sykepleier og skal be-
gynne i fast halv stilling pa 

Sentralsykehuset i august. 
Litt skal man ha a leve av... 

- Dniften av knisesenteret 
vii ogsa koste penger. A bygge 
ut og sette i stand med tanke 
pa a kunne huse folk er heller 
ikke gratis.Hvordan skal dere 
klare det Økonornisk? 

- Vi er avhengig av tilskudd 
fra private og menlgheter. Og 
folk stiller opp. Men vi Ønsker 
ikke at sentret skal vre til-
sluttet noen spesieli menig-
het, sier Odd. Vi Ønsker at det 
skal vre et tilbud til alle 

Vi kan heller ikke regne 
med a ta noe tilskudd til Ut-
bygglng og istandsetting, 
thvertfall ikke fØr jobben er 
gjort, og utgiftene kan doku-
menteres. 

- Han dere muligheter for 
samarbeid med fagfolk, der-
som de problemene folk kom-
mer med krever mer enn sam-
tale og forbØnn? 

- Vi han ekspertise a stØtte 

oss til. Blant annet har vi kon-
takt med en psykolog og en 
barnelege som kan tenke seg 
A stille opp, og vi har ogsa 
positive signaler fra here an-
dre som kan tenke seg a delta 
pa frivillig basis. 

- Odd og Guri er opptatt av 
A komme ut og gjØre  sitt til-
bud kjent, fordi de gjennom 
erfaringer vet at behovet for 
den virksomheten de driver er 
stort. Og Odd har flere ideer 
om hvordan man skal M man-
kedsfØrt seg. Blant annet an-
beider han nâ med a trekke 
kjente, kristne artister til byg-
da, kanskje fá i stand en kIn-
kekonsert.. 

Han forteller at han ogsa al-
lerede han fatt god støtte av 
lokale menighetsmedlemmer, 
blant annet Olav StnØm  I Eke-
bergdalen pinsemenighet. De 
er allrede i gang med a eta-
blere faste bØnnesamvr. 

Ingen "Take - off" 
for Enebakk 
Det blir ingen " Take - off" Hurum for 
Enebakk. Den plalagte felles 
Follomarkeringen er droppet, og 
ârsaken er at de fleste follokommunene 
har trukket seg fra deltagelse pa 

messen, 

Enebakk hadde 	 off Hurumi 
opprinnelig vedtatt a 
	

Drammenshallen 26. - 
delta pa messen Take - 	29. oktober, og  

formannskapet hadde 
bevilget 8000 kroner til 
formalet, nA har man 
altsâ funnel ut at del 
ikke er bryderiet verd 
A delta. Det var pa 

ordførermøte i midlen 
av denne mâneden at 
Folios ordførere bes-
iuttet a droppe den felies 
deitageisen. - Del blir 
antageiig sâvidt mange 
är til Hurum 
utbyggingen at en del-
tagelse for a markedsfø-
re seg pa del nävarende 



Travel i*nnspurt 
0 pa forskolene 

Bente, Annelen og Beritfra A-gruppa pa Flateby hviler i gresset etter den fØrs-
te dukkerten. 

Na er det sommerferie og skolefri, men i den siste tiden har det 
vert mange aktiviteter rundt omkring pa skolene. Vignett be-
søkte to av førskolene for a høre hva de hadde gjort de siste da-
gene og ukene. 
Kirkebygda 

I Kirkebygda fant vi dem i kiasserommet til 
ferdek1assen. Der satt de pent pa hver sin pult 
og hadde en repetisjon pa noe av det de hadde 
gjort og 1rt gjennom àret. 
Senere pa dagen skulle de sammen med fad-
derene sine fra tredjeklasse pa en tur og orien-
tere seg fram til poster og lØse oppgaver i 
fellesskap. Et av emnene som fØrskolelrer 
Evy Lindberg Olsen ivret for var trafikkoppl-
ring. Til hØsten er de fØrsteklassinger og skal ut 
i trafikken pa egen hand, sa hun. 

Gjennom hele áret har de arbeidet med Ga-
boka fra Trygg Traflkk. De har ogsâ vrt ute og 
praktisert hva de har 1rt. En tur til brannsta-
sjonen med lensmannbetjentensom observatØr, 
og han syntes ungene var riktig flinke. 

Nar de alikevel var der, fikk de en omvisning 
av en velvillig brannsjef Sandem. Han fortalte 
hva de brukte de forskjellinge bilene til, og 
svarte pa spørsmal som ungene stilte, og som 
en hilsen fikk alle med seg en eventyrbok om 
Dragen Gullbrann. 

Pa Flateby har det vrt like stor aktivitet 
den siste tiden. Der har de vrt pa jevnllg be-
sØk hos fØrsteklassingene og deltatt litt i under-
visningen der. Alle tre gruppene har hatt fel-
les aktivitetsdag pa Streifinn. Da var de ute pa 
en runde i skogen, og lØste oppgaver pa poster 
som var satt ut, og detvar pa ting de hadde lrt 
gjennom skolearet. 
Riktig flinke var de med stØrrelser,  formler, 
blomster og a plukke ut ting som ikke hØrer 
hjemme i naturen. 
Vel i mál sa var det servering av pØlser, og etter-
pa var det premie og diplom til alle. 

Siste dagen for ferien skulle de ha avslut-
ningsfest. Blir det fint vr skal vi bade hos Use, 
sto det pa lappen de hadde fatt, og sola skinte 
og temperaturen var godt over tjue grader bade 
i vannet og i lufta. 
Dette skulle bli en skikkelig kosedag, de skulle 
bade, spise kake og godteri. Bursdagssangen 
ble sunget opptil flere ganger for alle de som fyl-
ler ár i ferien fikk kronen sin pa hodet, og by til 
A sta midt i ringen. 

Tellesangen og mye mye annet harfØrskolebarna i Kirkebygda icert dette âret. 

Mye grIansbiller - 
lite soppsykdom 

Her studeres de to millimeter smá glansbillene 
som har angrepet oljevekstene. 

Forrige onsdag var det markvandring hos Anne 
Oppegaard pa Holt i Kirkebygden. Det var Folio 
ForsØksring og Landbrukskontoret som sto som ar-
rangører, og representanter fra FelleskjØpet var og-
sâ til stede. 

Meilom 15 og 20 interes-
serte mØtte opp for a hØre om 
og utveksle erfaringer om 
soppangrep og skadedyr i 
âkeren. Pi oljevekstene var 
det mye glansbifler. Her var 
det sadd Tove-Ryps, og den 
var alt sprØytet  to ganger 
med Sumisidin, men med vel-
dig dârlig resultat. Det ble an-
befalt a bruke Ripcord, men 
den sprØytinga  matte forega 
om natta pa grunn av be-
gynnende blomstring. Det er 
na gjort, og sa langt man kan 
se til na, har den hatt full virk-
fling. I havreakeren sâ alt ut 
til a vre bra. 

