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Skuttende respons - pa' Nylendeprosiektet
Kun fern av ti kontrakter er hittil tegnet pa kjøp av
tomt i ungdomsprosjektet pa Nylende. Med en kapi taikostnad pA 2500 kroner mAneden for eneboliger
med 120 kvadratmeter boflate pA selveiertomt, er
øyvind Strom miidt sagt forundret over at salget
ikke har gAtt bedre.
--Vi vii sette en ny søknadsfrist, sier øyvind Strom, -dersom det ikke er flere sØker fra Enbakk, vii vi
vurdere A gA utover grensene.

Lisbeth Wilie
--Jeg er fortvila, og kanskje
litt overraska over at salget
ikke har vrt bedre, sier
leder for styringsgruppa for
prosjektet, øyvind Strom.
--Jeg var voldsomt optimistisk til prosjektet og fryktet en
situasjon hvor vi matte vre
nødt til a velge eller prioritere enkelte sØkere fremfor
andre. I stedet har man aitsA
endt opp med en situasjon
med all for liten interesse.
--Er del pA feil tidspunkt dere
har satset?
--Del er mulig den økende
arbeidslØsheten har bidratt til
at folk er redde for A binde
seg økonomisk, men dette
prosjektet har en sApass lay
kapilalkostnad at del kan stilles pA linje med de faste
ulgiftene man ellers har ved
leie, sier Strom.

Komplett pakkeløsning
Del er en meget lukrativ
løsning som tilbys Enebakkungdommen i dette selvbyggerprosjektet. Del gjelder
mildest tall bare A sende inn

en søknad, sA er reslen
ordnet. Boligene er sikret
maksimalt boliglAn i Husbanken pA cirka 480.000
kroner, et ungdomsiAn pA
20.000 kroner og etableringslân i kommunen pA
120.000 kroner. Totalsummen pA 620.000 kroner er til
husbankrente. I tillegg vii
Pan med egeninnsats og fordelen med mengderabatter
ved at mange bygger og
kjøper inn samtidig kunne
komme meget gunstig Ut. Del
eneste tomtekjøperne mA
legge ned er en egenkapital
p9_180.000 kroner, fordelt pA
5 Ar.

Lave utgifter
-- Hvis man tar utgangspunkt
i en inntekt pA 170.000 i Aret,
og trekker fra rentekostnader
med en reell skattelettelse pA
33 prosent, vil man komme
[rem til en mAnedlig utgift pA
Ca. 2500 kroner, sier Strom,
--del er en utgift de fleste
burde kunne kiare.
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ig paske for
lensmannskontoret
RolID

Lensmannskontoret har
hatt en reiativt rolig
pAske. De har likevel
mottatt enkelte
meidinger om mindre
lovbrudd
Haivor Lande Thon
Natt til torsdag 12.april
fant folk fra Enebakk lensmannskontor en stjAlet Golf,

88- modell i Dalet]erdingen. Bilen ble stjAlet fra Liilestrøm. Bilen var ribbet for
seter, innvendige trekk, bilruler ble knust og noen av
rutene ble stjAlet. Kun karrosseriet og motoren fikk
vre igjen Ifølge lensmannsførstebetjent Stig A. Hansen kan del virke som om
dette var et bestillingstyveri.
Foreløpig har man ingen

--Prosjektet erforfint til a skrinlegges, sier leder i siyringsgruppa for ungdornsprosjektetpa Nylende, Øyvind Strøin. Han hãper na atprosjektet kan kjøres igang
etterplanen. (Fob: Lisbeth Wille)
spor etter tyven(e).

i enuke.

Ruteknusing

Hyttebrann

Natt til torsdag 12. april
ble en rate knust i Misjonshuset i VAgiiveien i Ytre
Enebakk. Ikke noe er meldt
stjAlet, melder lensmannskontoret.

Nall til lørdag 14. april,
tidlig om morgenen, ble del
en hyttebrann ved Skiveien.
Del var to gutter fra Enebakk
som oppdaget brannen. To
gutter i 20- Arsalderen er
mistenkt og siktet for forholdene. Guttene har tilstAll. De er gamle kjenning
-er av lensmannskontoret.

Bilvelt
Ved tretiden natt til torsdag 12. april tippet en personbil rundt ved Sundby pA
Flateby. Bilføreren slapp
unna med lettere skader.
•Han ble bragt til sykehuset.
Del var en gutt til i bilen.
Begge var fra Flateby. Bilføreren hadde halt førerkort

Innbruddsforsok
Nall til fredag 13., april var
del innbruddsforsøk i
ungdomsklubben som holder til i Flateby Samfunns-

hus. Tyven(e) ble skremt
av alarmen. Ingen saker ble
stjAlet. Lensmannsfolkene
har sikret spor ved stedet.

BAttyveri
2. PAskedag fikk lensmannskontoret melding om to
gutter som mAtte hentes pA
en øy I Børlevann. Guttene
hadde stjAlet en bAt. Eieren
av bAten hadde oppdaget
dette, tatt seg over til øya og
hentet bAten tilbake. Guttene
mAtte bygge en [lAte, som
nesten sank. Derfor mAtte de
fA hjelp til A komme i land.
Moralen av historien mA

Forts. s.12.
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Solvor Lunde Rustad

Mary

Til far

Vi deg hyller
nAr du fyller
18 Ar 22. april
Hilsen Gøril og undulatene i
Vestbyveien 69.

Gratulerer med 70-Arsdagen
den 24 april
fra Gunn og Ole

11:00: Enebakk kirke
v/ Heigheim

Torsdag 19.4.
U) 18:30 Heldiggrisen
U) 20:30 Hunn djevelen
Søndag 22.4.
B) 16:30 Annet
arrangement
U) 18:30 Heldiggrisen
U) 20:30 Hunn-djevelen

Den 14 april fylte Solvor Lunde Rustad 2 Ar. Alle pA søndre
Brevig gratulerer med dagen.

Nina Ire
gratulerer med
tenAringsdagen den 21.4.
Hilsen,
mamma, pappa og Torstein

Betel
Ukens mØter

se ann.

Bondekvinnelaget
har mote

se ann.

Line Fossum

Du elsker katter, hund og
hest,
A
21. april biir du 8. Ar
gratulerer med dagen, go
jenta Ar!
Hilsen farmor, farfar og
Karoline

Benedicte 2 Ar 17. april

Flateby 5 firs Idubb
nye inntak
se ann
IL Driv
Arsmøte skigruppa se ann.
E.I.F.
Alternativ skikarusell

se ann.

Flateby barnekor
se ann.
trenger dirigent
E.IF.
HalvArsmøte

Gratulerer med 8-Arsdagen
som var tirsdag 17. april.
Hilsen Jannern, P2, mamma
og pappa

se ann.

Kjre Silje-jenta Ar som
den 18 fyiler 13 Ar
lykke til med fine
tenAringsAr,
men husk helst uten at
mamma fAr grA hAr
Dadda og mamma

Frode Langen
SIA 2.4.90.
Etter lenge A vente, fikk vi
tilslutt en jente. Og Fredrick
ble storebror.
Glenn og Irene Paulsberg

Til aksjonarene i

A/S VIGNETT
A/S Vignett holder generalforsamling torsdag 3.mai 1990 kl.
19:00 i kantina Lii Linjebygg pA Flateby.
Saksliste kunngjøres i avisen 25. april.
Thorvald Ungersness
fungerende leder

Vi vii herved gratulere vAr
alles kjre lrer Frode
Langen med 30-Arsdagen den
11. april
Fest med mAte, og ikke gjør
noe vi ikke yule ha gjort
Hilsen dine 24 feilfrie
yndlinger i 9D

Benedicte sloT og go
prover seg pA mormors sko
2 Ar du nA er butt
vi gratulerer ennA lilt
Hilsen oldemor, mormor, Besse, onkel Johan og Magne.

Hans Jacob Brevig
Vi vii sende en kjempegratulasjon lii 60- Arsjubilanten, Hans
Jacob Brevig, pA den store dagen 12. april.
Mange kiemmer fra Even, Vegar, Leif og Mona.

ilijnctt
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Hevnen
ersøt..
oginfa

Vi forbeholder oss retten til A kutte ned pA for lange innlegg etter beste skjønn. Du
kan skrive anonymt, men redaksjonen ma* ha navn og adresse

Hvor ble det av hovedpoenget i
intervjuet?

sgruppe.
Denne uken vii del ikke bli
vist noen barneforestilling pa
Vi møter Ruth, som bor i et
grunn av annet arrangement
ferdighus, i en rekke med
pa Samfunnshuset/Kinoen.
andre ferdighus. Hun er
Del vii imidlertid bli vist
kiumsete, velmenende og
forestillinger bade torsdag og
overvektig. Livet hennes
søndag Id. 18:30 og 20:30.
dreier seg om Bob, hans karriere og deres to barn. HenHELDIGGRISEN, en râ
nes kontrast er Mary Fisher,
komedie av Anthony Peren vellykket og lidenskapelig
kins. Ron er den fØdte ektemann, han har bare ikke vrt
forfatterinne. Hun er vakker,
sâ heldig med gifteforsøkene
rik, berømi og slank. Hun har
alt. Kvinnen.e motes i et
sine til nA. Etter at siste
coctailseiskap hvor ogsâ Bob
forsøk ender med at bruden
er tilstede. Han blir bodestikker av midt under vieisen, finner han ut at han
stups betait av Mary. De inn leder et forhold, som en
trenger en hoteliferie. Der
møter han Cynthia, en vakker vakker dag blir oppdaget av
blondine som ikke har prob- Ruth. Bob og Ruth skiller
lemer med a tiltrekke seg
lag. Del siste Ruth hører fra
kjrester. Av en eller annen
Bob for han drar sin vei er:
grunn legger hun an pa Ron "Du er en dârlig mor, en
og inviterer ham hjem til seg hâpløs kone og en skrekkeiig
pA festmiddag. Del skulie
kokk. Jeg tror faktisk du er
en hunn-djevel!!
han ikke ha takket ja til.
Etter a ha kommet seg over
Del er to filmer med ungsjokket tenker Ruth.. .Javisst
domssensur denne uken.
og snarl skal du fi se hva
HUNN-DJEVELEN (She
denne hunndjevelen kan gjøDevil) er kanskje mest kjent
re!
blant vârt voksne publikum,
da historien er basert pa Fay
En underholdende og bra
Weldons berømte bok: "En film med gode skuespillerehunndjevels bekjennelser"
Maryl Streep og Roseanne
Filmen ma alikevel kunne
Barr. Kan anbefales!
sies a passe for enhver alder-

Inger

Hun var alitid sulten pa menn
- bokstavelig talt!

