Iii alle som
fredag
11. mai
1984

Ieier fryseboks
has Clifford!
Vi anmoder alle som har fryseboks
hos Clifford om a tomme boksene
sine innen 1. august 1984
Fryseriet ma gjores rent og restaureres.

LOKALAVIS FOR ENEBAKK

Enebakk Best

VIElSAGODI
Her har du Vignett. En
smakebit pa det vi .hàper skal
bli Enebakks egen lokalavis.
Har vi ikke tre ailerede da?
Jovisst! Men Enebakks geograft er silk laga at ytringenes
lokalavis ikke er den samme
som flatebyingers eller kirkebygdingers.
Vignett skal dekke hele
Enebakk. Den skal Ia folk I
bygda til a fØle seg som enebakkinger - bryte ned barrieren mellom de tre kretsene. AmbisiØst? TJtvilsomt
Umulig? Det tror vi ikke. Alierede avisens navn barer
it smen i - - *bakk 1gn skal vre ett. En
kommune. Ett àr er gatt Siden tiitaksnemnda tok initiativ til a fâ utredet spØrsmâlet om egen Enebakkavis. Representanter for foreninger
og lag som gir ut egne lagsaviser ble invitert til et mote
om saken. og ut fra det ble
aviskomiteen dannet. Ved juletider kom man sammen
igjen - noe amputert - men

ikke handlingslammet. Siden
har snØballen rullet, og sâ er
man der. Din respons er avgjØrende for om Enebakk far
egen lokalavis som kommer
ut en eller to ganger i uken
fra 1. oktober. Vi tror Enebakks nringsdrivende vii se
det som en fordel a kunne ná
befolkningen med annonse 1
en avis - i stedet for tre.
Vi tror enebakkinger vii
sette pris pa a ha en lokalavis
som er felles for alle enebakkinger - og som har tid - og
spalteplass til a vre et speilbilde av det som skjer i hele
'unen.
.ortsinteresser
vii ha en avis som har plass
til resultatene av miniputtenes treningskamper.
Vi tror foreidre vii ha en avis som skriver om fØrste skoledag, dugnad i parken, loppemarked i Husmorlaget og Olemann som fant ârets
fØrste hestehov da han snubla pa vei over gjerdet til fru
Hansen.

Dette er et prØvenummer,
og brer selvfølgelig preg av
det. Trykketiden hindrer oss
sitet til a fà med alle de emner vi gjerne vile skrive om.
Heller ikke har vi hatt kapasitet til a M med sportsstoff i
dette nummeret, som nØdvendigvis har mattet basere
seg pa aviskomiteens frivillige dugnad. Det viktigste
denne gangen har kanskje
vrt a presentere prosjektet,
og gi en smakebit pa Enebakkavisen.

ite pengep
ange oppgavep

LIV OG LYST

større gymsal pa Stranda skole pa Flateby. I alle
fall om kontorsjefens forslag til langtidsbudsjett
blir utslagsgivende. Der
er nemlig beløpet som forAge kommunestyre satte
av til formàlet strøket.

idrettsplass i tilknytfling til Streifinn. Pa et
mote om saken pa Streifinn 25. april framgikk
det tydelig at det er urealistisk a regne med anleggsstart for tidligst i
slutten av 80-ára. Pa mote
kom det ogsã til uttrykk
usikkerhetsmange
momenter i forbindelse
med planen.

Gode argumenter som taler mot en egen lokalavis for
Enebakk kan utvilsomt fØres
i marken.
Vi har trukket fram argumenter som taler for. Og et av
de viktigste er kanskje nettopp dette at enebakkinger
W noe felles - bortsett fra
kommuneadministrasjonen.
Vi far et organ som kan bygge
bro mellom kretsene. Det
trenger vi i Enebakk.

Kan vi here oss
a leve bedre sammen?

Langt
fpamtil

OG-TIL

- Enebakk er etter mm
mening den beste kommunen i hele Hord-Europa. Folk kiager ofte pa tilbud som mangler. Man
burde finne ut noe om et
sted man fl:tter til for
man kommer cut.
Ordene kommer fra en
sum kanskje iner cnn noen aniien Enebakking kan
uttale seg om hva Enebakk er og ikke er. Han
satt som ordforer i kommunen i 28 at - fra 1947
og frain til 1975. Maünen
er Fritz Ungersness; När
han ser tilbake pa tiden
som ordforer i kommunen. en tid hvor det
skjedde en invasjon av
innflytt€
selv det

LIV og LYST
Innbundet kr. 98,Du far boken
i bokhandelen,
Tor Edvin Dahl har skrevet en bok for unge
mennesker om det i leve sammen med andre.
Til Enebakk Bokhandel A/S, 1911 Flateby
E Ja, jeg bestilier Tor Edvin Dahis bok: LW og LYST
Send meg boka i oppkrav.
Navn
Adresse
Fd