Hveteakeren ble betegnet 
som tØrkestresset - det vil si, 
den vokser dârlig. Det er sr-
hg tydelig i den akeren som 
ble sádd tidilig. Allerede 6. 
april sadde de hvete pa Holt. 

Akeren hadde fâtt full grunn-
gjØdsling i v.r, og deter sann-
synligvis nok. Skal man 
overgjØdsle, ma det skje ved 
skyting. 

Her fant man ogsa noe mel-
dugg. Den satt langt nede pa 
stilkene, sa det var ingen fare 
enna. Angriper den derimot 
pa et av de tre Øverste bla-
dene, ma det sprØytes. 

PA Pernhlabygget fant man 
noen gule flekker i bladspis-
sene. FØrst trodde man det 
var gulrust - en slags sopp, 
men det viste seg a vre gui 
dvergsyke. Det er en virus og 
skyldes havrebladlus, som p 
et tidlig stadium fØrer  med 
seg denne smitten til âkeren. 

Den lar seg heller ikke be-
handle, men angrepet her var 
ubetydelig. Det var ogsa an-
grep av gra Øyeflekk pa Per-
nillabygget. Det er ogsa en 
soppsykdom. Større angrep 
av den far man gjerne hvis 
man avler bygg pa bygg. Her 
finnes sprØytemidler som 
hindrer spredning, men det 
som alt er angrepet, er det bite 
A gjore med. SprØytinga bØr 
gjØres for regnet kommer, for 
smitten overfØres ved regn-
sprut. 

Det ble ogsâ stilt spørsmãl 
om strãforkorting. Det var ik-
ke srlig aktuelt i Ar, fordi det 
er lite fuktighet i jorda og 
dárlig vekst. Bamsebygget 
var det eneste som det var litt 
tvll om, men det matte i til-
felle gjøres samme dagen, 
fordi snerpen allerede hadde 
begynt a vise seg. 

'0' nett- to 6 



Enebakk burde vunnet 

Torsdagens 
oppgjør mellom 
Enebakk og 
Torsvik ble en 
Iangt mer trivelig 
forestilling enn de 
fleste andre i fir. 
Dette til tross for 

at Enebakkingene 
bare kiarte 
uavgjort mot et 
svakt Torsvik - 
lag, 

Jevn første 
Kampen âpnet akkurat 

slik som vi er butt vant 
til i Ar. Torsvik bk 
ledelsen etter bare seks 
minutters spill, og laget 
jobbel mye bedre enn Cl 
floe tafatt enabkklag som 
var upresise og alifor 
oppjaget, Men sell under 
eli bød ikke denne 
omgangen pa srlig godl 

Verver du 
en abonnent - 

da bfir 

Jijjnft-trøya di 
r leg har vervet en NY abonnent: 

Navn: 	  

Adr. 	  

Postnr 	 Sted: 	  

Abonnementstilbud Ut âret kr 100.- 

Mitt navn er: 	  

Adr. 	  

Postnr 	 Sted: 	  

Postboks 62, 1912 Enebakk 
Eller ring oss. 

hf. 92 65 50 - 92 65 40 

KUN KR 

100.- 
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Aonser loses 
v folk flest 

Râken og Tangen Velforening 
har hatt sitt ârsmØte den 12.6.89. 
Velforeningen teller i dag ca. 50 
huastander. 

Fra àrsberetningen bl.a.: 
Foreningen har organisert sin 

ârlige ryddedugnad i omrádet 9. 
mal. Det gis ogsá tilbud om 
bortkjØring av skrot fra loft og 
kjeller, og dette tiltaket er meget 
populrt. 
Man har sendt inn sØknad om 

hastighetsbegrensning i Tangen- 
veien. 	Opparbeidelse 	av 

'of 	7 

Arsmøte 
I Rfrken 
og Tangen 
Velforening 

spill. 

Enebakk best 

I andre omgang spilte 
enebakkingene langt 
bedre, og etter snaue 7 
minutters spill. utlignet 
Geir Østli for Enebakk. 
Men for 17 minuuer var 
spill Hadde Fred Sandâs 
utlignet nok en gang, slik 
at stillingen nâ var 2 - 2. 
Enebakkingene fortsatte 
a presse utover i 
omgangen, og spesielt 
Trond Vidar Stubberud 
burde ha gilt hjemme-
laget ledelsen etter at han 
hadde flere gode 
headinger mot Torsviks 
mal. 

Det sá ganske mØrkt Ut ved 
pause i finalekampen. 0 - 5 til 
Vestre og Gran var pauseresulta-
tet og man regnet pa det tids-
punktet med at det ville bli for 
mye a ta igjen. Men i 2. omgang 
slo enebakkjentene virkelig til, 
og det endte altsâ med 6 - 5 til 
Enebakk. 

Janice 	 Fingal, 
1.keeper/midtbane 
Hege Engerhoim, midtstopper 
Olaug Breier, midtstopper, 
Anne Mette Utsigt, back/midt-
stopper 

adkomstvei til badeplass ved 
Langen, og dugnader pa samme 
sted. Badeplassen er blitt flittig 
brukt. 

Vaig av nytt styre: Leder: Las-
se Henriksen, styremedlemmer: 
Anne Bent Gundersen, Sigrun 
Trebekk, Marianne Gerhardsen, 
Kani Johannessen, Stein Ger-
hardsen. 

Med hilsen 
Unni Simonsen 

Kampfakta 
Enebakk Stadion: 
Enebakk - Torsvik 2 - 
2(o - 1) Enebakks mâl: 

52 mm, 1 - I ved Geir 
østli 

62 min 2-2 ved Fred 
Sandâs. Enebakks lag: 

Arne Rydje, Richard 
Bakke, Bjorn Jacobsen, 
Fred Sandâs, Bjorn 
Vidar Stubberud, Ronny 
Lund, Trond Vidar 
Stubberud, Roy 
Andersen, Dag Chr. 
Olaisen, Vidar Eine, 
(Ragnar Engerholmn i 
11 mm), Geir østli 
Dommer: Lars 
Fjeldstad, 
Lillestrøm/Fram 

Enebakks P 16 bestâr av: 
Hege Rustad, Tone Haugaard, 
Hege Holtet, Marianne Darre 
hansen, Rita Stensli, Maria Be-
nterud, Janice Fingal Hanne JØr-
gensen, Ella Foistad, Ellen Ro-
senberg, Janken Bergersen og Si-
ri Marsdal. 

Hege Pettersen, back 
Solveig Edvardsen, back 
Anine Skaar, midtbane/2.keeper 
Jane Buer, midtbane/spiss 
Ellen Buer, midtbane 
Karl Mette Myhr, midtbane 
Lisbeth Andersen, midtbane 
Kristin Thorstvedt, midtbane 
Gyda Liland, midtbane 
Hege Anita Johansen, spiss 
Merete Svendsen, spiss 
Christina KØhn, spiss 

Enebakkseier i 
Nannestad Cup 
Enebakk IF's hãndballjenter, P 16 gikk forrige heig 
helt til topps i B - sluttspillet I Nannestad Cup. Finale-
kampen mot Vestre og Gran vant de 6— 5. 