ELDI
GRIS

Onsdag 28.3.90 stod del et
intervju i Vignett med Ingvild østby, den nye biblioteksjefen i Enebakk kommune. Ettersom jeg synes del.
viktigste jeg sa bie utelalt, vii
jeg gjeme komme med en lii
føyelse:
Enebakk kommune er ikke
bare et pent sted (Se intervjuet), men har en befokning pa
rundt 8000 innbyggere som
har et krav pA en bibliotektjeneste som er god og
relevant.
For A kunne videreutvikle
en slik Ijeneste er en biblioteksjef avhengig av A setle
seg nøye inn i eksisterende
tilbud og i hvilke behov og
ressurser som finnes i
kommunen. Del er derfor
vanskelig A gA ut med for
mange konkrete planer for en
bar vrt i arbeid en lid.
Noe som nrmest automati sk peker seg ut pA grunn a'
Enebakks fysiske utstrekning

er behovet for filialer. Undersøkelser viser naturlig nok at
del er barn og eldre som far
størst problemer med A
benytte bibliotektilbudet dersom del Jigger langt fra
bostedet.
Siik jeg ser del, bør
folkebiblioteket følge med i
den utviklingen som skjer
innen bibliotek og i samfunnet forøvrig, f.eks. ved A ta i
bruk edb. Dette for A kunne
yte bedre service.
Andre umiddelbare ønsker/
planer fra min side vil vre A
invitere skolekiasser til
omvisningfbokprat og A arrangere dokketeater for de
minste.
Alt tyder pa at behovet og
interessen for kunnskaper og
informasjon er økende. Folkebiblioteket kan her spille en
viktig rolle. En undersøkelse
om folks bruk av bibliotekstjenester viser en
økning fra 1978 lii 1988 til

Oppstandelsens hemmelighet og herligeht
1. kor. 15,42b-43.

I disse og i foregaende vets taler Paulus om de tro endes oppstandese og trekker sammenlikning med
sakorn eller fro som sâes, hvor del som sAes er
forgjengelig, mens del som vokser opp er
uforgjengelig.
Kristenlivet kan vel i manges øyne synes A ha liten
verdi, og Paulus sier i vets 43;Det saes i vannre,
men oppstAr i herlighet.-Her er en hovedsak en bør
tenke pA. Del er ikke frøsiden som er den
vesentligste, eller sAkornets størrelse, men del er del
som kommer opp.
Del sAes et jordisk legeme, men del oppstAr et
himmelsk. Adam og Jesus er vArt eksempel her,
Adam jordisk og Jesus himmeisk se vers 49; Liksom
vi har bAret den jordiskes bilde, skal vi ogsA bare den
himmelskes bilde.
Del vii si at den som tror pA Jesus har kommet inn i
en ny slekt (født pa ny) med Jesus og arver i
oppstandelsen av den samme herlighet som han har
fAtt.

Frank Henriksen

tross for konkurranse fra nye
medier og trangt budsjett.
Foikebibiiotekenes oppgayer favner over et vidt
spekter, fra underhoidning til
kunnskaps og informasjonsformidling. Del er Mart at de
ressurser og de behov som er
i en kommune, vil innvirke
pA den form og del innhold
et folkebibliotek vii fâ.
Vi sees pA biblioteket!
Hilsen Ingvild østby.

Enebakk
Sykehjem
status
preget?
Etter en del lesing i loka iavisene angaende Enebakk
Sykehjem og trygghetsalarmer mA vi spørre: --Er
betjeningen selv butt spurt?
Vi har frem til nA ikke sett
noen uttaielser fra betjeningen ved Enebakk Sykehjem.
Hva er grunnen? Er del ikke
betjeningen ved sykehjemmet som arbeider med trygghesalarmene og ikke ledelsen?-Er del bare sykepleierne
som er bra nok og kan sitt
arbeide, og ingen andre. Blir
hjelpepleierne degradert? Er
del rart vi lurer pA om
Enebakk Sykehjem har butt
stauspreget? Nei, la beljeningen fA uttale seg om dette
og arbeidet med den, da tror
A saken kommer nktig frem.
sta pA hjelpepleiere, dere er
gode A ha.

Hilsen en som er glad for at
hjelpepleierne er til.

Ingen nyhet er
for I/ten
for lokalavisen
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Laven blir ku stsenter
--Det er et historisk øyeblikk nâr vii dag kan
presentere et drivverdig prosjekt som gir grunniag
for A bevare prestegArdslAven, sa Hans B.
Butenschøn etter stiftelsen av PrestegArden
Kunstsenter ANS for pAske.
Den nystiftede foreningen arbeider nA med en plan
for bruk og istandsetting av den gamle lAven.
Planene er lagt til Kirke og Kulturdepartementet.

Lisbeth Wille
--Ideen om A lage et kunstsenter kom som lyn fra kiar
himmel, -- pA bussen, fortalte skuespiller Kjell
Matheussen, pA pressekonferansen i peisestuen pA Bjerke
Bruk fredag for pAske.
Det var pA initiativ fra
Matheussen og med praktisk
hjelp fra Hans B. Butenschøn
at firmaet PrestegArdslAven
Kunstsenter ANS ble dannet.
Med seg under planleggingn hadde de Ole
Weng, Ase Killerud, Inger
Takla, Ragnhild Butenschøn,
og Grete Kittilsen.

Nye kerere
i Enebakk
skolene
Skolestyret vedtok tirsdag
for pAske følgende tilsetninger i de Atte ledige
stillingene i Enebakkskolene.
Ved Ytre Enebakk skole er
Margareth Lindstrom tilsatt
i oppsigelig halv stilling.
Hun arbeider ved skolen i
dag.
Bente Lise Mostaci er tilsatt i oppsigelig, hel stilling
ved Kirkebygden skole.
Helene Soldal er tilsatt i
Arsvikariat, hel stilling ved
samme skole.
Ved Stranden skole er
Harald Haugen tilsatt i hel
oppsigelig stilling og Arne
Kare!ius Hougen tilsatt i
Arsvikariat, hel stilling.
Blant søkeme pA venteli ster til disse stillingene stAr
Ann-Kristin Olsen som
vara nummer en, pA Stranden skole. Som nummer to
pA lista stAr Lillian Fossum
fra Nordbyhagen, mens
Kjersti Bøe Ira Flateby er
vara nummer tre.
Ungdomsskolen
PA Enebakk ungdomsskole
er det ansatt to lrere fra
hØsten av. Heidi Aas AmbjØmrud er til satt i oppsigelig stilling med heimkunnskap og spesialundervisning. Bjørg Wang Benterud er tilsatt i oppsigelig hel
stilling i realfag/naturfag.

Bakgrunnen for stiftelsen
var at det uken i forveien var
nummeret for lAven gikk i
bakken. Mens prestegArdsforkjemperen Christian
OppegArd og andre sambygdinger var travelt
opptatte med A redde unna
taksteinen, kunne Kjell
Matheussen, etter samrAd
med bygningssjef Stein
Marsdal, opplyse om at det
ikke forelA noen rivningstiilatelse, og rivingen ble
stanset.
Det har tidligere vrt kastet
baller om hestesenter og
HVPU-senter i prestegArdslAven, men uten at det
forelA noen konkrete resultater av planene. Det var
mange som ville bevare, men
ingen som ville betale, og
interessen for A støtte
oppussmgav lAven uten at
det foreliet kökrtpJëkt,
var lik null. Det nyc
prosjektet er et reelt
altemativ til riving av lAven
og vil ikke komme i veien
for noen. Butenschøn lover
at I.L. Driv, som opprinnelig
var engasjert for A rive lAven
vii fA ivaretatt sine interesser
i prosjektet.

Kamp om atelierplass
--Det er kamp om atelierplass i hovedstaden, sa Kjell
Matheussen, --og Enebakk,
som kun er en time unna, er
et glimrende alternativ.
Det nye senteret vil tilby et
tjuetalls kunstnere leie av
atelieplass pA tilsammen 500
kvadratmeter til lave priser.
Kuturetaten gir sin fulle
moralske støtte til prosjektet
og en rekke malere og
skuiptører har ailerede vist
stor interesse for forslaget.

Et glasshus!
Kostnadene av arbeidet er
løselig anslAit til 2.5
millioner kroner, og er
beregnet utifra tegninger
som er lagt frem av arkitekt
Niels, Torp i Oslo. Det er et
midlertidig styre bestAende
av formann Kjell Matheussen, Christian OppegArd,
Grethe Lachert og Grete
Kittilsen, som som skal lede
prosjekteringen og skaffe
kapital til videre arbeid med
A sikre lAven. Fredag hadde
seks personer tegnet seg for
ansvarlig kapital til for-

RettfØrpdske ble del alvor av rivingstrusselen. Det var i siste liten at bygningsrddet
oppdaget at man i departernentet hadde glerni d sØke om rivingstillaIelse, og rivingen
ble stanset. Nd foreligger det storsiditeplanerfor idven.
prosjektering.
--Vi mA vre nøkterne, sa
Ole Weng, som stilte seg
skeptisk til den høye
summen,--fØrst mA vi bevare
lAven slik at den ikke forfal1cr, sA kan det andre komme
etterpA. Weng var ogsA
skeptisk til selve utformingen av lAven. -- NArjeg ser
disse planene har vi ikke
bevart den gamle prestegArdslAven, men vi har bygd
et glasshus, sa Weng.

Stor bedrift
--Vi mA se dette i forhold til
hvem dette kommer tilgode,
sa flyktningerkonsulent Per
Arne Øiestad i en kommentar ti Weng. --Det blir en
sloT bedrift i EnebakkmAlestokk og et tilskudd til
kulturløypa. --Hvis jeg skal
nevne et eksempel kostet
taket pA Mjr ungdomsskole

2,5 millioner kroner. Jeg
føler at dette prosjektet er IN
laga.

og Kuliurdepartementet, og
man har store forhApninger
til at utfallet av søknaden blir
posistiv.

øiestad la ogsA frem mulighelen for at en del flyktninger kunne arbeide pA
prosjektet mot sosial trygd.
Hans Butenschøn la, i en
replikk til øiestad, til at mye
av arbeidet burde kunne
utføres pA dugnad av idrettslag, forefinger og enkeltpersoner.
Søknaden om A overta
prestegArdslAven, ble sist
mandag lagt frem til Kirke

--Vt md vre nØkterne, sier Historielagets Ole Weng. -FØrst md vi bevare Wen slik at den ikkeforfaller, sa° kan
vi la det andre komme etterpd.

liiictt
Heler pdgrepet:

Generalforsamling
Politiet ber publikum om hjelp
i EHHI

Fredag for pâske ble en
22 fir gammel gutt fra
Flateby pâgrepet for
helen. Politiet er n pA
jakt etter personer som
har mottatt eller kjøpt
kker eller annet utstyr
fra heleren. Disse bes
henvende seg til
Lensmannskontoret

Enebakk Handel, HAndverk og
Industriforening ser optimistisk
fremtiden. Foreningen har satt i gang en
fly medlemsverveaksjon gjennom Revita.
Mãlsettingen er A fA 50 nye medlemsbedrifter I løpet av 1990.

pa

Halvor Lande Thon
Lisbeth Wille
Del var tips fra et ârvâkent
publikum som forte politiet
pa sporet til heleren. Under
pâgripelsen fredag, beslagla
politiet flere sekker med
dongeribukser, en del skinnklr, politiscannere, en blâlampe, en radarvarsier, mobiltelefon og en del annet
bilutstyr. Pa en del av kheme
er det funnet alarmbrikker.
Lensmannsførstebetjent
Stig A. Hansen ved Enebakk
Lensmannskontor opplyser at
deler av partiet har blitt solgt,
mens floe er gilt hort. Han
anmoder nA personer som har
kjøpt, eller mottatt kker fra
heleren om a levere dette til
lensmannskontoert , for de
selv far besøk av politiet.
Politiet ser meget alvorlig
pa saken og understreker at
man i helensaker straffes pa
lik linje med de som begâr

Politiaspirant Et-land Strøin viserfrein noe civ, det beslagiagte tyvegodset. Dersoin noen har kjøpt eller inottatt
tilsvarende vat-et; bes de henvende seg iii politiet.
tvveriene.
22- âringen, som har en
uoppgjort helerisak fra tidli-

gere. kan i vrste fall risikere a bli straffet med tre Ars
fengsling.