IS IJNDERVISNINGSLITTERATUR

I

- Klart jeg trives i
Enebakk, sier ordforer
Lucie Paus Faick som na
liar bodd i kommunen i
elleve at. - Vi inflyttere
har jo kommet hit fordi
vi har valgt a bo her. Jeg
kan forovrig ikke se det
betydningsfulle i om
man er født et sted eller
ikke. Hovedsaken er at
man trives der man bor.
- Hva set du som den
viktigste oppgaven for
kommunen I tiden framover?
- Jeg vii ikke karakterisere noe som viktigst.
Vi hat mange viktige
oppgaver loran oss, og
dárlig okonomi. Likevel
er det viktig a gjØre et
grundig arbeid med
planleggingen av de forskjellige prosjekter, slik
at alt ci' kiart nat man er
i den situasjon at prosjektene kan g,jennomfores.
- Spennende. sier
Enebakks ordfØrer Lucie
Paus Falek om avisplanene i Enebakk. - Jeg er
ikke 1 tvii om at behovet
er til stede, og at en egen
lokalavis for Enebakk
hat livets rett.
- Filers er jeg godt fornyd med de tre eks-

isterende lokalavisers
dekning av kommunen.
Det er klart det er mange
saker som ligger der, og
som man kunne skrive
om - mindre saker som
folk er opptatt av. Den
nye lokalavisen vii ha
muligheten til a dekke
alle disse tingene, sier
Lucie Paus Faick, som
samtidig benytter anledningen til a kaste
fram tanken om a komme med i mediautviklingen pa andre omrader,
f.eks. med nrradio.
Forts. side 16

I

Vignetts. Provenummer
er utgitt av komiteen for lokalavis i Enebakk, som bestâr av Ella Bjerregaard, BjØrn
Halvorsen, Tore Pettersen, Halyard Waade og Aslaug Tidemann.
RedaktØr for prØvenummeret: Aslaug Tidemann
Logo til Vignett etter ide av: Mariann Waade Hansen
Billedtekn. bistand: Egil Holstad
Avisen er trykket I Indre Smaalenenes Trykkeri, 1850 Mysen.

/

okalavis
i Eneb akk
HVORFOR
Vi trenger en lokalavis av mange àrsaker. Vi har ingen avis som dekker Enebakk godt nok i dag. Folk i Enebakk bor i atskilte kretser som har for liten kontakt
med hverandre. Enebakk kommune mangler et forum
for informasjon til innbyggerne. Enebakks innbyggere
og politikere mangler etforum hvor de kanfØre debatt.
Nceringslivet mangler et forum for markedsfØring (annonsering) med god de/cning i Enebakk.
NAVNET
Vignett betyr. Epigram (forkiarende inns krift) eller
kort tekst brukt som motto foran bok, kapittel e.l.
Detforeslàtte navnet er dessuten sammensatt av:
VI som star for Enebakks innbyggere.
IGN som star for Enebakk
ETT som star for et samlet Enebakk.
EIERFORM
Aviskomiteen (som bestár av Halyard Waade, Tore
Pettersen, Aslaug Tidemann, Ella Bjerregaard og BjØrn
Halvorsen) mener at det beste er en eierform hvor Enebakks innbyggere, nringsiiv, foreninger og lag og Enebakk kommune eier avisen sammen. Derfor har vi planlagt et aksjeselskap. Oppslutningen om aksjetegningen
er svrt avgjØrende for om avisen skal komme I gang.
Pa den annen side blir detjo da folket selv som bestemmer om det skal bli noen lokalavis i Enebakk. Jeg er
ikke i tvil!
UPOLITISK
Alle er enige om at avisen skal vre politisk nøytral.
ØKONOMIEN
Er det Økonomisk forsvariig a sette i gang en lokalavis
i Enebakk? Svaret bØr vrè ja, men lett blir det nok
ikke. Det lar seg gjøre andre steder pa stØrrelse med
Enebakk, og da ma det kunne ga an her ogsá.
Driftsutgiftene vii belØpe seg til Ca. 1,5 mill. kr . pr. ar
dersom avisen skal komme ut 2 ganger pr. uke (og ca.
800 000,- dersom den skal komme ut bare en gang pr.
uke.)
De store utgiftspostene er forelØpig beregnet slik:
Trykking kr. 973.000,- LØnnsutgifter kr. 280.000,- Distribusjon kr. 112.000,-.
For a fà inn disse pengene har vi beregnet 2000 àrsabonnement A kr. 250,-, tilsammen kr. 500.000,-, og annonseinntekter pa kr. 10.000,- pr. nr som vil innbringe
Ca. 1 mill. kr. pr. ár. Annonseinntektene hØres kanskje
voldsomme ut, men dersom nringslivet fatter interesse for A annonsere, bØr det vre fulit mulig.
Med en god oppsiutning om aksjetegningefl bØr vi
unngâ a ta opp lan. Da slipper vi dyre renter, og det vii
hjeipe oss til a holde driftsutgiftene nede. Vi har tenkt
oss en aksjetegning pa Ca. 250.000,-. Her bØr nrings1ivet stâ for 150.000,- og privatfolk, lag og foreninger for
Ca. 100.000,-.
Dersom vi kiarer a fá solgt et opplag pa minst 2000 og
vise til etter ett ârs drift, vii vi muligens ogsã oppfylie
kravene til statsstØtte og statsannonser, og det vii ogsá
hjelpe pa driftsbudsjettet.