Leder serien 
Jentefotballen slâr til i Enebakk IF. Pikelaget ( 15-16) 
fir leder faktisk serien etter at de bare bar tapt en av ti 
spilte kamper. 

Lagleder for de dyktige fot-
baiijentene er Bodil Johansen, og 
trenere er Glenn Robert Skaug 
og Chris Nyborg. Laget bestâr 
av: 



Knapt flertall 
mot <nattklubb>> 

Meningene gikk pa tvers av alle politiske skillelinjer 
da kommunestyret mandag kveld behandlet søknaden 
fra Ristorante Pizzeria Italia om utvidet ápningstid. 
Ved avstemning ble det imidlertid et knapt flertall for 
a avslâ søknaden. 18 stemte for avslag, 15 for a imøte-
komme søknaden. Blant de som gikk inn for utvidet 
ãpningstid var Fr.p's representanter i godt seiskap 
med SV og slengere fra bade Ap og HØyre. 

Skolebudsjettet: 

Flertallet respekterte 
skolestyrets vedtak 

Etter màneders tautrekking om sko-
lebudsjettet, og hvordan den nødvendi-
ge innsparingen pa 157.000 skal foretas 
kom kommunestyret endelig i mil man-
dag kveld. Et flertall pa 22 gikk inn for 
a ta skolestyrets sparevedtak til etter- 

retning. Et enstemmig kommunestyre 
yule opprettholde rammetimetallet. 31 
av representantene gikk inn for at det 
Økonomjske ansvar for vedlikehold for-
blir i skoleetaten ut âret. 

Mottak av flyktninger 

Kommunestyret 
vii holde ord 

Med 26 mot I stemmer (Fr.P's representanter) sa 
kommunestyret mandag ja til a motta de flykninger 
man allerede har gitt grøñt lys for i tidligere vedtak. 
Tilsammen har kommunestyret sagt ja til a ta imot 19 
flyktninger/personer med oppholdstillatelse pa huma-
nitrt grunniag. Sã langt er 14 av dem allerede eta-
blert i Enebakk. Av disse 8 voksne og 6 barn. 
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Nytt fra 
kommunestyret 

Nytt fra 
kommunestyret 

Nytt fra 
kommunestyret 

Nytt fra 
kommunestyret 

Nytt fra 
kommunestyret 

Ristoranten hadde sØkt om utvi-
det àpningstid til klokka 02.00 pa 
fredag og lOrdag, og ogsá om Ut-
videlse av serveringstiden for 01 
og yin, med begrunnelse i at man 
pa disse dagene tilbyr dans til le-
vende musikk for voksne. 

Helse og sosialstyret har gátt 
inn for a avslá sØknaden, og. 
henvist til stedets beliggenhet til 
boligomráder, og at tilsvarende 
sØknader andre steder har butt 
avslátt 

I formannskapet gikk flertallet 
inn for a avslâ sØknaden, mens to 
stemte for et forslag fra Glenn 
Robert Skaug H, om a imøte-
komme sOknaden for en prØvepe-
node pa et halvt ár. øyvind 
StrØm, Fr.P. anket saken inn for 
kommunestyret. 

Glenn Robert Skaug, H, sa at 
det om man imØtekommer sOk-
naden kun er snakk om en 
prØveordniing.— Nâr vi senere i àr 
skal behandle edruskapsplanen 
vii dette gi oss et bredere grunn-
lag a debattere pa, mente han, og 
kunne ikke skjØnne at etja til ut- 

En av familiene som skulle 
kommet i fjor matte utsette an-
komsten av helsemessige grun-
ner. Kommunen har na mottatt 
anmodning om a ta imot denne 
familien na. Etater som er in-
volvert i flyktningemottak har 
stilt seg positive til a motta flykt-
ninger/personer med oppholds-
tilatelse pa humanitrt grunn-
lag for a fylle opp boligene man 
har til disposisjon. 

Kommunestyret fulgte aitsa 
opp dette for derved a oppfylle 
vedtatte kvote. Det skjedde ikke 
uten den tradisjonelle motstand 
Ira Fr.P. og Øyvind StrØm, som 
hadde anket formannskapets po-
sitive flertallsinnstilling inn for 
kommunestyret. 

StrOm sa at en forutsetning for 
mottak hadde vrt at mottak-
sapparatet skulle fungere. Han 
vile gjeme bli forstatt rett pa at 
hans beveggrunner for a gâ imot 
ikke gikk pa personer, men pa 
det man hadde a tilby de som 
kom. 

Han argumenterte med at mot-
taket fOrste  til store belastninger 
pa etatene, og at integreringen  

videt ápnmgstid for Ristoranten 
vifie innebre en stor liberalise-
ring. 

Tom Nilsen,SV tilkjennega at 
han siden behanduingen i helse 
og sosialstyret, hvor han gikk 
imot den utvidede âpnrngstiden 
hadde skiftet mening. Han hadde 
pratet med folk i nrmiljØet, og 
vile Ut fra de signalene han der 
hadde fátt gâ inn for utvidet âp-
ningstid som en prØveordning. 

øyvind StrØm  fulgte opp og 
fastslo at det aidri hadde vrt 
brâk pa Ristoranten, og at en 
utvidelse av apningstiden ikke 
yule fØre til verre forhold. Han 
syntes man skulle legge seg pa 
uinje med andre kommuner og 
innvilge sØknaden. 

Magne Berg, A, fastslo at dette 
slett ikke var den store kom-
munestyresaken i dette arhund-
re og at flatebyfolk sannsynhigvis 
klarete seg like godt bade med og 
uten utvidet âpningstid. Han 
syntes imidlertid det var viktig 
behandle alle likt, og gikk derfor 
imot. 

ikke fungerte, utsagn som sto i 
skarp kontrast til sakspapirenes 
dokumentasjon av etatens ut-
sagn om positiv innstilling. 
StrØms henvisning til at flykt-
ningekonsulenten har sagt opp 
ble imotegatt av ordfOreren  som 
kunne opplyse at man hadde 
midler igjen til a lØse problemet 
og at administrasjonsutvalget i 
neste mote skal behandle forslag 
om a ansette flyktningekurator. 
Arbeiderpartiets AsbjØrn Kri-
stoffersen Ap var rystet over det 
han kalte StrOms dramatisering 
og katastrofebeskrivelse av hva 
som skier nâr 14 flyktninger 
kommer til bygda og nektet a 
godta StrØms argumentasjon. 