Foreniningen har ambisjoner om A bli slØrre.
Onsdag 25. april blir del
generalforsamling i det
gamle Herredshuset. Sekretr Sidsel Otterbeck i
Enebakk Handel, HAndverk
og Industriforening sier til
Vignett at pr. i dag har
foreningen 74 medlemsbedrifter. Viktig for foreningen i tiden fremover
blir videre markedsfønng
av foreningen.
Tenk positivt
En mate har vrt den felles annonserifigen med
Enebakk Service som er
gjort i pressen. Enebakk
Service stvrker ditt nrmlljø, er meldingen. Hensikien er at folk i bygda
skal bli seg mer bevisste
og bruke del lokale nringstilbudet enda mer. -Moralen er tenk positivt.
sier Otterbeck.

Vwr smidig ved klassedelinger
--Veldig godt fornøyd med det som kom frem i
forrige kommunestyremøte. Selv om jeg mener
at det var et fell kommunalt organ som behand let saken. Smidige ordninger er viktige nAr det
gjelder kiassedelinger.
Halvor Lande Thon
Konsekvensene for
kommende skoleAr 1990
/1991 blir at man beholder
stort setl skoleklassene slik
de er i dag. Med mulighet
ogsA for klassedelinger.
Skolesjef Hans Erik Holm
sier at den eneste forandringen blir en sammenslAing av to Masser til en
klasse ved Ytre Enebakk
Skole. I grunnskolen er
det viktig med fleksibilitet.
Likevel er det viktig A
huske at lavere antall
clever pr. klasse vil koste
mer penger.
Total ramme
--Jeg er opptatt av at vi
Or en bemanningsplan, at
man pA sentralt hold i kommunen ikke er sA opptatt
av antall klasser. Noe jeg
ogsA ønsker meg, er et faSt antall stillingshjemler,

som vi kan fordele. Jeg
ønsker meg en total budsjettramme for 1991, som
A igjen kan fordele. Kommunenes Sentralforbund
har ogsA de samme holdfinger, sier Hans Erik
Holm.
Skolestyret vedtok ogsA i
forrige mote permisjonsreglementet. Holm mener det
vil danne et godt grunnlag
for en god personalpolitikk, noe som er
viktig. Gode samarbeidsforhold i skolen er av stor
betydning. Et permisjonsreglement er man bybestemt A ha.
God personalpolitikk
Ifølge skolesjefen har det
stAtt noe strid om 1rerne
skal fA alderstillegg ved
studiepermisjon. Dette ønsker Holm A beholde. Han
mener del er god personalpolitikk. Dette er da
ogsA den eneste spesielle

ordningen som er igjen,
og den er et godt virkemiddel for lrerne.
--Permisjonsbehovet for
lrere kommer i bølger.
Del kan variere veldig.
SmA skoler er spesielt sAr-

bare, fordi de har lite
prsonale. NAr lrere først
søker om permisjon, er
det som regel Arspermisjoner, sier skolesjef Hans
Erik HoIm,

Etter selve generalforsamlingen denne kvelden skal medlemmene diskutere vidre markedsføring av foreningen. Mcdlemsbedriftene er som,
regel smA, med inntil ti
ansalte. Foreningen har
nylig ogsA bidratt med Silt
til et etablererkurs. Nyelablennger er viktig . i kommunen.
Foreningen er ogsA representert i Enebakk NringsrAd. Noe som opptar
Enebakk Handel, HAndverk
og Industriforening er vilkArene for de nringsdrivende i bygda. Ta for
eksempel planene om bygging av kloakkanlegg
I&erhstuen- Gran: Del
samt heving av riksveistandarden betvr mve for
vi som holder uI i GranomrAdet, sier Sidsel
Otterbeck.

Landbruksspillet
lanseres
snart
Den nyc lederen i
Akershus Bondelag, Christian Brevig er opptatt av
lanseringen av del nyc
spillet. Landbruksspillet kommer egentlig fra Danmark, hvor det er svrt
populrt. Spillet er popuhrt fordi del er en annen mAte A drive undervisning pA. Skolene i
Enebakk er allerede onentert om planene. Landbruksspillet er prøvekjørt
en lid i Nord- Trøndelag.
Kjøpt spillet
-- Jeg hAper A fA spillet i
gang ved skolene til høsten. Kort kan landbruksspillet beskrives at del
har all som har med gArdsdrift A gjøre. Enebakk
Bondelag har kjøpt spillet
allerede. Del er et relativt
realistisk spill. Vi stiller
med instruktører. Instruktører har allerede blitt kurset, sier Christian Brevig.

it
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Uholdbare traf1). kforhold
-Vi bar ikke tAlmodigbet til A vente for vi fir
trafikkregulerende planer for Ytre Enebakk. En
trafikkregulerende plan mangler i dag etter det
jeg vet, ogsA for Flateby. Miljøplanen for Enebakk nevner kun støy, lite om trafikksikring.
Trafikksikker bet er noe mer en støy. VAglia Vet
har skrevet et brev til ordfører KAre Kjølle om
blant annet trafikkforholdene i Ytre Enebakk.
Halvor Lande Thon

Ille for barna
Over 60 prosent av
bilistene kjørte for fort,
Vi møite en engasjert
hvor det virkelig er en
nyvalgt leder Svein
fartsbegrensning pa 30
Garden I Vâglia Velkm/i. Over 40 prosent av
forening. Etter det han
bilførerne kjørte over 40
kjenner til, er det svrt fâ
km/t. -Forhoidene er nA
andre byggefelt i Akershus
butt sa ille at vi ma passe
som ikke har trafikkregupa barna vare døgnet
leringspalner. Del er nâ en
rundt. Vi har salt opp et
rekke Arsaker til at han nâ
gjerde rundi huset Art slik
har bestemt seg til a skrat barnet vart ikke kan
ive til ordfører Kâre
komme seg Ut pa veien sa
Kjøile. Blant annet har
iett, sier Garden. Til tross
Garden reagert pa at
for disse probiemene,
planene om gang- og
ønsker
Garden ogsa a rose
Svein Garden, nyvalgt for?nann i Vâglia Vel viser hvor farlig det er t ferdes
sykkeivei pa strekningen
teknisk etat i kommunen
Kvernstuen- Râken kan ga
pa strekningen Kvernstuen- Râken. Til tider er det mye trafikk (Foto: Halvor
for et godt samarbeide,
Ut av prosjektet som omLande Thon)
som han hâper vii
fatter kloakkutbedring
fortsette.
ma kunne fA sine ater opptatt av, er den iivsKvernstuen- Gran.
-Noe
av
ârsakene
til
komstmuligheter
til Marfarlige
badepiassen
ved
NedslAende mAlinger
gjennomgangstrafikken, er
ka. En muuighet til det er
Betel og Vagvannet. Barn
Garden pApeker at dette
trafikken til en barnehage
A utvide
lysløypetraseen
Iøper ofte over veien uten
er en sterkt trafikkbelastet
som ligger i Fjellveien.
som gar til Drivpiassen.
A se seg for. Del bekymveistrekning, hvor det er
Dessuten er det endel
rer Svein Garden sterkt at
Denne kan for eksdempel
farlig a vere fotgjenger
biilister som uten hensyn
en ulykke kan skje et barn
utbedres til turvei. I foreller syklist. Noe
kunne
nAr som heist, og at del
bruker disse veiene som bindelse med gruppen funStrømforbruket i
konstatere da vi ble vist
ksjOnsltemmede, tenker han
gjennomfartsveier, istedet - derfor er 'viktig A finne en
januar og februar har
strekningen. Et annet stort
annen og bedre badeplass
for bruke hovedveien.
ogsa pA HVPU- reformen
problem er ifølge Garden
vist en total Økning pA
ved Vagvannet for sommeTungtransporttrafikk i omog planene om A bygge
at spesielt Gaupeveien,
3,1
prosent i forhold
ren er her. En fotgjengerradet er ogsâ et problem.
boliger for psyksik
Vestbyveien og Fjellveien
til
de
samme
undergang burde kommunen
Et problem er ogsâ at det
utviklingshemmede ved
er sterkt plaget av unødig
legge til rette, antyder
mangler tiifredsstillende
mAnedene
i tjor.
Nylende. Han hAper og
trafikk bade om morgenen
han. Ved Vik er det et noe
tror ikke folk har negative
parkeringspalsser for lasteog om kvelden. Lensbedre alternativ nAr det gjemotforestiulinger til de
Inspektør Hans- Jacob
biler, fastslâr Svein Garmannskonioret har halt raIder badeplass, mener han.
Brevig ved Enebakk
psykisk
utviklingsden.
darmâlinger i disse veiene
Farlig badeplass
Energiverk kommer med
hemmede. Srlig na som
Noe som ogsA" opptar
pa dagtid, med nedslâende
disse
oppiysningene til
disse
boiigene
bygges
inn
i
Et annet problem den
Svein Garden er at
resuitater.
Vignelt. Bare i januar viser
et nytt boligfelt.
nyc lederen i Vâglia Vel funksjonshemmede ogsa
det seg at det var en
økning av strømforbruket
pA 4,9 prosent. Statistikken
for mars var ikke Mar da
Vignett kontaktet Brevig.
Arsaken til denne 0kningen i strømforbruket
har ikke Brevig noen
fuligod
forklaring pA. Han
blir de samme som EneSøknad om konsesjon fra BarbØl Bygg A/S for utbygging av "Presthagan"
antar
at det er en
bakk
Tomteselskap
følger.
pA Lotterudfeltet i Kirkebygda ble avslAtt av fylkeslandbruksstyret for
kombinasjon
av en mild
Rlingen Boligbyggelag
PAske. Begrunnelsen til fylkeslandbrukssjefen er at den avtalte pris for
vinier og mindre bruk av
Carsten Barbøi sier til
kjøp er for høy. Konsesjonssøknaden er imidlertid ikke endelig avgjort.
oljekaminer.
Vigneti at han har halt en
Landbruksdepartementet skal ta den endelige avgjørelsen i konsesjonsPrivat sektor
underhAndskontakt med
søknaden fra Barbøl Bygg A/S.
Brevig er fornøyd med
Rlingen Boligbyggelag.
lert til boligformAl. Bygmene for en samfunnsøutviklingen av strømforDc er muntlig blitt tilbudt
ningsrAdet behandlet for
messig forsvarlig prisutHalvor Lande Thon
bruket i vinier. NAr del
kjøp av en del av arealet
PAske et revidert planforvikling vedrørende fast
gjelder
hvor forbruket er
pA Lotterud. Arealet det
slag, som ble vedtatt.
eiendom i dette omrAdet.
størst- i privab elier offgjelder
er
pA
2,3
dekar,
og
Carsten Barbøl, daglig
entlig sektor, sier Brevig
I Fylkesiandbruksstyret
med mulighet lii A bygge
Del vedtatte planforsiaget
leder i Barbøl Bygg A/S
at
han ikke har konkrete
stemte
seks
for
en
i
mot
boliger.
Hvis
Rlingen
iigger
nA
ute
til
of
fentlig
regner med at Landbrukstall.
Men han aniar at 0kinnstiiingen til fyikeslandbBoligbyggelag for eksemettersyn,' til sammen i 30
departementet vii avgjøre
ningen
er størst i den
pel
bygger
10
boliger
a
63
rukssjefen.
dager. BygningsrAdet vedkonsesjonssøknaden i løpet
private
sektor.
Noe som
kvadratmeter,
vii
del
vre
bk
saken,
med
noen
jusav en mAneds tid. Han
Seuger er Brødrene
forøvrig
opptar
ham,
er at
realistisk,
fordi
totalarealet
teringer:
Det
mA
innarsier at prisen pA eienBarbØl A/S, som tidiigere i
Enebakk
kommune
leverer
I kvadratmeter er pA 690
beides en smAbarnslekepdommen "Presthagan" nok
Sr er begirt konkurs.
veldig rimelig strøm til
kvadratmeter. Hvis boliglass sentrait i boligfeltet,
er i høyeste laget. KjøpeEiendommen det gjelder er
industrien. Brevig mener
byggelaget
aksepterer
dette,
og
det
mA
bli
bedre
veiasummen er 2,5 millioner
gnr.115, bnr.21, gjenvrenkommunen bruker dette
blir det et lite prosjekt,
tkomst til tomt nr.27.
kroner. Fyikeslandbruksde del av Lotterud. Eienargumentet
for iite ved
men
likevel
ci
viktig
Planene gAr Ut pA A selge
sjefens begrunnelse om for
dommen utgjør cirka 29
markedsføringen
for A fA"
prosjekt
i
Kirkebygda.
tomter
til
selvbyggere
med
høy pris, resulterte at fyimM skoggrunn og er
nyc
bedrifter
til koplass
til
A
bygge
27
enekeslandbruksstyret mener
ubebygget. Arealet det er
mmunen.
Forts. s.16
boliger. Tildelingsreglene
prisen overskrider ramsøkt konsesjon for, er regu-