0
Hei du!

Har
vi
behov
for
Handel, Händverk og
Industritoreningen egen Enebakkavis?
Enebakk Handel, Handverk og Industriforening ble
formelt stiftet den 19. mars
1984.
Foreningens forml er a
ivareta handel, hándverkernes og industriens interesser
;á vel innad som utad overfor
publikum som kommunale
myndigheter.
Det er yiktig at foreningen
er partipolitisk nøytral slik at
alle selvstendige nringsdrivende I Enebakk (untatt
bØnder som har sin egen organisasjon) finner sin plass i
foreningen. Vi har til nâ
manglet et forum for samarbeid og meningsutveksling.
Det foreningen til ná har
arbeidet med er a fâ innfØrt
hándverksloven i Enebakk.
A fâ kommunale forskrifter
for handel uten fast utsalgssted a utarbeide vedtekter
for foreningen. Styrets videre
arbeidsprogram: Arbeide for
grendesenter I Ytre
Formidle kontakt mellom
nringsdrivende til utbygging av industribygg i fellesskap.
Medlemsmøte i september
over tema Fri Konkurranse
og prispolitikk, foredragsholder, prisdirektør Egil Bakke
med bredt sammensatt panel.
Vil til slutt Ønske aviskomiteen lykke til og hápe pa at
det vil lykkes i sitt forsett,
nemlig a skape ei lokalavis
bare for Enebakk. Alle er vel
enige om at det ikke ei noen
heldig løsning, hverken for
publikum eller nringsiIvet.
A ha en tre-fire-lokalaviser,,
i bygda som bare har en
dekningsgrad fra 10-30% er
ikke tilfredsstillende. Det er
mitt Ønske ná at nrings1ivet
i Enebakk ser den sjanse vi
nâ far med den nye lokalavisa og bruker den til a annonsere i.
Thorleif Løken

Egen lokalavis i Enebakk - Har vi
behov for det? Finnes det ikke allerede
tre lokalaviser som dekker kommunen? Har en egen Enebakkavis noen
misjon? Yule du abonnere pa den? Vignetts medarbeider tok en runde i Enebakks tre kretser og sti1te tilfeldig
valgte Enebakkinger disse spørsmálene.
ikke fornØyd med clekningen
av Enebakk i lokalavisen var,
sier han. - Det. kan ga dagevis uten at vi leser noe om
Enebakk, og om Kirkebygda
der vi bor. Jeg yule hilse en
egen lokalavis for Enebakk
velkommen, og vre en
sikker abonnent. Nâr jeg apner lokalavisen blir jeg ofte
skuffet, fordi jeg ikke firmer
noe av det jeg venter a finne
der. Bortsett fra kom-

- Det er kiart behovet er
til stede, sier Kari Ruud pa
Flateby, innflytter og gift
med Enebakking. I Øyeblikket abonnerer vi pa den av de
tre lokalavisene som dekker
Flateby best. Vi har prøvd
forskjellige, men skal man vite hva som skjer i heiekommunen, er ikke en avis nok.
De lokalavisene vi har ná
dekker hver sine deler av
kommunen. En egen lokalavis vii virke samlende pa
kretsene. - .Jo, jeg vilie nok
abonnere pa en Enebakkavis,
i alle fall til a begynne med.
Om jeg fortsatte a abonnere
ville vre avhenglg av hvorclan avisen ble.

STARTDATO
Dersom alt gàr som planlagt bor vi kunne komme ut
fast med drift av avisen fra 1. oktober i dr.

- Visst har vi behov for en
egen lokalavis for Enebakk,
sier Olav Jordet, som bor
oppe i Bjerkekroken i YtreEnebaklç hvor han har bodd
og arbeidet hele sitt liv. De
lokalavisene vi har i dag dekker kommunen for dãriig.
Klartjeg yule abonnere pa en
Enebakkavis. Hvis den ikke
ble for dyr, da.
- Hva skal stá i en god lokalavis for Enebakk?
- Enebakkstoff av alle
slag. Det er sá mye som bØr
skrives om i Enebakk. Ikke
noe problem a fylle en egen
avis.