Magne Berg Ap, syntes abso-
lutt at kommunen for lenge siden 
burde ha stoppet uheldig inn-
vandring av GudbrandsdØler, 
Vestlendinger med fremmed-
sprak, Oslofolk, for ikke a snakke 
om Nordlendinger, for a unnga 
all den beuastning disse grup-
pene eventuelt kunne pafOre so-
sialkontor, og andre aktueile eta-
ter. Kommunen burde forlengst 
vedtatt a stenge grensene for sli- 

Skolestyrets opprinnelige spa-
revedtak innebar bl.a. slutt pa 
gratis utleie av skolelokaler til 
lag og forefinger. Representan-
ten Anne Grete Lossius Ap,anket 
saken inn for formannskapet, 
som sendte den tilbake til skole-
styret med beskjed om a gjOre 
jobben bedre. Skolestyret ved-
tok sa enreduksjon av vedlike-
holdsposten med 87.000 kroner, 
og redusert utleie av skolelokaler 
med en dag i uka. Radmannen 
innstilte pa a underkjenne dette 
vedtaket, og i stedet kutte lønri-
sposten med 107.000 kroner og 
resten pa andre driftsutgifter, 
mens Ap v/Jorunn Buer foreslo a 
ta innsparingen pa samlings-
styrerfunksjonen, auderstillegg 
under studiepermisjon, lys og 
brensel og i skoleadministrasjo-
nen. Men formannskapsflertallet 
gikk inn for a ta skolestyrets spa-
revedtak til etterretning. 

Tore Tidemann, H, sa innied-
ningsvis i mandagens 
kommunestyrebattat det denne 
saken i virkeligheten dreier seg 
om er hvor uangt delegerings-
myndigheten til hovedutvaig 
gar. Han mente at administra-
sjonens innstulling til formann-
skapet var en overprØving av ho- 

Skjenkerett 
Kommunestyret gikk mandag 

enstemmig inn for a imØtekom-
me Turid Vrings sØknad om 
skjenkeretti forbindelse med 
driften av Stein og Jords ferie-
hjem pa Nosa. Skjenkeretten 
gjeuder 01 klasse 2 til spisegjester 
for perioden fram til 31. mars ne-
ste hr. Bevulingsavgiften er satt 
til 1000 kroner. 

ke folk, sa Magne Berg muntert. 
Tom Nilsen klarte imidlertid 

ikke a vre fuilt sà humoristisk. 
Han sa at øyvind StrØms utsagn 
kunne man bare forsta pa et vis.—
Vi skjOnner hva han vi. Helt fra 
fØrste behandling av disse sake-
ne har ban statt for en linje som 
har gjort integrering vanskelig, 

Sigurd Birkeland, AP gikk og -
sa i rette med Øyvind StrØm som 
vile forstâs rett, og sa at maten 
saken legges fram pa av StrOm 
gir negativt inntrykk. Vi repre-
sentanter representerer et pro-
blem i den oppdragelsen vi gir 
hverandre i a ta imot, mente han. 

Nbx det gjelder a gi klarsignal 
for ytterligere mottak av 15 ulykt-
ninger/personer med oppholds-
tilatelse pa humanitrt grunn-
lag i innevrende ar, har kom-
munen reservert seg inntil man 
far bedre erfaringer med det mot-
tak man allerede har patatt seg.  

vedutvalgets 	raderett 	i 
budsjettsaker.— Selv om man er 
uenig i prioriteringene, bØr vi her 
ha is i magen og tiltro skolestyret 
ansvar for og myndighet over 
eget budsjett. 
Jeg tror skolestyret er sitt ansvar 
bevisst, og med anmodningen 
om a praktisere utleiereglene 
lempelig skulle det ikke fá altfor 
negative konsekvenser for kul-
turbudsjettet. Og mener skole-
styret det er riktig a spare pa 
vedlikeholdsposten, sa skal de f 
gjOre det. 

Tidemann gikk imidlertid i ret-
te med skoleetaten og lrerorga- 
nisasjonene for de skriv de hadde 
sendt angaende saken. - Det er 
uheldig a argumentere med opp- 
lysninger som ikke er saklig kor-
rekte. En innsparing pa lØnn-
sposten som skissert i ràdman-
nens innstifling vile ikke bli tatt 
pa en skoIe, i 	1*deit utover = 
alle. 

Einar Hoistad, Kr.F. kunne 
vre med pa a tiltro skolestyret 
A kunne styre pengene sine, men 
var ikke villig til a la det Øko-
nomiske ansvaret for vedlike-
hold forbli i skoleetaten.Han 
minnet om det vedtaket man 
tidligere har gjort om overfØring 
av vedlikehold til teknisk 
sektor.— Det er mgen forhold som 
tilsier at vi skal fravike dette, sa 
Holstad. 

Tom Nllsen SV, sa at hele 
problemet Ia i at skoleetaten i ut-
gangspunktet hadde fãtt en 
umulig budsjettramme, og mm-
net om at SV hadde yillet plusse 
pa med 100.000 allerede i bud-
sjettbehandlingen. Han ville ikke 
akseptere det han betegnet som 
et fiktivt budsjettkutt, og henvis-
te til innsparingen pa vedlike-
holdsposten. I stedet for a si Fy, 
vile Nilsen ta konsekvensen av 
situasjonen og plusse pa skole- 
budsjettet 	med 	87.000 
kroner.Nilsen la fram eget forslag 
pa dette. Forslaget hans innebar 
ogsa at rammetimetallet skal 
opprettholdes, og en anmodning 
til skolestyret om a praktisere 
fleksibel lØsning nâr det gjelder 
utleie av skolelokaler. Ved av-
stemning fikk Nilsen bare sin 
egen og Gina Sigstad, V's stem-
mer for forsiaget. 

Arbeiderpartiets representan-
ter holdt hardt pa at nâr skole- 

styret enda ikke hadde klart a 
finne en lØsning pa budsjettinn-
sparingenvar det kommune-
styrets plikt a hjelpe dem. 

Jan BrunstrØm var enig i at 
man skulle ha tiltro til hovedut-
valgs budsjettansvar, men var 
bekymret for utleien av skolelo-
kaler til lag og foreninger, og sa 
han yule ga imot alle forslag som 
rammet denne Han minnet om 
at overfOringene til foreningsli-
vet i sin tid ble satt ned nettopp 
p.g.a. ordningen med gratis ut-
leie. Jorunn Buer sa at det her ik-
ke var snakk om a overprØve sko-
lestyrets vedtak. - Men nâr vi far 
saken tilbake med uansvarlige 
vurderinger, da ma kommune-
styret som ansvarlig organ gripe 
inn, Vi kan ikke bare trekke pa 
skuldrene og vise til delegerings-
myndighet, sa hun. 

TvaAd,Uzgeiness 
problemer med a bli enig med 
seg selv, men fØlte at kommune-
styret var iferd med a tulle seg 
inn i arbeidsoppgaver man al-
lerede hadde overlatt til andre. 
Han sa at hvis han hadde sittet i 
et hovedutvalg og bUtt gjenstand 
for tilsvarende administrasjon, 
vile han bedt seg fritatt.— Det er 
peanOtter vi diskuterer i forhold 
til skolebudsjettet mente han, og 
synes skolestyret kunne ta inn-
sparingsvurderingene pa kam-
merset. 