Okning av
strømforbruket

vi

Avslag

pa

konsesj on
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Mossinger har funnet Enebakk-steinen
Skal det vre en liten
suvernir fra Enebakk?
Hva med en stein?
Ingen hvilken som heist
stein riktignok, men
Enebakks egne
kommunestein, en 1100
millioner gammel
amfiobolitt.

Teknisk styre har
vedtatt en trafikksaneringsplan for VAglia.
I pianen har vi bedt
VAgiia veiforening A
komme med kommentarer. En konsulent er engasjert.

Lisbeth Wiile
Hvert Ar brukes del millionbeløp pa import av norske
suvernirer. Bak en ganske
typisk suvernir fra Geiranger
finner man pAskriften "Made
in Hong Kong", sA hvorfor
ikke satse pA noe norskt. En
heilnorsk suvernir, hentet fra
og produsert i Norge?
Og del var nettopp del de
tre Mossingene Svein Sandbugt, Cathien og Egil Jensen
gjorde. De satset pA stein. Og
er del noe Norge har nok av,
sA er del nettopp stein. Vanhig
norsk grastein, i Are øyne,
men etter at de tre har vrt i
felten og plukket steinen
forvandles den til de lekreste
smykker, og pyntegjenstandet
Del som er del spesielle
med gjenstandene er at
samtilge har en historisk tilknytning til en kommune.

Trafikksaneringsplan
for Wiglia

Svein Sandbugt satserpâ stein. Her viser han et ekseinplar av a;nfiobolitt i klokkeforin.
Hver kommune sin stein,
heter del og Enebakk har sin
amfibolitt,hentet fra et steinbrudd pA Nyberg.
1100 millioner Ar
Del er ingen tilfeldighet at
nettopp amfibolitt ble valgt
som Enebakkstein. Etter A ha
studert geologisk litteratur pA
omrAdet, fant teamet [rem til
amfibohitten.

Full fart p aO ENOK

For I tiden ble del drevet
brudd pA denne bergarten i
Enebakk, en bergart som ble
dannet for et for cirka lloo
millioner Ar siden, i forbindelse med de store jordskorpebevegelsene som foregikk i landet pA den tiden.
I iøpet av del siste Aret har
fimaet funnet sterner i et 70tails kommuner i Norge, 3 i

Sverige og et par i Danmark,
men og den neste store utfordringen blir Lillehammer.

DROMMEBILEN
FINNER DU
BLANDT BILANNONSENE

NY frisorsalong dpnet i Ytre
En frisørsalong Apnet
i Ytre Enebakk for
PAske.

Like etter Pâske setter Enebakk
Energiverk I gang en energiøkonomiseringskampane (EN0K) for private
boliger med full styrke. Over tid skal alle
husstander i kommunen fã besøk av
inspektørene i energiverket.
Halvor Lande Thon

eiier en konsulént som
Akershus

Inspektør Hans -Jacob
Brevig ved Enebakk Energverk opplyser dette til
Vignett. Kampanjen har egentlig begynt alierede, men
nAr kun syv av 2500 husslander i kommunen har
svart pA brosjyre som ble
dell Ut i januar, mA noe
gjøres, pApeker Brevig.
Kampanjen med ENØK I
privatbohiger vii bli gjennomført nAr inspektører
fra energiverket er ute og
skal kontrohlere aniegg
eller ved andre besøk lii
kundene. Private hus som
i dag synes tilfredsstillende i energiøkonomisenng, behøver ikke vre
del, fremholder Brevig.
Bruksmønster
Del som først tilbys er
en gjennomgang av pnvatboligen Enten kan folk
fra energiverket gjøre del,

Energiverk(AEV) har skaffet. Analysen koster kun
100 kroner for huseieren.
AEV betaler resten. I analysen krysser inspektøren
av spesielle punkter som
bør sees nrrnere pA. I
undersøkelsen registrerer
man areal bruksmønster,
antahl beboere, forbruk
strøm pr. kvadratmeter
oppvarmet areale. PA
bakgrunn av dette anbefaiher vi kanskje huseieren
en grundig analyse. I den
anaiysen ser vi pA
strømforbruk, isoiering,
ventilasjon ogsA videre.

Ingen nyhet er
for liten
for lokalavisen

Teknisk sjef Torgils 0pedal sier dette i en kommentar til Vignett. Han
sier at del ogsA fortsatt er
hap om bygging av gangog sykkelvei pA Kvernnstuen- RAken samtidig
med utbygging av kloakkKonog vannnettet.
sulenten har kommet sA
langt at administrasjonen i
teknisk etat skal vurdere
planutkastet for del skal
behandles i teknisk styre
om ikke lang tid. Endelig
behandlingsmAte er ikke
avgjort. Opedal oppfordrer
VAglia Vel A ta kontakt
med kommunen. PA spørsmAl om Flateby er
trafikkregulert, svarer
Opedal at han ikke kan si
om del finnes noen trafikksaneringsplan for Flateby.
-- Et traflkksikkert veinett
er mAlsettingen, sier
Opedal.

Halvor Lande Thon
Kristin Berg heter innehaveren av den nyc frisørsalongen som vii ho!de
hus i Vestbyveien. Hun
forteller til Vignett at hun
har svennebrev som frisør.
Berg er 32 Ar gammei.
Tidiigere jobbet I en fn
sørforretning pA Sagene i
Oslo. Hun tror del er behov for nok en frisørsaiong i Ytre Enebakk.
Kristin Berg pianlegger A
gA Ut med tilbud til
pensjonister mandager og
onsdager. Hun tilbyr ogsA
A komme hjem til eldre
og uføre for hArsteil, hvis
del Ønskes.

Foig med
I
nwrmiljoet
Kristin Berg har satt i gang en ny frisØrsalong i
Ytre Enebakk (Foto: Halvor Lande Thon)
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* Roket laks m/eggerore
* Kokt laks og majones
* Roastbeef og remulade
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Kjent Enebakk?

Garden FjeII ved Børter E-verk og
Kirkebygden Rensestasjon skapte ikke
de helt store vanskelighetene i siste
ukes "Kjent i Enebakk".
Dc heldige vinnere av hvert sitt lodd
ble:
Astrid Gran Skjeret, Flateby
Margit Strom, Kirkebygden

Kari Engerdal, Flateby
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor
dette er sA skriv eller ring til oss pa
telefon 92 60 04 innen tirsdag klokken
12:00.
De med riktige svar, blir med I
trekningen av nye lodd I pengelotteriet.