For aviskomitéen
Halyard Waade

Ketil NystrØm er innflytter
fra Oslo til Kirkebygda hvor
han har bodd i tre ár. - Vi er

munevalget synes jeg det har
vrt dârlig med Enebakkdekning.
- Vi har jo lokalaviser, sier
Anne Lise Henriksen, i Ytre
Enebakk. - Og jeg synes avisene dekker kommunen
godt. Det spØrs vel om det
blir mullg a finne stoff nok til
en egen Enebakkavis.
- Finner du det Enebakkstoffet du venter a finne i din
lokalavis?
- Ja, det gjØr jeg. Jeg har
jo skiftet litt pa nar det gjelder vaig av lokalavis siden
jeg kom hit for atten ár siden.
Men stort sett er jeg fornøyd
med den jeg nâ har.

Kirkebygda:

Nybygg for fors'kolen
pa tpa,ppene neste Ar

Løsningen pa romspørsmâlet for fØrskolen i Kirkebygda ser ut til a bli nok et ár pa Kirkebygda skole. Men
planer om egne lokaler er under utarbeidelse.
Saken skal opp i skolestyret i maimøtet. Og romproblemer eller ikke - det var i hvert fall goy da fØrskolebarna hadde karneval her i var.

SVARSUPPER

1,

Det er veldig viktig for aviskomitéen A fà reaksjoner pa
dette prØvenummeret. Vi ber derfor innstendig om at
osá.e 'si
.er
aa.o -re er - - a
De som ikke Ønsker a klippe avisen I stykker kan skrive
svarene p A et vanlig ark.
Pa forhand takk!

SVARSLIPP FOR NLERINGSDRIVENDE
TIL AVISKOMITEEN
V/HALVARD WAADE
1911 FLATEBY
JEG/VART FIRMA ØNSKER A:
TEGNE OSS FOR
STK AKSJER A KR 100ABONNERE PA VIGNETT U JA U NEI
ANNONSERE I VIGNETT FOR CA KR
I LØPET
AV 1985
ANDRE FORSLAG ELLER KOMMENTARER

punktet avslatt. Etter dette har kontorsjefen vrt I
kontakt med rektor og bar
Mtt positive signaler. Skolesjefen stiller seg ogsâ p0stiv til at fØrskolen far bli
pa Kirkebygden skole et
âr til. Det vi mangler nâ er
et formelt vedtak i skolestyret.
- Et âr til kan dere
sannsynligvis bli pa Kirkebygden. Hva med
1985/86?
- Som kjent er det satt
av midler i langtidsbudsjettet til oppføring av
permanente lokaler, og
man ser dette i sammenheng med en eventuell utvidelse av Kirkebygden skole.

FØrskolen i Kirkebygda
far antagelig bli et ar til pa
Kirkebygden skole. Det
ser Ut til a bli konklusjonen pa alle bestrebelsene
for a skaffe førskolen egnede lokaler. Kommunen
har vrt i kontakt med
rektor SvendsØy, som har
gitt positive signaler.
Foreldrerád og samarbeidsutvalg bar gâtt inn
for en slik lØsning, dersom
ingen annen mulighet finnes. Skolesjefen stiller seg
positivt. Det gjenstár bare
for skolestyret a fatte det
endelige vedtak i neste
mote en gang i denne maneden.
- Samarbeidsutvalget
har gàtt inn . for denne
løsningen dersom ingen
annen lØsning finnes, understreker Marit StrØm,
formann i SU ved Kirkebygden skole. Men vi har
nok en - an: .ekt pàdet

- ForØvrig er det sosialkontorets oppgave a
skaffe lokaler. FØrskolen
hØrer inn under sosialkontoret. De kunne ha gjort
noe for lenge siden. Det er
aitfor galt at det gâr mot
sommer uten at fØrskolens
skjebne er avgjort.
skole
Kirkebygden
trenger egentlig plassen
sarelv, og det er svrt
uhe1Ug at ungene ikke
har noe fast kiasserom,
men nermest ma friste en
nomadetilvrelse i skolens lokaler. Vi mener ellers det er viktig at lokalene fØrskolen skal bruke
bØr ligge i tilknytning til
skolemiljØet. Derfor ville
det gamle herredshuset
vre et fint alternativ.
Permanente
lokaler i 85/86
- Har dere ikke gjort
noe for a skaffe fØskolen

Fritidshjem
og barnehage
- Bygging av permanent lokale for farskolen har aktualisert plane-

et alternativ. FØrskolen
har vrt der tidilgere.
Grunnen til at man flyttet
førskolen derfra i sin tid
var at man fant lokalene
uegnet. De var store og
utrivelige. Vi mener det
ma kunne ga an a gjøre
om en av de leilighetene
som er 12. etasje slik at det
kan bli rom for fØrskolen.
Men finner man ikke a
kunne ga inn pa denne eller andre foreslátte lØsninger, mener vi at førskolen ma fá bli et ar til pa
Kirkebygden skole, sier
Marit StrØm.