Gina Sigstad, V, sa seg enig. 
Skal vi detaljstyre blir det lite 
moro a sitte i utyalgene. Magne 
Berg, Ap, mente imidlertid at de-
legeringsdebatten ikke var den 
vikigste, men at man fikk vedtatt 
et budsjett for skolestyret. - Ved-
tar man formannskapets fler-
tallsinnstilling vii det jo foreligge 
et budsjett, nemlig skolestyrets 
eget vedtak, repliserte Tore Tide-
mann, H. Magne Berg, AP, som 
ogsa sitter i skolestyret, la fram 
Arbeiderpartiets forslag til bud-
sjettinsparingen. Partiet yule ta 
20.000 fra samiingsstyrerfunksjo-
nen, 62.000 fra arbeidsgiveravgift 
og pensjonspost, 55.000 pa lys og 
brensel og 20.100 pa andre utgif-
ter. Opprinnelig var det tatt 
30.000 Ira vedlikeholdsposten, 
men etter runder pa kammerset 
underveis i motet fant man en 
overbudsjettert 	pensj onspost 
man kunne ta 30.000 fra, dermed 
slapp vedlikeholdsposten a bli 
berØrt. Ved avstemning fikk for-
siaget 11 stemmer. 



Politijakt 
Tre mann fra Oslo 

ble pãgrepet fredag 
morgen etter en vill 
biljakt gjennom bygda. 

En patruljebil fra 
Lillestrøm oppdaget 
ved en tilfeldighet at 
Oyeren bensin og servi-
ce hadde ubudne 
gjester.Tyvene stakk 
avgârde i bil og politi-
bilen satte etter med 
fulle sirener. Forst inne 
ved Klemetsrud 
ble det slutt pa den far-
lige ferden. Mennene 
overga seg, og all to-
bakken som var tatt pa 
Flateby ble beslaglagt. 
Det ble ogsá funnet an-
net tyvegods som var 
stjâlet i Oslo. 

Enebakk kommune 
FLATEBY FAMILIEBARNEHAGE 
Ved Flateby familiebarnehage er det fra 

15.8.89 ledig 40% stilling som barnehageassistent (<<fa-
miliedagmor/-far>>). 
Famiiebarnehagevirksomheten er en kommunal insti-
tusjon, men virksomheten er lagt til det enkelte, god-
kjente hjem. Barnehagen er for barn i alderen 0-3 âr, og 
hver dagmor/-far kan motta inntil 4 barn, egne barn Un-
der 7 âr medregnet. 
Den aktuelle stilling er for mottak av 1 barn, og tihsvarer 
40% av full stilling. 
Den som ansettes far vanlige kommunale ansettelses-
vilkár, men ikke pensjonsordning ved mottak av 1 barn. 
AvlØnning som barnehageassistent i lØnnstrinn 10-17 
med topplØnn etter 16-6rs ansienrntet. Tidligere arbeids-
og omsorgspraksis godskrives. I tillegg gis det kom-
pensasjon med kr 604,- pr. maned pr. barn for kost, sli-
tasje pa hus etc. som en skattefri utgiftsandel. 
FamiiedagmØdrene/-fedrene palegges en arbeidstid pa 
45 t/uke, hvorav 5 t/u avspaseres i forbindelse med ferier 
og hØytider.  Det gis 50% overtidstfflegg for 2,5 t/u. 
Nrmere opplysninger og sØknadsskjema Ms ved hen-
vendelse Enebakk kommune, Helse- og sosialetaten, tlf. 
09/92 60 60, eller styrer Karin SØgaard, tif. 09/92 85 88. 
SØknad sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 
1912 Enebakk, innen 12. juli d.â. 

Enebakk kommune 
Helse- og sosialetaten 
BARNEHAGEASSISTENTER 

Med forbehold om formannskapets/kommunestyrets 
godkjenning vii det fra 15.8.89 vre behov for inntil 4 
stillinger som assistenter i heldagsbarnehagene i Ytre 
Enebakk og pa Flateby (2 pa hvert sted). 
Kjennskap til barnehagevirksomhet og erfaring fra ar-
beid med barn, i tillegg til evne og vilje til samarbeid og 
mâlrettet innsats, er forhold som vil bli tillagt vekt. 
AvlØnning i stillingskode 6332, lØnnstrinn 10-17 med 
topplØnn etter 16 ârs ansiennitet. Tidligere arbeids- og 
omsorgspraksis vil kunne godskrives. 
SØkere ma oppgi om de utelukkende søker stilling i en 
av barnehagene eller begge, eventueht i prioritert rekke-
fØlge. 
Nrmere opplysninger ved henvendelse til styrerne i 
barnehagene: 

Flateby: Karin SØgaard, tlf. 09/92 85 88 
Ytre Enebakk: Anne K. Rasmussen, tlf. 09/92 40 66 

Henvendelser kan ogsâ rettes til Helse- og sosialetaten, 
tif. 09/92 60 60. 
SØknader med attester og vitnem.1 sendes Enebakk 
kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 10. 
juli d.. 

FORSKOLEUERERE 
mangler vi fortsatt i enkelte stillinger, bade i hele- og 
deltidsstillinger. 
For fulhstendig annonse vises til Norsk Skoleblad av 
17.6.89, eller ta kontakt med barnehagene eller Helse- og 
sosialetaten. 
Den nye Kirkebygden barnehage har tif. 09/92 72 02 - 
styrer Johnny Edvardsen. 

Enebakk kommune 
FERIEAVLOSER FOR VAKTMESTER 
VED HERREDSHUSET 

I perioden fra 11. juni og Ut mâneden har vi behov for av-
løsere for vaktmesteren ved Herredshuset under dennes 
ferieavvikiing. 
Vi sØker en praktisk aniagt person til a forestâ gressklip-
ping, frakt av mopper og annet forefaliende vaktmes-
terarbeid. 
Stillingen vii vre Ca. haiv, 5 dager pr. uke, og innfØring i 
arbeidsoppgavene vil bli gitt. 
SØknad sendes: 
Enebakk kommune, Personalkontoret, 1912 Enebakk 
innen 5. juli d.ã. 
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Garanti for 
Vignett - lan 
Et enstemmig kommunestyre 
gikk mandag kveld inn for a gi 
kommunal garanti for et Ian pa 
120.000 kroner til Vignett i ABC - 
bank. 

Lánet skal brukes til a inve-
stere i datautstyr for a redusere 
produksjonskostnadene. 

Bade representanten Tore Ti-
demann, H, og Thorvald Unger-
ness, SF, Ønsket kommunestyret 
skulle vurdere deres habilitet, Ti-
demann som redaktørens mann, 
Ungerness som nestformann i 
Vignetts styre. Et enstemmig 
kommunestyre ansá begge for 
habile. 