Enebakk i gamle dage
"nebakk i gamle dage"
selges blant annet I Ene-bakk
Bokhandel og ekspederes av
ABC banks filialer i
Enebakk. NAr det gjelder
boken og banken kan det
pekes pA en meget lang
historisk forbindelseslinje.
ABC banks forløper i Enebakk, Enebakk Sparebank,
ga i 1860 unggutten Nils
Peder Krogsbøl et IAn pA 120
spd. for at han skulle utdanne
seg som lrer ved Asker
seminar. Krogsbøl virket
etterhvert som lrer pA
Enebakknesset, i Dalefjerdingen og Kirkebygden., Dessuten var han fra 1868 i tre og
et halvt Ar bankens kasserer.
Banken holdt den gan Apent
bare to dager i mAneden, sA
stillingen som 1rer og
kasserer lot seg yel forlike!
re og videreføre sine punkler.
I tilegg i den nye utgaven har
undertegnede gjort forsøk pA
A supplere og korrigere
Krogsbøls opplysninger, ikke
fordi jeg er noe i likhet med
"forsker", men fordi jeg som
styremediem av Enebakk
Historielag bar sett dette som
en naturlig oppgave.
Enebakk Historielag har

nettopp sent ut en ny Weave
av "Enebakk I gamle dage"
av N.P.Krogsbøl. Den nye
utgaven har blitt en pen liten
trykksak med et ungdomsbilde av Krogsbøl pA forsiden.
Krogsbøl var i sine unge
dager lrer i Enebakk, men
reiste tidlig til Amerika hvor
han slo seg ned som farmer i
\Msconsin. Han glemle imid lertid ikke sine røtter og
vedljkeholdt kontakten med
hjembygden ved brevskrivfling.
I løpet av 1921-22, han var
da 77 Ar gammel, offentliggjorde han i bladet Akershus
en rekke brev med erindringer fra Enebakk. Ved
oversendelsen av første brev
skriver han:"Jeg skal med
fornøieise sende fler slike
minder. Det blir ingen
historic, men enkelte punkter
en forsker kan ha ved
haanden at gaa Ut fra."
Krogsbøl hadde en glimren de hukommelse, og gir i sine
brev levende bilder fra
gammel tid, men isolert som
han var pA sin farm, var han
avskAret fra selv A kontrolleBartold A. Butensschøn

Allergikere plages
0
God sokni*ng til Pa'ske- - av bratebrann
Det er tid for opprydding I havene rundt
omkring. Vekk skal alt
løv , kvist og avfall som
har samlet seg oppi
Iøpet av vinteren. For de
fleste er den enkleste
løsningen A sette fyr pA
problemet, men brAteb renning kan fA svert
uheldige konsekvenser
for nrmi1jø og mcdmennesker.

gudstjenestene

Lisbeth Wille

Sokneprest Helghein for,ettet ved høytidsgudstjenesten
pâskedag.
Pâskegudstjenesten samlet
mye folk. Pâsken er den sentrale høytid i kirkeâret.
Det er den som skaper hap
inn i var verden. Det er
den som bringer hap inn i
livet, livet som kan synes
A ha en sâ begrenset tid.
Kristus er oppstanden! Hans lidelse, død og oppstandelse er veien inn til
det evige liv. Dette ble et
budskap som talte ekstra

sterkt akkurat nä med savel
ulykken med Scandinavian
Star som flyulykken ved
Vrøy.
Ogsa ved Gudstjenestene
ble de pârørende etter ulykken pa Scandinavian Star og
flyulykken ved ved Vrøy
tatt med i forbønn. Det var
Gudstjenester i kirkene og
pa Stranden bedehus og hos
Vesla og Knut Skullerud i

Dalefjerdingen. Det ble tail
opp offer til Den Norske
Sjømannsmisjon og til menighetens arbeide. Pastebøssene ble ogsa samlet
inn. Resuhatet av ârets fasteaksjon i Mari og Enebakk er enda ikke kjent.
De som ikke har thu Icvert inn fastebøssene kan
gjøre dette pA prestekontorene i løpet av uken.

BrAtebrann skaper luftforu rensning med skadelige og
jrriterende stoffer som dannes nettopp i avfallsbAl.
Srlig ille er det for
astmatikere og pollenalergikere som fAr brAtebrannen
som ekstrabelastning i vArmAnedene.
I følge Norsk Institutt for
luftforskning forurenser du
luften i ditt nre naboskap
med 10 kilo karbomonoksid,
10 kilo sot/aske/støv, 1/4 kilo
aldehyder og 50 gram PARstoffer, nAr du brenner 100
kilo hageavfall. Karbonmonoksid er en giftig gass
som vi ellers finer i bile!csos
Aldehyder er helseskadelige
og sterkt irriterende A puste
inn. PAH-stoffer er kjent for
A vre kreftfremkallende.

Atma-anfali
--Flertallet av astmatikere og
allergikere rammes hardt av
brAtebrannrøyk, sier Marianne Hokksund i Folio lokal lag av Norges Astma og
Allengi Forbund. --Dc fleste
astmatikere fAr brAte og gress
brann som en ekstrabelastning vArmAnedene. --Det blir
en kjemisk belastning, de blir
tette, det gAr Ut over slimhinnene og mange kan fA
atmaanfa!l av det, sier
Marianne Hokksund.
Politiet i Enebakk minner
om at all brenning er forbudt
i perioden 14.4-14.9. Det er
likevel mange som trosser
dette forbudet.
Kompost
Men hvordan skal man sA
bli kvitt avfaIlet? Enkelte
kommuner tilbyr bortkjøring
av avfallet, men Enebakk
Kommune mA bare bekiage
at de ikke kan tilby bygda
denne servicen. Dc henviser
til Enebakk Hagelag og
Lions, som kan ta seg av
dette arbeidet, hvis du ikke
foretrekker A samle pA hageavfallet og lage din egen
komposthaug.

JIkgnctt
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Soker politisk engasjenmet blant Stor interesse for
ungdommen
"ungdom og rus"

Tominelen opp for et inei aktivtpolitisk engasjement i bygda, sier DUF inedleininene
Ronni Strom og Karsten ButenschØn. (Tekst ogfoto: Lisbeth Wille)
--VAr mAlsetning er A gjøre
ungdommen mer politisk
bevisste, sier formannen i
Enebakk FrPU, Ronni Strom
og økonomiansvarlig i Enebakk UH, Karsten Butenschøn. Sammen med Trine
Busengadal (UH) og Kai
Helge Nymo (FrPU) har de
dannet Den Ungdomspolitiske Fellesaksjon (DUF), et
forum for politisk interessert
ungdom i bygda.
-- Politikken er viktig, den
angAr alt og alle, sier Ronni
Strom, som ikke legger skjul
pA at han synes interessen

blant ungdommen i bygda er
noe laber.
-- Blir dette en ren høyreside
organisasjon?
--Nei, svarer Karsten Butenschøn, det kunne vrt interessant med litt kvessing pA
møtene, men det finnes ingen
lokallag for SU eller AUF
her i bygda. Vi har vrt I
kontakt med kommunepolitikere pA venstresiden,
som bare har mAttet bøye
hodet og inrømme at de ikke
har noen representanter
blant den yngre garde. Men
de to kan love at det ikke

bare blir politikk. --Vi tilb
sosialt samvr, kurs, nye
venner og mye informasjon.
Foreiøpig har virksomheten
begrenset seg til møter blant
de fire pA barneskolen i Ytre,
mens de i nrmeste fremtid
vii hode et Apent informasjonsmøte. Den 25. April
vil DUF-flrkløveret arrangeres et party pA cafeen I Ytre
og da er all ungdom invitert,
enten de er politisk engasjerte eller ei.--Vi hAper folk
er villige til A stille opp pA
dette her og bli med pA det vi
arrangerer, avslutter Ronni
og Karsten.

Minus en million i skatt

Skatteinngangen
hittil i Ar er 1,2
millioner kroner under
det budsjetterte. I
prosent i forhold til
budsjettert skatteinngang i 1990- budsjettet, er skatteinngangen minus 5,5
prosent.

Karen Hagen, avdelingsleder ved skatteavdelingen
i Enebakk kommune opplyser dette til Vignett.
Skatteinngangen i januar
sammenlignet med januar i

fjor viser en nedgang pA 0,5
millioner kroner. I januar i
Ar flkk kommunen inn 9,2
millioner kroner, mot samme mined i fjor 9,7
millioner kroner.
lällene for februar i Ar er
atskillig lavere sammenlignet med januar. Dette
har blant annet sammenheng med nAr skatten forfalter. I februar i Ar var
skatteinntekten pA 1,7
millioner kroner mot 1,3
millioner kroner samme
mined I fjor. For mars
mined var skatteinngangen

nesten lik med samme
mined i fjor. Karen Hagen
runder av begge tallene til
rundt 10 millioner kroner.
Til og med mars mined I
Ar ligger man etter med
skatteinngangen pA 0,8
prosent. Ifølge Hagen kan
skatteinngangen variere
veldig fra mined til
var
mined. Totalt
skatteinntektene til og med
mars pA cirka 20,9 millioner
kroner. Sammenlignet med
fjorAret pA samme tid var
skatteinntekten pA 21,1
millioner kroner.

Interessen var stor da kiassekontaktene for 7. kiasse anangerte temakveld om ungdom og rus pA Enebakk Ungdomsskole i slutten av mars.
Ca. 45 foreldre møtte opp. PA
et tiisvarende arrangement
for Attende kiasse var ca 20
foreldre tilstede og fra niende klasse kom det 15.
"Budskapet" fra klassekontaktene var at de Ønsker A
skape et positivt miljø rundt
ungdommen; et mijø hvor vi
kjenner hverandre og tørr A
bry oss om hverandre og
ungdommen. Skolen legger i
sin undervisning, stor vekt pA
seivstendighetstrening hos
ungdommen,- at valget er
deres. Undersøkeiser viser at
det arbeid skolen gjØr, er
ikke nok dersom det ikke blir
fulgt opp av foreldre. Samarbeidet hjem/skole og mellom foreldre er viktig. Et
slikt samarbeid Ønsker klassekontaktene A skape og
følger gjerne opp utover
ungdomsskoletiden med flere temakvelder.
Tre elever fra ANT gruppa
ved skolen, Morten Erik, Sin
og Tone fremførte et rollespill. Det viste hvor sløve vi
foreldre er. Vi oppdager
egentlig ikke hva de holder
pA med, kjenner hverken
lukten av røyk eller alkohol
fordi vi ikke sjekker. De
Ønsket A bli oppdaget fordi
det da ville vre lettere A
slutte med bide røyk og rus.

Vi ble oppfordret til A følge
med. Den samme oppfordnngen sluttet videoen om
sniffing med. Dette er en
video som Kiubb I pA Flateby laget i 1984. Den ble vist
fordi ryktene sier at sniffeproblemene er i ferd med A
ta seg opp igjen. Formannen
i Klubb I, Anja, og kiubbarbeider Tore, presenterte
videoen og fortalte om kiubben,-et rusfritt alternativ.
RAdgiver ved skolen, Jan
Erik Pettersen, fortalte hva
skolen gjør dersom misbruk
blir oppdaget.
Sist i ilden var Bjørnstad fra
lennsmannsetaten. Han fortalte litt om situasjonen I
bygda og hvilket arbeid
etaten gjør. Like viktig som A
straffe syndere er det A hjelpe
til med forebygende arbeid.
Han pekte pA ungdomsklubben som et bra alternativ.
Selv om det skulle oppstA
brAk utenfor disse, var det
bedre A gripe inn, enn A
stenge kiubbene helt.Til slutt
var det gruppediskusjon og
diskusjonen rundt de fire
spørsmAlene som ble deit Ut
var livlig. Det ble en posistiv
kveld ihvertfall sett fra
klassekontaktenes side. De
hAper pA positiv oppslutmng
den 24. april da en tidligere
narkoman vii gjeste Enebakk
ungdomsskole og filmen
"Marita" vises. Denne kvelden er for foreldre i bide 7.8.
og 9. kiasse.