alsjef Fjeld?
- Det har vrt mange
alternativer inne i bildet.
Jeg har vurdert de fleste
som uegnet idet førskolen
bØr ha tilknytning til skolemiljØet. Det er litt av
hensikten,
- Det gamle herredshuset skulle vre lint i sâ
mate?
Det blir for kostbart.
Vi matte isolere med tanke pa ligningskontoret
som holder til under.
Jeg tok kontakt med
skolen for a fà til et leieforhold. Det ble i utgangs-

len. sier kontorsjef Bjorn
Halvorsen. I langtidsbudsjettet for 85 er det satt av
1,5 mill. til dette formâlet.
Her er det nødvendig a se
sammenhengen og forsØke a M til en kombinert
lØsning. Det er nedsatt en
administrativ gruppe bestaende av folk fra kontorsjefens kontor, sosialkontoret, skolekontoret
og teknisk etat som skal
utarbeide en plan for løsning. De har ogsa til oppgave a vurdere fritidshjem
og barnehage i sammenheng med prosjektet.

Enebakk formannskap
vedtok enstemmig i mote 7.
mai a fryse flere bevilgninger
til tiltak som er vedtatt
igangsatt i Enebakk i innevrende ar. Det enstemmige
vedtaket var i trad med kontorsjefens innstilling. Det er
den darlige skatteinngangen
som har fAtt kontorsjefen til a
foresla frysing av forskjellige
bevilgninger fram til september. Dersom formannskapsvedtaket far flertall i kommunestyret 21. mai betyr det
blant annet at opprusting av
Viotta ma vente. I begrunnelsen for a fryse dette prosjektet midlertidig heter det at

pianene ikke er klare, silk at
man ikke har kunnet fá til- Et ekstra eksemplar?
Vignetts prØvenummer blir
delt STUI-midler. Opprusting av banen skulle etter endt i posten til alie husvanlig monster fmansieres stander i Enebakk. Skulle du
med en tredjedel pa kom- av en eller annen grunn Ønsmunen, en tredjedel pa Ene- ke et ekstra eksemplar - elbakk Idrettsforening og en ler muligens ikke ha fâtt avitredjedel fra STUI-midler. sen, vil den bii lagt utgratis
Kommunen beyilget 100 000 pa aile Enebakks postkontorer.
til formàlet i fjor.
En annen budsjettpost som
eventuelt blir berØrt er vedlikehoid av kommunale bollger. Dette er en post som ikke
har vrt srlig belastet i a, i
og med at vedlikeholdsarbeiderne har vrt beskjeftiget med ominnredning av
den gamle sykestua. Formannskapet vedtok derfor
enstemmig, etter kontorsjefens forslag a fryse 25 000 av
vedlikeholdsmidler til kommunale boliger. Saken kommer opp i kommunestyrets
mai-mote.

NAVN.
ADRESSE

SVARSLIPP FOR PRIVATPERSONER,
ri FORENINGER OG LAG
TIL AVISKOMITEEN
V/HALVARD WAADE
1911 FLATEBY
JEG/VI VIL ABONNERE PA VIGNETT U JA U NEI
JEG/VI TEGNER OSS FOR
STK AKSJER A KR
100,JEG/VI ØNSKER AT VIGNETT SKAL KOMME UT:
02 GANGER PR UKE
O1 GANG PRUKE
ANDRE FORSLAG ELLER KOMMENTARER
NAVN.
ADRESSE
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'Videoflim om sniffing
<<Valget er ditt, heter en film videogruppa i Club 1 Flateby
Ungdomsklubb har laget.
Kiubben har tatt videoen i bruk som kampmiddel mot sniffing. Klubbmedlemmene har selv stâtt for manus, kamera,
kort sagt alt som har med filmen a gjøre.
Spilietiden er 20 mm.
Filmen er en oppfolging av det temanr. av kiubbavisen
som ble delt ut til alle hus- stander I Enebakk tidligere i âr.
Kiubbleder Erik Brâten forteller at de Ønsker at NRK, barne- og ungdomsprogrammene skal anta den. Dessuten er det
vist for Statens Filmsentral. De mente at filmen var sã god at
den kan vre med i en konkurranse om den beste filmen om
ungdomsproblemer. Vinnerne av denne konkurransen vii fá
delta i en internasjonal konkurranse i Wien i forbindelse
med
FNs ungdomsár -85
Historien 1 filmen er i korte trekk: Anne er med i en gjeng.
Gjennom en av gjengmedlemmene fax hun kjennskap til og
føling med sniffekiuten. Hjemme sitter Annes foreidre og koser seg med avis, strikketØy og kaffekopp.
Godtroende sluker de alt datteren forklarte om hvor hun
hadde vrt, hvor hun skulle, osv.
Det gar gait tilslutt, Anne blir kjOrt hjem av poiitiet, sanse
lØs etter omgangen med kiuten. Foreldrene far opp oya pa en
brutal mate. Dette hendte ikke bare med andres unger, det
hendte faktisk med deres egen datter.
Dette er videogruppas debutprodukt. De har arbeidet
hardt, 3 mnd. med opptak, og omtrent like lang tid med resten
som skal til fØr den kan vises. Kiubbledelsen og videogruppas
medlemmer er fornØyd med det produktet•de har laget, selv
om enkelte av medlemmene mener at kun filmen i seg sjøl
ikke er nok. <Ska1 den virke tilstrekkeiig avskrekkende ma
det diskusjon til ved siden av, tror de".
Filmen er tatt op pa Flateby, og derfor har den nok en
sterk appeli. Sniffeproblemet 1 Enebakk er forholdsvis stort,
noe de unge er fullstendig kiar over.