Nytt fra 
bygnings- 
rádet 
Bygningsrádet har gitt Kjell 
Myrvold, g.nr. 1, br.nr. 21, 
ødegârdsvn. 1, Flateby, tillat-
else til oppføring av garasje 
pa g.nr. 1, br.nr. 21. 

John HobØl har ftt bygnings-
radets tillatelse til fradeling 
av boligtomt med pastaende 
enebolig fra eiendommen Ash 
i Kirkebygden, g.nr. 110, 
br.nr. 2. 

Amanda Kokkerud har Mtt 
tillatelse til fradeling av bolig-
tomt fra eiendornmen Granli 
pa Flateby, g.nr. 6, br.nr. 58 og 
61. 

Bygrnngsradet har godkjent 
tomtedelingsphan for fern bo-
ligtomter med planlagt be-
byggelse i Melgárdshagen, 
g.nr. 6, br.nr. 2,5 og 6, Vidar 
Kolstad, Flateby. 

KUNNGJØRINGER 

Enebakk Folkebibliotek 
er stengt f.o.m. fredag 7.7. t.o.m. fredag 
21.7., samt uke 32 f.o.m. mandag 7.8. 
t.o.m. fredag 11.8. 

Biblioteksjefen 

Enebakk kommune 
MOTORBATFERDSEL 

All motorferdsel pa vannene i Enebakk er i utgangs-
punktet forbudt. 
FØlgende unntak gjelder: 

Lyseren - maksimum 5 hk. bãtmotor 
Langen - maksimum 4 hk. bâtmotor. 

Mr sr1ige grunner foreligger, kan miljØvern og frilufts-
nemnda gi dispensasjon. 

OrdfØreren i Enebakk 

Enebakk kommune 
Stortingsvalget 1989 
- forhândsstemmegivning 

Dersom du er forhindret fra a mote fram i et vaiglokale 
sØndag 10. eller mandag 11. september, kan du stemme 
pa forhând. Forhândsstemme kan du avgi fra og med 3. 
juli. 
Forhândsstemmegivningen foregar pa Enebakk for-
mannskapskontor i ordmrer kontortid Id. 08.00-15.00. 
I tillegg holdes kontoret âpent for forhândsstemmegiv-
fling følgende dager fØr valget: 
Mandag 4/9 Id. 15.00-19.00 
Tirsdag 5/9 Id. 15.00-19.00 
Onsdag 6/9 Id. 15.00-19.00 
Torsdag 7/9 Id. 15.00-19.00 
Fredag 8/9 ki. 15.00-19.00 
Lørdag 9/9 Id. 10.00-19.00 

Enebakk, 19. juni 1989 
Kãre KjØlle, valgstyrets leder 

STILLING LEDIG 

Enebakk kommune 
SeNtraladministrasjoflen 
Mar for kantinestyrer i Herredshuset 

Med forbehold om formannskapets godkjeiming er ½ 
stilling som vikar med mulighet for senere fast ansettel-
se, ledig fra 1.8.89 og inntil videre. 
Stillingen omfatter arbeid fra Id. 10.00 til ki. 14.00 5 dager 
pr. uke. 
Vi sØker en service-orientert, praktisk anlagt person 
med evne til a administrere sin tid pa en effektiv mate. 
Avlønning i still.kode 6659, lønnstrinn 13-18, med topp-
hØnn etter 16 ârs lØrinsansiennitet. 
Nrmere opplysninger ved henvendelse râdmannskon-
toret, tlf. 09/92 60 60. 

Helse- og sosialetaten 
Arsvikariat som hjelpepleier 
Med forbehold om formannskapets godkjenning er ârs-
vikariat i ½ stilling som hjelpepleier i pleie- og omsorgs-
avdellngen ledig fra 17.8.89, med mulighet for senere fast 
ansettelse. Tjenestested for tiden ved Enebakk syke- og 
aldershjem. 
AvlØnning som hjelpepleier, still.kode 7076, lønnstrinn 
13-18, med topplønn etter 16 árs lØnnsansiennitet. 
Nrmere opplysninger ved henvendelse pleie- og om-
sorgsavdelingen, tlf. 09/92 44 60. 
For begge stillinger gjelder: 
Ansettelse pa de vllkár og med de plikter som fØlger av 
gjeldende lovverk, reglementer og tariffavtale. 
Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl 
sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Ene-
bakk, innen 12. juli d.â. 



TIf. 09/92 64 20 S I G N A LA N L E G G 

SIKKERHETSUTSTYR 
VIDEOOVERVAKING 
EL. REPARASJONER 

INNBRUDDSALARM 
CALLING AN LEGG 
B RAN N VERN 

INTER 

.0 

Biuig renhold 
Alt I renhold utfores, ogsâ privat. 

Ring oss og spar penger. 
Vi er billigere enn de fleste. 

Aabergs Renholdsservice 
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6 

TIf. 02127 02 23 - 02129 15 27 
mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18 

Lettvintv. 39, 0487 Oslo 4 
TIf. 02/15 90 15 

Gaupevn., 1914 Ytre Enebakk 
Tlf. 09/92 51 33 

Mob. tlf. 094/24 487 
094/24 489 

REHABILITERING AV 
VANN- OG AVLOPSROR 

• Hoytrykksspyling 
• TV-inspeksjon 
• Maskingraving 
• Hándgraving 
• Tining av vann-

og aviopsledninger 

DAG OG NATT 

H-vinduer og doper 
Strømmen heve-/skyvedor, 
Strømmen sikkerhetsdør, fast 
vindu, kjellervindu, blyglass-
vindu, tundorer, sprosseram-
mer, Sweedor utgangsdorer 

Be om ti/bud: 

Diva A/S 
1820 Spydeberg. fit. 09/83 74 50 

Ski 
Bc0ravc1scsb'rä 

CHR STENSAUD EFIF 

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

Hele døgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrtt 
gjennom 60 ?tr 

SILDNES NATURSTEIN 
MONUMENTER SKIFER MARMOR 

Kroervn.115 .1430 As Tlf. 09-943333 

NY SOVEPOSE 
TIL FERIEN? 

"STORHEIA>) 	- 
~20°C 	NA -1950 
<<TROLLHETTA>> IQ - 
±10°C 	NAUUU. 

NA 545M 
Ved kjøp av en sovepose far du: 

Camo Iommekniv pa kjøpet! 
(Verdi kr 98.-) 

Se ogsá innom var nye fiskeravdeling 
Godt utvalg!!! 

Joh, Tvete n a. s 
ASKIM - TLF. 88 12 26 

Fag 09 Service 

TIL SALGS 

"TURING)) 
—5°C 

ALARM FOR FERIEN? 