Ingen økning i arbeidsledigheten i mars
Det var ingen økning i arbeidsiedigheten i Enebakk i
mars mined. Ved utgangen av mäneden var det registrert 147 arbeidsledige enebakkinger ved arbeidskontoret pa Nedre Romerike. Den generehle tendensen
i fylket, er en nedgang i tallene fra februar.
Positiv utvikhing i
Oslo/Akershus
LISBETH WILLE
Situasjonen pA arbeidsmarkedet den siste mAneden fortoner seg lysere enn pA
lenge. I Enebakk er det som
nevnt ingen økning I arbeidsløsheten selv om kvinne
andelen har endret seg noe.
Av de 147 registrerte arbeids
-lose var 56 menn og 91
kvinner.

Nedgang pA Romerike
Ser vi pA Nedre Romerike
totalt, er det en betydelig
nedgang I tallene fra sist
mined. 2090 var registrert
som helt arbeidsiedige ved
utgangen av mars mot 2983
sist mined. Av disse var 275
under 20 Ar.

Den registrerte ledigheten i
Oslo og Akershus hadde en
nedgang fra februar til mars
pA 1,8 prosent.
PA landsbasis var det en
nedgang i den registrerte ledigheten pA 3,9 prosent.
Ved utgangen av mAneden
sto 1523 stillinger ledig, det
er en økning med 540 ledige
stillinger fra februar. De
fleste av disse er fortsatt i
offentlig sektor og omfatter
pedagogiske yrker, forskjelhg pleiearbeid, administrasjon/forvaitning og handel.
Fylkesarbeidskontoret for
Oslo Akershus forventer at
situasjonen vil holde seg
uendret I de nrmeste mAnedene.
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Mer penger for bedre boker
En ekstrabevilgning pA 150 000 kroner. Rektor
Harald Nyen ved Enebakk ungdomsskole har
dette sterke Ønske overfor Enebakk kommune.
En rapport om standarden til skolebøkene er
utarbeidet I disse dager.
- -Det er ikke stas for elevene A fA bøker som
nermer seg kortstokIstancJard.
Halvor Lande Thon
Hvis Enebakk kommune
fant en mulighet til en slik
tiileggsbevilgning, kunne
ungdomsskolen komme seg
Ut av en negaliv sirkel.
Rektor Harald Nyen ved
Enebakk ungdomsskole opplyser dette til Vignelt.
Fordi del er mange gamle
bøker, mA skoieelcvene kopiere mye av andre, nycre
bøker. Kopiering av bøker
koster ogsA mye penger i
form av avgifter. Med en
slik tilleggsbevilgning vii
del vre mulig A nA opp lii
en forsvarlig standard pA
skolebøkene sett under ett
pA nmelig tid.
Ilk
Rektor Nyen er kiar over
at kommunen har en vanskelig økonomisk situasjon,
men Ønsker pA denne
mAten A gjørepolitikerne
oppmerksom pA at mye
kan gjøres for 150 000
kroner.
--Hvordan karakteriserer du
situasjonen, Nyen?
--Situasjonen er ille, sier
Nyen.
-- I hviike fag er standarden pA skolebøkenc dArIigst?
--NA er del norsk,
malemalikk og kristcndom.
I norsk er del blant
annet i skjønnhitteratur at
mye er forskjømt. I sprAk-

lare har del ogsA skjedd
veldig mye. Norsk er butt
et krevende fag, slik at
del i dag er en stor Utfordring for lrene. En
norskbok kan for eksempel
koste opp til 300 kroner. I
norskfaget er vi haivveis I
innkjøp av nye bøker.
Kalkulatorer
Matematikk er ogsA et
sentralt fag. Her er ogsA standarden ikke pA høyde
med del den burde vre,
fremholder Nyen. I tilleg
til kerebøker, brukes ogs
kaikulatorer ved skolen.
Tidligere kjøpte skolen inn
kalkulatorer av dArlig kvalitet. NA har skolen hevet
standarden pA kaikulatorene, i hap om at de varer lengre.
Elevene mA nA betale en
egenandel for kalkulatoren.
PA den mAten hAper skolens ledelse at elevene behandler kalkulatorene sine
bedre, slik at de holder
lengre. Elevene far ogsa
beholde kaikulatorene nAr
de slutter pA skolen. Matematikk er et fag hvor man
er avhengig av en ba-lanse
mellom A pugge ling og A
forstA ling riktig. Matematikk er ikke bare bruk
av kalkulator. Det er ogsA
viktig A kombinere hode-

vre: Spør eieren av bAten
om liiiateise til A lAne den
for du drar avgArde.

-- Situasjonen nâr det gjelder standarden pJ skolebØker ved Enebakk ungdomsskole er ille, sier
rektor Harald Nyen. (Foto: Halvor Lande Thon)

regning og bruk av kalkulator.
Kristendom
Et fag som ogsA bekym rer rekior Nyen, er knstendomsfagel. I kristendomsfaget er del meliom
10- 15 Ar gamle bøker.
NAr del gjeider altemativ
livssynsundervisning, kan
de clever som deltar der,
sØkc om fri i kristendomslimene. EL problem

art varonn
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-- Vi hAper A komme I gang med vAronna over helgen. Det vi nA trenger
er en periode med pent vr for bndene kan sette i gang.

Herredsagronom Anders
Lein ved Landbrukkontoret
i Enebakk kommer med
denne optimistiske meldingen til Vignett. Han forteller at noen bonder har
allerede vrt rekordtidlig
ute. I slutten av mars ble
cirka 300 mAl jord sAdd,
dette var en god del
vArhvete. Det var flere
forskjellige steder i Ytre
Enebakk, Kirkebygden og
ved Hammeren at noen
bonder var ekstra tidlig ute
med sAingen. Lein er spent

pA resultätet. --Vi er i rule.
Normalt kommer vi ikke i
gang for i siste uken av
april.
Vi ligger godt an i forhold til skjema. Det som
har vrt et stort problem
I vinier er at jorden har
fAtt mye nedbør. Dermed
har avrenningen butt ci
stort problem. Mye errosjonsskader har oppstAtt,
fastslAr Anders Lein.
Som føige av de store
nedbørsmengdene har mye
matjord gAIt tapt. En god
del skader er pAført jorda.
Mange bonder mA jobbe
ekstra med dette i tiden

Ny frist
Det opprinnelige tilbudel,
gjaidt Enebakkungdom under
30 Ar. Dersom del ikke foreligger flere søkere innenfor
denne kategorien vii prosjektiedeisen vurdere A utvide
grensene til A omfatte ungdom fra andre deler av landet
og eldre. Den nyc fristen er
salt til 24 april.
--Det begynner A haste, sier
Strom. Dersom vi skal holde
kostnadene nede, mA vi fA
kjørt dette igang etter fremdriftspianene. Prosjektet er
for fint til A bli skrinlagt, sier
øyvind Strom.

forts. fra s. 1

0

Halvor Lande Thon

Forts. fra s. 1.

fremover. Spesielt viktig
blir del A fA reparert
kummene, silk at vannet
renner unna der del skal.
Kvaliteten forringes
Utbedring av bøndencs
kummer er en prioritert
oppgave fra Landbrukskontorets side i tiden
fremover. Landbruks-kontoret setter en person spesicit
til dette. Probiemet er at
hvis jorda fAr mye vann, kan
dette gA ut over kvaiitetcn
til jorda. Spesielt kan man
nsikere A tape de fine jordpartiklene, som for eksempel fosfor, forteller Lein.

her, er A fA koordinert
dette faget med andre
undervisningsfag.
--Naturfag er ogsA ci fag
som kommer Iangt bak I
ieksen. Pr. dcv koster
bøker i naturfag floe sliki
som rundt 1000 kroner. I
samfunnsfag har del vrt
mye feil i bøkene. Dc
eldste bøkene har vfl hell
tilbake fra begynnelsen av
1970- laud. For ikke lc-

Verktøytyven
Nall Iii tirsdag var del innbrudd i firmaet Stake- og
Graveservice i Ytre Enebakk. En mengde verktøy er
meidt stjAlet, blant annet
vinkeislipere og sveiseapparat. Lensmannskontoret Ønsker kontakt med publikum
som kan ha observert noe
mistenkelig utenfor elier
innenfor Stake- og Graveservice naIl til I dag. Ta
kontakt, oppfordrer lensmannskontoret. Noen spor er

sikret i

_____

nge siden ble del gilt en
ekstra bevilgning til skolebøkcr, hvor bØker til
samfunnsfag ble prioritert.
i musikkfaget er del ogsA
mangler.

Kurs i orientering
Onenteringsgruppa I I.L.Driv arrangerer
nybegynnerkurs i orientenng.
Dette er en fin anledning
til A lire seg bruk av kart
og kompass, enten for
turer I skog og mark, eller
mer til konkurransebruk.
BAde voksne og barn er
velkomne, og del vii vre
en fordel om barn under
12 har føige med en
voksen.

FØrste kurskveld vii endel
teori bli gjennomgAtt, og
resten av kurset vii foregA
i skogen under veiledning
av erfarne 0- løpere.
Kurset starter mandag 23.
april pA Ytre Enebakk skole.

HJELM ER
RIKTIG, .
HODET VIKTIG
A

?

Vito nett
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ALTERNATIV SKIKARUSELL
YNSEMffiGuf1U4 r
YTRE ENEUAKK

DETEL

Sendag 22.4 ki. 10:
Fam.mete. Oddleif
Wahil. Ki. 18.00:
Dâpsmøte, Oddleif
Wahil.
Velkommen til Betel

En grel mte
for kjop og saig
En ANNONSE
kan gi mange svar!

Har du problemer?
FØler du deg ensom?
Ønsker du forbønn?
Eller vii du vre med pa
várt vennetreff? Kontakt
Kristent Krisesenter,

2nye
rn.Iliona3rer
I
I
hver uke!
I (Gjennomsnitt
siste halvâr.) I
I

Vel møtt til trim pa Streifinn!!!
QWW

Postboks 76, 1912 Enebakk
Tif. 09/92 72 31

Annonser leses
av folk f lest

r

QLctoran-te

Snøen sviktet oss heit i vinter, sà det var ikke mulig
A a'rangere den tradisjonelie skikaruselien. Som et
lite plaster pa sãret vii vi arrangere en alternativ
skikaruseli. Deune vii foregâ pa samme mate som
lopskaruselien i fjor host.
Lopsdager: Søndagene 22/4, 29/4 og 6/5.
Starttid og -sted: Første start ki. 12.00 pa Streifinn.
Pämekling: 1. iøpsdag meliom ki. 9.00 og 11.00, elier pa
telefon 92 87 74 og 92 83 48 og 92 90 46.
Startkontingent: Kr 100,- for enkeitdeitakere.
Kr 250,- for familier (kjernefamilien).
Premiering: Fin premie til alle som fullfører 2 lop.
Skimerke: Kan ogsd tas ved loping.
Distanse og tidskrav fâes oppgitt
ved pâmelding.