Enebakk Bondekvinnelag
Nãr gymsalen ikke strekker til pa Stranda skole, ma korridoren tas i bruk. Ingen
heldig løsning, men en lØsning man tyr til nesten daglig. Gymkererne er i ferd med
A miste tâlmodigheten. Her er ei gruppe av en 5. kiasse i sving med hoppetau.

Gymsalen
pa
Stranda skole pa Flateby er et sorgens kapittel. Hundre kvadratmeter er alt man
har a boltre seg pa.
Nár man sá vet at et
vanlig kiasserom er
pa Ca. sytti, skal det
liten fantasi til a
skjØnne at her blir
det trangt om saligheten nâr 25-30 elever skal boltre seg i
fysisk utfoldelse. Tre
kvadratmeter
pa
hver, sânn omtrent.
Elevene pa Stranda
skole bar i mange ãr
mâttet ta til takke
med bygdas dárligste
tilbud om fysisk fostring.
Pa regnfulle dager gár mye
tid med til a tØrke regnvann
pa gulvet innen man kan
komme i gang i gymsalen.
For vinduene i gymsalen lekker. Lrerne er fortvilet
elevene er misfornØyd. Lrerrádet har oversendt et
kraftig vedtak til de kommunale myndigheter, hvor
man nrmest forlanger at
noe blir gjort.
Forrige kommunestyre
vedtok at noe skulle gjØres,
og 700 000 ble avsatt i langtidsbudsjettet til utvideise og
utbedring av gymsalen pa

-

Stranda. En planlagt utbedring av salen som yule komme pa rundt 100 000 ble lagt
pa is. Alle gode krefter ble
satt inn pa a vise talmodighet. Man ventet pa noe bedre.
StØrre gymsal.
Sá kommer bomben. Utbedring av gymsal pa Stranda er strøket av langtidsbudsjettet. Det er trange tider. Mange oppgaver skal 10ses.
Hva sier du nã, rektor
Robert BrØnnmo?
Det er med forskrekkeise
jeg ser at utbedring av gymsalen var er strØket i langtidsbudsjettet. Her mener jeg
at det kommunestyrevedtak
som er gjort ma fØlges opp.
Politikerne ma se sitt ansvar
her, og fØlge opp med demokratiske midler. Gymsalen
fungerer ikke som en gymsal
skal. I flere ár har vi n6 mattet holde avslutningsfest for
váre sjetteklassinger pa
Hauglia skole, fordi det ikke
er plass for slike tilstelninger
pa var egen. Dette er selvfølgelig ikke det verste. En
sal pa hundre kvadratmeter
ma nødvendigvis begrense
aktivitetene. En utbedring
ma under alle omstendigheter til. Det koster ogsâ.
Det er bekiagelig hvis
det vedtak som er gjort i
kommunestyret nár det gjelder gymsalen pa Stranda
ikke blir fulgt opp, sier skolestyrets formann, Svein A.
Svendsen. Gymsalen er i en
elendig forfatning. Det har
den vrt i mange ár. Behovet
-

-

-

for utvidelse og utbedring
diskuteres. Dette er
en sak politikerne ma fØlge
Opp.
Hva VII skolestyret foreta seg?
Vi ma sannsynligvis ta
saken opp igjen, og forsØke a
legge press pa kommunestyret, sier Svendsen, men
understreker at det ogsá er
darlige tilstander pa mange
andre skoler i bygda, Kirkebygda eksempelvis.
Men gymsalen pa Stranda kan ikke strykes av prioriteringslista sier Svendsen.
Slik som det er i dag far ungene pa Stranda et dârligere
tilbud. A reparere salen vii
koste mye og pa mange mater vre bortkastet. FØr eller
senere ma man bygge pa likevel, sier skolestyrets formann. Det er dyrt a vente.
Man har ventet for lenge allerede.
kan ikke