S OLH 

ALARM  EL'"E KTR I S K E 
Soiheimasen 
1912 Enebakk 

sort 
og hvit 

Apningstider 
KI. 10.00-16.00 

Fre. kI. 10.00-17.00 
Lor. kI. 9.00-14.00 

Flatebysenteret, 1911 Flateby - hf. 09/92 83 74 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL

Ad 
•

1) 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brødholt, Tomter 

TIf. 92 26 10 

Vekstjord - Hagebark — Sand 
Flere kvaliteter pa lager 

Sendager stengt 
Transport ordnes 

TH. 091'83 72 16 - Mobil 33010 309 
KONTAKT OSS - DEl LONNER SEG 

tipictt - MARKED 
F,., den cnn . Ii! den ,,ndrc 

MAR DU NOR DU VIL 
SELCE - ELLER eOrE 

10- 

 

 

120 jente- 
joggere 

Det ble en rask oppkiaring pa 
hvor mange enebakkinger som 
deltok i ârets jentejogg. Rolf 
SØrli, som er forretningsfører i 
Minerva, hadde oppteiling og 
kom til at det var omtrent 120 
stykker. 

Men formen ma holdes ved li-
ke. Den 23. september avvikles 
NorgeslØpet, og da har ogsâ men-
nene by til a delta. Pameldings-
skjema Ms i Enebakk Sport og 
Fritid, og gjØr du det innen 1. juli, 
far du T-trØye gratis. 

STILLING LEDIG 

Enebakk 
kommwie 
Enebakk 

sosialkontor soker 
AVLASTER 
til et barn pa 11/2 ár. Vi 
trenger et modent men-
neske som bar erfaring 
med smábarn. Det dreler 
seg om 10 timer iuka, 
heist etter kl. 16.00. I til-
legg kommer avlastning 
hver 6. heig. I fØrste om-
gang skal ikke barnet ha 
overnatting i helgene, 
men dette kan kanskje 
bli aktuelt senere. 
LØnn etter ltr. 10-17 i det 
komm. regulativ, av-
hengig av ansiennitet og 
tidiigere praksis. 
Nrmere oppi. kan Ms 
ved henvendelse til Kirs-
ten Skorge Ekornes, ev. 
Knut Johnsen, tif. 
92 60 60. SØknaden sen-
des Enebakk sosialkon-
tor, 1912 Enebakk, innen 
5. juli 1989. 

Zero Zette trekksp. 
B28 
Svensk system, lite brukt, 
selges kr 15.000,-. 

TIf. 92 72 22 e. ki. 19 

TiI saigs 
2 mahogni-dØrer mlkarm. 

Tif. 92 80 97 e. ki. 18.00 
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BIL RØRLEGGER EIENDOMSFORM. 

Erling Rod A/S 

III, 09/92 6543 
Mobil 094/37 548 

Lennestadvn. 5 
: 1912 Enebakk 

11 

- — Eli_AG 	k] 
FRISØR 

TIf. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 

ICR 
Godkjent regnskapskontor 

,tolaL/ JC/?L'  09 J10k. i'L'tL'/OJ 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

SPESIALFORRETNINGER GLASS 

lFam 40 49tr,  
ENEBAKI( BILVERKSTED 

Forgasser - Bilelektrisk 
Bâtmotorer 

Innehaver: Jan Haagensen 
do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TH. 92 71 60 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tif. 1570 

1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjep din nye el/er brukte bil dos oss. 
TIf. 88 1615 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Roll NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGO OG ANLEGG 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56 
094/25 366 - 094/08 438 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

' 	Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

09 modernisering 

Fast pr/s 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB,VN. 2. 1400 SK  -  TLF. 8737 37 

KjOpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

ELEKTRIKER 
INSTALLASJONSFIRMA 

KJW. BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 

I 

/ 
Grendesenteret, 1911 Flateby 	C 

TH. 92 80 49 

Apningstider: 
Man. 	 stengt 

	

Tirs., tors.    9.00-17.00 
Fredag 	  11.00-1900 
Lordag 	 9.00-14.00 

Hilsen Ase Mette 

DAME- OG HERREFRISOR 
SQL - PARFYMERI 
Man-Ire. 10.00-17.00 

Tors. 10.00-18.00 
Lor. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

SPESIALFORRETNINGER 

Laste- og personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

Wilhelm Helgesen Motor AS 
1911 Flateby - lit. 09/9290 90 

utfører alIe typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE 

Galleri Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galleri - innramming 

Gulimedaije i innramming i 1989 

tJtsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Salgav 
medaijeskap og innrammede akvarel/avtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

REGNSKAP 

G:nebakk 
egnskapukontor 

Medlem av PRF Norske Regnskapsbyráers Forening 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsfører 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre n00ringsdrivende 

Daiefjerdingen. tlf. 09/92 64 33 

Scan consult 
Service-senter for n00ringsdrivende. 

Regnskap, forretningsførsel, 
bedrifts-rbdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4774 

RESTAURANT 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

Alt i mat til hverdag og test. 
Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

Saig og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

JOHN A. ANDRESEN 

Enebakk rørleggerliedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 
IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

TANNBEHANDL. 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder. etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKE RM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

TRAFI KKSKOLE 

GAUTE'S TRAFIKK$KOLE A/S 

OppI.ring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tif. 8737 10 

Kiasse A - Masse B 
Teorikurs - Kjeretimev 

Om nodvendig mater vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fyilmasse 

Flateby - tlf. 92 80 42 
Mobiltlf. 094/95 481 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utforer all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner, 
modernisering, flislegging 09 tapetsering. 

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

D.FREIIAG8,COAS  

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrøm - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

KVIKK HENS 

-j4aaiarna iiC 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

Brødrene Sandás A/S 

Transport - dumperbil og bil m/kran. 

Pukk - sand 
Korn, gjødsel og kraftfôr 

1911 Flateby 
TIf. 09/92 88 71 - 92 81 46 

Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKrERING 

Tit. 09/9243 40 	Mobil: 094/30 295 

• Poiikiinikk• Røntgen S Kirurgi 
• Lab.serviceS Oppstaiiing opererte dyr 

SKEOSMO OYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. RiisgArd, Kjeller 
(skill Ira Felon. v/flyplassen) 

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

((DROP-IN,  8.30-14. Stengt heig. 

TEPPE- ENGROS A/S  
ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

hf. 92 80 21 	1911 Flateby 
Mobil 030/06 359 

Aage W. $varthoel 

Tipp-bil transport 

V. Enebakk 09/92 41 84 

RAMMEVERKSTED 

Enebakk glass 

Alt iglassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjeiivn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tif. 9246 13 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

,, 	 

J]I1IIF.  
WIFNEV 

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

Bov/II/ngshaver: Ad, He/ge A. Trys 
FteIIveer, 55, 1914 Ytre Enebakk 

TIt.: 09/92 5570 



Kiempeloft for bedre 
barne og ungdomsmiljØ 

Tiltakskomiteen for barn og unge 1 
Váglia Vel Ønsker ná a ta et krafttak for 
a bedre barne og ungdomsmiljøet i Yt-
re. Og de er allerede godt pa vei. Siden 
sitt fØrste mote 3. april, har de jevnlig 
stilt opp med en representant i ung- 

domsklubben pa fredagene, noe som 
har v2ert svert godt mottatt, bade 
blant ungdommen, og kiubbarbeiderne. 
Na kommer turen til lekeplassene i Lia. 
Startskuddet for dugnadsarbeidet gâr 
like over sommerferien. 