—
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ENEBAKK IDRETT$FORENING
HALVARSMOTE

Vàgha, We Enebakk
Enebolig i rekke, endehus, med garasje, bygd 1982.
114 m2 1 1 1/2 etasje, stue, 3 soy., kjøkken, badlvask/2
WC, div. boder. Borettslag. Husleie 3.180 pr. mnd. Ca.
50% fradragsberettiget. Kabel-TV.
Selges rimelig. Prisant. 525.000. Bud mottas, Finansbistand. Visning lørdag og søndag ki. 12-16 i Bevervn.
8, eller e. avtale, tif. 92 50 32.

avholdes pa Streifinn torsdag 10.5.90 ki. 19.00.
Beretning, forsiag og vaig. Forsiag ma vre sendt
styret for 3.5.90.
Vis interesse for Ditt idrettsiag! Mot opp!

NORGES IDRETTSFORBUND KOMMER OGSA!
De vii orientere om

idrettsiaget
I sentrum

Hovedstyret

Rimehg salong og seksjon
ønskes kjopt.
Henv. Flyktnin15gkontoret
v/Per Arne øyestad Of. 92 60 60

Flatebysenteret
Tit. 09/92 88 60

- letjening
Øn.c1ççr tiere
vcCkgminen

Lite, eldre bus onskes leid
av nevenyttig voksent par med 1 barn, Oslo/omegn.

Na ogsá hjemmeservice.

TIf. 02/37 69 97 etter ki. 17.

Vi kan ti/by:
Snitter
Koldtbord (mm. 10 pers.)
Gryteretter m.m.
Pizza
A la carte
Ring el/er stikk innom og
snakk med var
kjøkkensjef

Flateby Barnekor
star ilten dirigent

IF

HVEBAKK KOMMUNE
<HusIeie 2500.- pr mnd

genveien 49, tlf. 92 88 14.
BEGRAVELSESBYRAER

Ski
13c()rivclsesbr
CF4R STENSAUD EFTE

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

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byrd
gjennom 60 ãr

W

Mums
Beg ravelsesbyrá
Torggt. 2 2000 Lilestrøm

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830.81 1411
Etter kontortd:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEIJMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

Stilling som fullmektig

Med forbehold om administrasjonsutvalgets godkjenning er stilling som fulimektig ved Stranden
skole, 18 timer pr. uke, ledig for snarest mulig tiltredelse.
For stiiiingen enskes kontorfagiig bakgrunn (utdanning/praksis), samt evne til a arbeide seivstendig,
men samtidig samarbeidsorientert og serviceinnstilt. Avlønning I lonnstrinn 11-18.
Nrmere opplysninger ved henvendelse Stranden
skole, tif. 09/92 80 96.
Soknad sendes Enebakk kommune, personaikontoret, 1912 Enebakk, innen 25.4.90.

fra høsten -90. Med aspiranter og hovedkor er det 40
sangere I alderen 7-12 ár i koret. Har du lyst pa jobben som dirigent, ta kontakt med Hildur Gjerde, Ha-

.0

ENEBAKK KOMMUNE
Skoleetaten

- Botlate 120 m2
Onsker du /dere enebolig pa selveiertomt?
Er svaret ja, kan duldere bli med i etspennende selvbyggerprosjekt i Enebakk - 15 km fra
Ski - 28 km fra Oslo sentrum. Byggestart
sommeren 1990.
Henvendelse til bygningssjef Stein Marsdal
pa tlf. 09-92 60 60 innen 24. april 1990.
Styringsgruppa

Soknadsfrist for
klubbâret 90/91:
15. mai 90.
Seknadsskjemaer fáes ved henvendeise Gunn-Inger (92 87 68)
elier Torili (92 90 92) etter ki. 17.

Enebakk
Bondekvinnelag
har mote hos Reidun Krogstad pa
Hammeren onsdag 25. april ki. 19.30.
Tema: Avleggerauksjon - husk a ta med avieggere I
potte.

Alle velkommen.

Arsmøte
Skigruppa avholder àrsmøte pa
klubbhuset mand. 7. mal ki. 19.
Vanlige 5,rsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet ma vre levert styret
innen 25. april.

Styret
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VEBAKK KOMMUNE
RECULERING
OFFENTLIG ETTERSYN

I liht. plan- og bygningsiovens § 27-1 nr. 2 kunngj ores
det med dette at bygningsradet har foretatt fornyet
behandling av privat forslag til reguleringsplan for
<PRESTEGARDSHAGAN>, Kirkebygden. Planomrádet er Ca. 40 daa og er reguiert til bl.a. boligformãi,
vegformal og friarealer.
Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn pa Teknisk etat, kommunehuset I Kirkebygden I tiden
09.04.90-07.05.90. Eventuelle merknader til planen ma
sendes skriftlig til Enebakk bygningsràd, 1912 Enebakk, poststemplet senest 07.05.90.

ENEBAKK BYGNINGSRAD

linett
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OPTISK SYNSPROVE

elges 12 x 0,35 m høyt smijernsgjerde - randt
S
spisebord m12 stoler - salongbord og en skjenk.
Tif. 09/92 46 84

Timebestilling

* Alarmanlegg

S OLH [IM
LEKTRISKE

Kjolberg Optiske a.s

fra kr 1990.-

Brøtergata 2
v/Virimonopo let
Lillestrem

INNBRUDDSALARM
* CALLINGANLEGG
* SIKKERHETSUTSTYR
B RAN N VERN
VIDEOOVERVAKING
EL REPARASJONER

ALARM

S I G N A LA N L E G G
Soiheimsasen - 1912 Enebakk

TIf. 06/81 16 22

EN SIKKER INVESTERING
RING TLF. (09) 92 64 20 MAN.-L0R. 12.00-20.00
MOBILTLF. 030/30 193

VINN OPPTIL
5 PENGEPREMIER
PA

Fopepkopt til fepien
Teorikurs starter 24. april kI. 16.30.

SAMME LODD!

$engeIetteriet

pa

Ring EVA
tlf. 06/81 42 92.
Vi kan trafikkoppIring - prow oss.

MESTER

Gautes Tratikkskole A/S
LILLESTROM

r

RUST PA BILEN

TI!

0

Vi utferer rust-skadereparasjoner pa Deres bil til
hyggelige priser. Vi utforer ogsâ opprettning og deleskifting. Lakkerer gjør vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhándspris.

A.$ SLITU KAROSSERIVERKSTED
Tif. 09/89 44 76 - Slitu

MESTERHUS
BYGGEPLANER?.

TA HELGETUREN TIL KRAKSTADVN. 122 B, KRAKSTAD
,
VI INVITERER TIL VISNING AV ARKITEKTTEGNET
Jsr,o
ENEBOLIG FRA MESTERHUS.
Ill. E 6 69(114 -4
VARE KONSULENTER VIL VfRE TIL STEDE OG GI
INFORMASJON OM HUSET OG HVA VI KAN GJØRE FOR
DEG SOM GAR MED B' GGEPLANER.
VISNINGSTIDER:
L0RDAG21/4KL. 13-17
SØNDAG 22/4 KL. 13-17
ADR. KRAKSTADVN. 122, KRAKSTAD

4-9(1

9(t1'6

VOLVO RENAULT
- NYE OG BRUKTE BILER
RESERVEDELER OG REKVISITA
- VERKSTED
- BILUTLEIE

FOLLO

SEDWPT t G471#4-gomEaM(r

MYRFARET 1, SKI TLF. (09) 8754 11

Lavppis dekk
20 ár I Enebakk
YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE AS

I VART VISNINGSHUS TftBYR VI F0IGENDE:
OMBYGGING, TftBYGG
ATFRAKTIVE TOWER III SAIGS
ELLER REHABILITERING
SENTRMT I SKI
I SAMARBE IDE MED VARE
PROSJEKTERTE ENEBOLIGER
LOKALE BYGGMESTERE
MED INDIVIDUELLE TILPASNINGER

MESTER
1
-1 tJ

MESTERHUS

Nordbyvn. 23, 1400 Ski - lIt. 09/87 2640
FOLLONL
FOLLO A/L avd. Drøbak: Storgt. 1, 1440 Drøbak - TIf. 09/93 39 60

a's,,,,

MMIII!

LEVERANDØRER TIL VISNINGSHUS:
AL

4'

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter

TIf. 9226 10

W4j

Creative Design AS
CD
Stoffer - Tapeter - Møbler - Interior

4MigiiaI

KJØKKEN - BAD - GARDEROBE

Kahrs
Kvalitetsparkett

NorwDanAA Elektro A/S Olav C. lenscn E Son Ah
Aut. Elektroiristaflatar_
Vinduer• IJører
Solvn. 9, Spydeberg
TIf. 09/87 14 57 - 1400 Ski
Innbrudssikret
TIf. 09/83 89 63

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
I

TRADISJON I SOLID HANDVERK

Urto wtt

15

EIENDOMSFORMIDLING

A. NILSENS
BILSERVICE

Vi ordner LAN
for kjoper/selger

TORNERUD - Askim
Tit.

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.

BIL

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

:: 15 70

Galled Nygard

ENEBAKK VANN 00 VARME

Flateby - tlf. 92 80 80

DIJRUD a-ARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

Galled - innramming

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

RØRLEGGER

Gullmedalje I innramming i 1989

DOGNVAKT
Graving og heytrykkspyling

I
Audi

KjOpe eller selge
elendom?

Erling Rod A/S
1800 Askm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjep din nye el/er brukte bil hos oss:

Bevillingshaver, Adv. Rege AT Tryti
rJ elIeien 55, 1914 TIre Enebakk
TIl.: 0919255 70

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743
Gray., sprengning, transport

Saig a
medaijeskap og innrammede akvarellavtrykk

TRYTJ EIENDOMSMEGUNG A/S

BYGG OG ANLEGG

Entreprenor

Alt I innramming

Kontakt:

Tit. 881615

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

Iltsigts rammeverksted

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsà kveldstid
REGNSKAP

Erik Kjelgaard

ELEKTRIKER
ELEKTROENTREPRENORFIRMA

.;

KJEIJ. BRENDJORD

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165

G:nebakk
CPegnskapkoñtor A/S
lIt. 09/92 63 03

Postboks 24
1912 Enebakk

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas

Stramsborg &
Enersen A/S

Regnskapskontor

utfører alt i el-installasjoner

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

EILAC3

)

1i1 - —

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

Mur, puss,
peiser og fliser

Tit. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Minigiaver til We
Graving - transport - sprengning

Mur- og betongarbeider

Esso diesel, parafin og fyringsolje

Tif. 92 81 24
Roll Nssvold

1912 Enebakk

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODIESEL
Konkurransedyktige priser hele áret!

TRINTO VERKSTED AS RI
09-92 55 55 mobil. 094-14 469.

•Regnskap & Forretningsforsel
•Bedriftsrádgivning
KR SystemAdministrason AFS

Gaupeveen 29
1914 Ytre Enebakk .._.
hf.: (09) 92 48 24 -92 47 74.