-

-

-

Enebakk Bondekvinnelag,
hva ligger bak dette navnet,
vil kanskje mange spØrre seg.
Enebakk Bondekvinnelag er
et lokallag under Norges
B.K.L., en selvstendig partipolitisk nOytral organ sasjon.
Lagets formal er a samle alle kvinner som deler dette
syn atjordbruk, skogbruk og
fiske er de fundamentale
nieringene. Bondekvinnelaget skal ivareta bygdefolkets
Økonomiske, sosiale og kulturelle interesser og bygge pa
nasjonai og kristen grunn.
Ogsa andre som deler samme
syn kan bli medlemmer. Vi

har ca. 50 medlemmer og har
medlemsmøter en gang i maneden.
Lagets virksomhet fram til
juni:
22. mai: MedlernsmØte pa
Kultursekrètr Nils Petter
Wiik besØker oss.
26. juni far vi besØk av vennskapsiaget Eidsvoll Bondekvinnelag. Vi har fellesmØte om kvelden pa Ignarbakke. Teatersjef Mentz Schuierud kaserer.
Med hilsen
Enebakk Bondekvinnelag

1tmi1Ao.tq &
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1912 ENEBAKK

-

EL. IPISJALLASJON
OG FORRETNING

(02) 9263 00 'i(~)F

-

Det er ellers graverende i
denne saken at det allerede i
71/72 ble fattet vedtak i kommunestyret om utbygging av
gymsalen. Dette vedtaket
har aldri blitt opphevet.
Dengang gikk rektor og lrere ved skolen med pa en utsettelse fordi det skulle bli
lettere a fa en skikkelig gymsal ved Hauglia skole som var
under planlegging pa samme
tidspunkt.
Hadde man visst det skulle
bli 12 ar a vente, hadde man
kanskje ikke utvist samme
talmodigheten den gangen.

Vi har ikke bare lysprer og skringer.
hjemmet
Det finnes ogsá noe til bilen
eller'til deg selv.
Foruten utferes alt i nyanlegg og reparasjoner avelektriske anlegg.
-

Frode Haugsetb
Grevlingveien 47, 1914 Ytre Enebakk
TIf. (02) 92 51 35 privat hf. (02) 65 12 40 kontor
-

TELEMASTER
SALG/MONTASJE:
Alarm, intercom, port-telefon, varslingssystemer.
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28 ár som ordforer:

Enebakk best Nopd=
Europa!
- Enebakk er den beste
kommunen i Nord-Europa!
- Folk kiager, man sayner det ene og det andre.
Bor man ikke finne ut noe
om et sted for man flytter
dit?
Man nen som kommer
med denne uttalelsen er
Fritz Ungersnss, og hvis
noen i det hele tatt skal kunne uttale seg om hva Enebakk er eller ikke er ma det
vre han. I 28 hr satt han
ved roret som ordforer i
Enebakk kommune. Han
satt ved roret da innflytterne
velta innover kommunen i
60-6ra og kjempeinvesteringene tvang seg fram.
Det er ni hr siden Fritz
Ungersnss trakk seg ut av
politikken. - De yule jeg
skulle stille opp for en perk
ode til, forteller han. Men da
yule jeg fylt 70 innen penoden var over. Det gâr jo
ikke an....
Men ordforerveteranen er
fortsatt engasjert I Enebakk.
Far tilsendt alle kommunestyrepapirer, og bruker mye
av tiden til a studere gamle
Bat eller landsted
- Slekten min er egentlig
fra Enebakkneset, forteller
Ungersnss. Og selv kjente
jeg kommunen ganske godt
for vi flyttet hit. Gikk mye pa
fotturer her, og ofte gikk vi pa
ski til Vangen.
Vi var friluftsmennesker,
og jeg hadde bestemt meg for
at enten yule jeg ha bat, eller
landsted. Vel, mm kone og
jeg begynte a undersøke mulighetene for a skaffe oss et
landsted, og fant snart ut at
det yule vre rimeligere a
kjØpe et smâbruk.
Jeg bestemte meg for øvre
Gray sá fort jeg fikk se stedet.
Omsider fakk vi kjØpt det,
men vi matte bo der. Det var
dârlige tider med nØdarbeid,
matlapper og arbeidsiedighet. Det hendte folk ikke fikk
lØnna si for kommunen hadde ikke penger. Derfor trengte man skatteytere. I 1937
flyttet vi hit. Huset var over
hundre ar gammelt, oppfØrt 1
tØmmer. I dag er det sannsynhigvis et av de fà husene
som finnes med hàndhØvlede
takbjelker. Det var ikke innlagt vann her, ikke elektrisk
lys. Vi kom fra Oslo og var
vant med helt andre forhold.
Men min kone kiaget aidri.
Omgitt av hundre mâl skog,
utsikt over Langen og flere
hundre meter strandlinje,
syntes vi vi hadde funnet et
sted som var akkurat det vi
søkte. Et sted hvor vi ville leye várt liv.
Pendler
Ungernss hadde sitt dag-