Kildesortering 
og gjenvinning 
utredes 

Det arbeides ná pa flere plan i kommunale organer 
med tanke pa bedre renovasjonsordninger, inkludert 
kildesortering og gjenvinning. Teknisk styre og miljØ-
yen og friluftsnemnda skal i nr framtid ta stilling til 

Rundgren - utvalget>>'s rapport. De skal uttale seg til 
om Enebakk skal delta I et interkommunalt samarbeid 
om et avfallsfordelingsselskap (Romerike Avfallssel-
skap AIS) , med 14 deltakerkommuner. 

Dine kunder ser etter deg 
I avisen. 

vArc Ie.'ere er rek I ame en nal iirlin Lie  Zn' Ins,> 
sloltel *De ser eiicr dine zinnonser  I  Iorbiiidelse mcd sin 
snkiiin ciler rare-ill IirizisJoIi. 

VZer sik ken pi Z11 dii ci iiIsie,k! 

Ur wft~9 

1 	Bestifl parafin eller fyringsolje for 15. juli, : 	sá er du sikret var laveste listepris fra 
1.maitil15. 

• 
september. Rentefri beta- 

• lingsutsettelse til oktober! 
Tilbudet gjelder kun 

• villa- og rekkehuseiere. 

Trinto Verksted A/S 
TIf. 09/92 55 55 

TIf. 094/14 469 

I 	 U Vrntervarme med Iavpr.sgaranti I 
I 

Kun 2 uker mi en. 

Ill 
NOROL 

At den nye giv i VâgliaVel 
dreier seg om mer enn TV - an-
tenner skulle herved vre doku-
mentert. 

- Grunnen til at vi bestemte 
oss for a stille opp i 
kiubbmiljØet,er at vi Ønsker a 
drive forebyggende arbeid ogsà 
med tanke pa a ta vare pa det go-
de miljØet der med tanke pa egne 
unger sier Anne Karin ødegàr-
den Sandvik i Tiltakskorniteen 
(TKBTJ) .- Hele korniteen har ná 
hatt en kveld hver der nede, og er 
vi kan bare bekrefte et over-
askende positivt miljØ med tn-
velig ungdorn. Derfor gár vi ut og 
oppfordrer bade foreidre, lag og 
forefinger, som feks. Husmor-
lag, Sanitetsforeninger, Lions  

o.s.v. til a delta i en permanent 
vaktliste. 

- Ellers blir det lekeplassene 
som er vart stØrste prosjekt fram-
over. Like over sommerferien gâr 
vi ut og inviterer til dugnadsmø-
ter pa lekeplassene. Vi sender 
lapp ut til alle husstander, og 
inviterer bade voksne, barn og 
ungdorn til a vre arkitekter 
sammen med oss pa den enkelte 
plass. Det dreier seg om i alt 14 
lekeplasser, og folk far selv finne 
ut av hvilken plass de sogner til 
og mote opp der. Vi fern i TBKTJ 
stiller som kontaktpersoner. Det 
er ikke meningen at vi skal glen-
nomfØre dugnaden selv. Blir det 
ikke oppmØte, bun det heller in-
gen dugnad. 

- Nan det gjelder den Økono-
miske siden av saken, sá har 
korniteen et eget budsjett til dis-
posisjon, og Vellet har ogsá lovet 
A spytte i. Kanskje vi ogsá kan 
sØke om kulturmidler til lekep-
lassene til neste ãr. Det flnnes en 
egen post pa kulturbudsjettet til 
dette formâlet. 

ForØvrig blomstrer komiteen 
med ideer ,  ,  forteller Anne Karin.-
Man p.g.a. kapasitetsproblemer 
har vi satt de nevnte sakene pa 
prioriteringslisten, og vii forsØke 

gjennomfØre disse. Vi har fátt 
henvendelser om en rullebrett-
bane, og kan godt tenke oss et 
samarbeid med ungdomsklub-
ben pa det prosjektet. 

26. oktober skal kornmune-
styret behandle saken. 

Dette var hva ordfØrer Kane 
KjØlle blant annet kunne opp-
lyse som svar pa Gina Sigstads 
interpellasjon om obligatorisk 
renovasjon for alle i siste kom-
munestyrernøte. Sigstads for-
slag, som ble vedtatt oversendt 
teknisk styre og rniljØvern og fri-
luftsnemnda for vurdering inn-
kluderte kildesortering av miljØ-
farlig avfall, gienvinnig, even-
tuell tidligere oppfylling av Tho-
rud fyllplass som føige av obliga-
torisk renovasjon ble ogsa nevnt. 
I sitt svar sa Káre KjØlle at i rap-
porten fra < Rundgren utvalge 
er alle disse forhold dekket opp 
med gjennomføring av totaireno-
vasjon som ogsa inkluderer 
gárdsbruk, hytter og industri-
omrader, kildesortering, lØsning 
pa fyllplassproblerner. Bernan-
ningsproblemet en ogsá dekket 
giennom interkommunal lØs-
fling. 

Generelt sa ordfØreren at inter-
pellantens forslag var positive, 
og skulle vrt gjennomfØrt for 
lenge siden, men altsã igjen star 
det pa ressurser med hensyn til 
bemanning og penger. 

PA bakgrunn av en henvendel-
se fra Akenshus Engergiverk om 
kommunal deltakelse i en inter-
kommunal renovasj onslØsning, 
pnosjekt Fjernvarme Nedre Ro-
merike/Renovasjon Romerike 
har et utvalg i teknisk etat vur-
dent dette, og pa grunniag av den 
rapport de en kommet fram til 
vedtok teknisk styre 13. juni at 
kommunen skal holde en apning 
mot fnamtidig samarbeid, men at 
man inntii videre bØr ta hand om 
eget avfall Økonomi og mulighe-
ten for tilfnedstillende rniljØfor-
hold. I vedtaket heter det ogsa at 
man ma arbeide for a utvikie sin 
nenovasjonsondning med hen-
blikk pa reduserte avfallsmeng-
den (kildesortering), og løsninger 
for a hindre spesialavfall i a kom-
me pa avveie. Dessuten heter det 
at Thonud fyliplass bØr utvides 
med sikte pa a Øke levetiden med 
20 an. 

De forskjellige fnarnstØt og ved-
tak avdekker med all mulig ty-
delighet at her er det behov for 
koordinering av kreftene med 
tanke pa a ivareta rniljØet pa 
best mulig mate. 

- Vi har ogsà utfordret Vellets 
tekniske komite til a arbeide for 
a sikre de mest trafikerte omrâ-
dene der unger leker. I den for-
bindelse har det vrt foretatt be-
faring pa disse stedene sammen 
med teknisk etat. 

Takk for oppmerksomheten 
ved min konfirmasjon. 

Monika Buer 
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