Vestli, 1911 Flateby

Mur & Graveservice A/S
lIt. 09/92 61 18 — 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

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

flay C. Jensen
=6SønA/S
MYRFARET2, 1400 SKI. TLF.09-871457
RORLEGGERBUTIKK
ECEN RBRLECGERAVDELING
All innen • Sanilar • Varme • r,ioaernisering
TANNBEHANDL.

BRENSEL

Jan M. Johansen

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

NOROL

GLASS

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby
Tif. kI. 8.00-15.00
92 87 39
Tit. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

FRISOR

Enebakk Tanntekoikk
TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Man.-fre. 9.00-17.00
DAME- 00
Tors. 10.00-19.00
HERREFRISOR
Lor.9.00-14.00
SOL—PARFYMERI
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tit. 92 54 13

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

SPESIALFORRETNINGER

TRAFIKKSKOLE

Videolilming!

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring pa bil

TIf. 09/92 46 82

FLISLEGGING UTFORES

Enebakk glass

Raskt og rimelig
Forhândspris
GODE REFERANSER

7
r/W7 r.'7m.ezi

Alt / glassarbeid

7
ek)7

TIt. 9291 07 Westerheim, 1911 Flateby

Svein Thorsen
F'ellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13

Ved alle store og
smà anledninger
Vi kommer
Ta kontakt: Olsen: TIf. 92 52 57
PIIRAINEN. Tif. 92 64 83

Teorikurs - Fase II
Tit. 06/81 42 92

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

lIt. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

Laste- 09 personbilverksted
pa Rud Industrifelt

Wilhelm Helgesen Motor AS
Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris

TØmrer- og snekkerservice
Ernst Iasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utfører alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.
Tit. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705

8YGG- OG TØMMERMESTER
Per-[ilk østlie as
1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGO - TILBYGG
- AESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING
Tlf. 09/9243 40 Mobil: 094/30 295

1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90
utfører aile typer jobber

till en rimelig pris.

Ski Trafikkskole
Enebakk Markiseservice

1400 Ski - tlf. 87 37 10

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjgretimer

Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
Tit. 92 45 58

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE

VAKTSELSKAP
KVIKI( HENS

D.

IAGO

Vi renser det meste: Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 6294

Tif. 09/92 83 74

SKEOSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. RiisgArd, Kjeller

(Skilt Ira Fetvn. v/tlyplassen(

Apningstider: 8.30-15/17-19
limebestilling 06/87 85 00 el.
((DROP-11W 8.30-14. Stengt helg.

WOO`LAb 1111

zJeaaarna

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrom
Bil - Elektro

• Poliklinikk 0 Røntgen • Kirurgi
S Lab.service S Oppstalling opererte dyr

Om nodvendig møter vi
til kjøretimer I Enebakk.

TRANSPORT

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
hf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359'

Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby - tlf. 92 80 42

Mobiltlf. 094/95 481

16

Nylendeprosjektet
kan bli utvidet

Strid om pris

Relingen Boligbyggelag samarbeider med Block
Watne om utvidelse av boligbyggingen ved
Nylende I Ytre Enebakk. 39 boliger av forskjellig
størrelse planlegges i tillegg til boligene som alle rede er under bygging i Nylende.

Indre Folio Herredsrett I Ski skal avgjøre strid om pris pr. kvadratmeter
for kjøp av en del av eiendommen Flateby Bruk ved overskjønn. Arsaken
er at det er stor avstand ph pris mellom det Enebakk kommune vil betale pr. kvadratmeter, og det grunneier Otto B. Morcken krever i pris.
OmrAdet det strides om er ph om lag 25 dekar. Nár saken skal avgjøres
ved overskjønn, er ennâ ikke kiart.

Enebakk Boligstifteise. Arsaken til at man nA lufter en
utvidelse av prosjektet, er at
det er gunstig A bygge nA.
NA venter R1ingen Boligbyggelag og Block Watne pA
svar pA søknad om boligHusfinansiering via
banken.

Halvor Lande Thon
Prosjektet er nytt. Del har
ikke vert planlagt lenge.
Ifølge disponent BArd Lysestøl i Rlingen Boligbyggelag har de jobbet med
prosjektet siden slutten av
mars. Block \Mitne har jobbet med prosjektet i lengre
lid. Dette boligprosjektet
som nA er aktuelt, er et samarbeidsprosjekt med Block Watne. Lysestøl stiller
seg positiv til et slikt samarbeide.

Markedsføring
Svar fra Husbanken venter
man A fA for sommeren. De
foreløpige pianene omfatter
bygging av 14 to-romsleiligheter pA cirka 50 kvadratmeter, 20 treromsleiligheter pA cirka 70 kvadratmeter og fern fireromsleiligheter pA cirka 100 kvadratmeter. Hva som videre
vil skje med prosjektet, er
avhengig av responsen pA
markedsføringen. Hvis all
gAr i orden, blir Rlingen
Boligbyggelag byggherre.
Oppstart av prosjektet kan
bli rundt 1. oktober hvis all
kiaffer.

Gunstig a bygge nA
I dette prosjektet som
fortsatt er i planleggingsfasen, planlegges en
blanding av to-,tre- og
fireromsleiligheter.
Des suten er det mulig at det i
de 39 boligene ogsA kan bli
bygget utleieboliger for ungdom. Eventuelle utleiebolier vil bli leiet ut av

Borgerlig konfirmasjon
i lokal regi
Søndag 23 mai stiller 15
konfirmanter til borgerhg konfirmasjon ph
Ignarbakke. Dette er
første gang Enebakk
lokallag av Human
Etisk Forbund arrange rer konfirmasjon i egen
regi.
Tidligere har den borgerlige
konfirmasjonen vrt i regi av
Nedre Romerike lokailag og
konfirmantene har vert nødt
til A reise til Lørenskog eller
Ski for A delta pA møtene.
Men, fordi del etterhvert var
sApass stor respons pA kursene, bestemte man seg for
at man i Ar skuile arrangere
konfirmasjonen i egen regi.
--Etikk og medmenneskelighet er grunnieggende tanker i
del samfunnet som vi alle har
ansvar for A verne og utvikle,
heter del . En human etiker
er et menneke som tar dette
alvorlig uten A dele kirkens
og de relgiøse organisasjon

-ers trosoppfatning. Humanetikk er med andre ord livssyn som bygger pA toleranse
og gjensidighetsføieise uten
forankring i relgiøse dogmer.
Og det er nettopp etikk og
medmennekelighet, elier
"hvordan vi skal vre mot
hverandre som er talt opp
som lemaer pA de ukenhlige
møtene som utgjør konfirmasjonsforberedelsene. Til nA
har gruppa diskutert temaene
hva er livssyn?, menneskerettighetene, ungdom og sam
-liv, by og rett, rasisme,
ungdom og rus, mens tema
miljøvern vii las opp i tiden
frem til avsluttningen, som
blir en stor ungdomssfest.
Til tross for at Humanetikerne utgjør et forholdsvis
lite lag med 60 mediemmer
her i Enebakk, kan laget tilby
borgeriig bisettelse og borgerlig navnefest for de som
Ønsker A markere disse
begivenhetene uten mcdvirkning av prest eiier andre
kirkelige representanter.

iijnett

Halvor Lande Thon
Dette er en gammeb sak
for Enebakk kommune.
Saken er tilbake fra 1985.
Opprinnelig krevde grunneier Morcken ifølge rAdmann Bjorn Halvorsen en
pris pA 70 kroner pr.
kvadratmeter, noe som
senere ble redusert til 45
kroner pr. kvadratmeter.
Kommunen tilbydde i sin
lid en pris pA meilom 1012 kroner kvadratmeteren.
Uenigheten om pris er en
ting, noe annet er ogsA
hva man mAtte legge til
grunn for pnsfastsettelsen
RAdmann Bjorn Halvorsen sier at omrAdet er
rreguiert til friomrAde, et
vedtak som ble gjort ienge
for denne saken ble aktueli. Del foreiigger ingen
planer om A gjøre denne
deben av Flateby Bruk til
nrings- elier boligformAi.
Kommunes-tyret har tidligere vedtatt ekspropriasjon
av eiendommen med
formAl friomrAde.

Eiendomsretten

Skog- og friareal

Situasjonen er siik at
bAthavnen iigger i det
omrAdet som kommunen
vii ekspropriere til fri luftsformAl. En annen sak,
som ikke behandles av
Indre Follo Herredsrett, er
om eiendomsretten til Flateby BAthavn. Dette ifølge
rAdmann Bjorn Halvorsen.
Grunneier Morcken og
Flateby BAtforening strides
om dette. BAtforeningen
har fAtt opparbeide en bAtplass i forstAelse med
grunneieren.
-Kommunen har tidligere fAtt tiisagn om tilskudd
til opparbeidelse av friomrAde fra Staten. Vi har
forsøkt A komme frem til
en løsning, men dety har
ikke vrt mulig. Derfor m
A vi ha et overskjonn for
A avgjøre hva prisen pr.
kvadratmeter blir, sier
rAdmann Bjorn Halvorsen.
Saken er tidligere behandlet i Skjønnsretten.

Vignett har flere ganger
forsøkt A fA tak i
advokaten til grunneier
Morcken, nembig Birger
Oiafsen. Men uten hell.
Skjønnsretten uttaber i
sine premisser: "Skjønnet
legger til grunn at
omrAdet mA vurderes
som tomteomrAde og UtbyggingsomrAde for bAthavn". RAdmann Bjorn
Halvorsen pApeker at
alierede i den første
generalpianen for Enebakk, utarbeidet i oktober
1967, er arealet bangs
øyeren i omrAdet ved
Flateby Bruk reguiert til
skog- og friareal. I generaiplanen for 1976- 1984
er dette fulgt opp ved at
areabet som grenser ned
til Øvcren er Ørcmerket
som bAtplass og friomrAde. Kommunestyret
har vedtatt A regulere
deler av areabet pA Flateby Bruk til fnomrAde.

Forts. fra s.6
Muntlig tilbud
--Hvorfor foreslo Barbøl
Bygg A/S et samarbeid
med Rlingen boiigbyggebag?
--Vi samarbeider med fornuftige samarbeidspartnere.
Reiingen Boligbyggelag er
interessert i A bygge ut
bobiger i Kirkebygda, og
nA har de et muntlig tilbud
om A kjøpe en mindre eiendom pA Lotterudfeitet.
Tilbudet blø fremført for
om lag en mAned siden,
sier Carsten Barbøi.
Selve prosjektet "Presthagant' har vrt jobbet
med i mange Ar, iføige
Carsten BarbØi hell siden
1972. Del har hele tiden
ligget i kortene mer utbygging av Lotterudfebteh.
Del som blant annct har
forsinket pprosjektet er
smA justeringer av rreguleringsomrAdet og atkomstvcien hi! byggefeitet.

Redaksjon og ekspedisjon:
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