Program 17. mal 1984
Kirkebygden
8.00: Flaggheising pa Kirkebygden skole.
9.00: Bekransing av Petrus oppegards bauta. Enebakk skolemusikk spiller.
10.30: Samling pa Kirkebygden skole.
10.50: 17. mai-hilsen ved 6. kiasse-elever.
11.00: Barnetog - Skolen - Ekebergdalen - Kirken.
12.00: Gudstjeneste - Enebakk kirke.
13.00: Samling pa Enebakk ungdomsskole.
13.30: Enebakk skolemusikkorps spiller.
14.00: Tale for dagen ved 9. kiasse-elever.
Film for barna.
14.30: Div. underholdning, konkurranser og lek.
16.00: Avslutning.
1. mai-komiteen

Flateby
8.00: Flaggheising pa Stranden og Hauglia.
10.00: Frammøte pa Hauglia skole med oppstilling av
toget.
10.30: Vi setter i gang toget.
11.00: Salget pa Stranden starter.
11.45: Toget ankommer Stranden skole. Utdeling av
brus til barna og musikkantene.
12.30: Stranden skolemusikkorps spiller.
12.40: 17. mai-appell v/elever ved Stranden skole.
12.50: 17. mai-tale v/varaordfører Per Kongsnes.
13.00: Flateby barnekor synger.
13.10: Flateby musikklag spiller.
13.30: Film - pulje 1.
14.00: Film - pulje 2.
14.45: Trekning av lotteri og premieutdeling av skyting.
15.00: Slutt pa skolen.

Rute for17. mal-toget
Ikke mange kjenner Enebakk like godt som Fritz Ungersness, som i 28 âr satt ved roret i Enebakk kommune,
og holdt stø kurs gjennom en tid med stor innflytting
t I I II
tt_
lige arbeid i politietaten i
Oslo som domsarkivar, og
etter at familien flyttet til
Enebakk i 1937 ble det pendling. - Det gikk tre busser
om morgenen og tre om kvelden, forteller han.
- For jeg kom til Enebakk
var jeg ikke politisk engasjert, bortsett fra at jeg ailtid
har deltatt i organisasjonsarbeid. Men ordfØrer Bergsvik flkk dratt meg med pa
partimøte. Det var i 1938. Der
ble jeg valgt til formann. Siden gikk det slag i slag. I
1946-47 ble jeg valgt som varaordfører, ved neste vaig ble
jeg ordfØrer.

ble bygget ut, Hauglia skole
ble oppfØrt, og bygging av
Mjr vedtatt. Det ble ogsâ
bygget rensestasj on i Ytre og
pa Flateby.
Strid om Herredshuset
- Husker De saker det har
stãtt stor strid om i Deres tid
som ordfØrer i Enebakk.
- Jeg husker ikke det har
vrt sâ mye strid. Det matte
vre plasseringen av Herredshuset. Enkelte yule ha
det pa den andre siden av
veien. Og sa var det størrelsen pa salen. Den var aitfor
stor, mente mange. Jeg mente at en sal er et rom med fire
vegger. Det kunne ikke bli sa
mye dyrere a flytte veggene
en smule lenger ut... Det har
da ogsa vist seg at salen overhodet ikke er for stor til dagens behov.
- De var ogsa ordfØrer da
Flateby bygde Samfunnshus.
Hva tenkte De fØrste gang De
flkk planene presentert med
sØknad am kommunal stØtte?
- Det ma jo sies at finansieringen av prosjektet da pa
det nrmeste var ordnet.
Flatebyfolk gorde en enorm
innsats der. Jeg tror det
bandt dem sammen. Det de
trengte hjelp til var a sluttfinansiere det hele. Jeg synes
det var rimelig at kommunen
hjalp dem med det. Derfor
gikk jeg inn for stØtte.

Lan nødvendig
- De har sittet som ordfØrer i Enebakk i en tid hvor
kommunens folketall pa det
nrmeste ble fordoblet.
Hvordan fØltes det for en ordforer etterhvert som behovet
for investeringer fulgte i kjølvannet?
- Det var egentlig ikke sá
ille. Da vi kom til Enebakk i
37 sto det jo elendig til. Kommunen hadde faktisk vrt
satt under offentlig administrasjon. Men i ârene etter kugen bedret Økonomien seg
betraktelig.
Vi lØste oppgavene etterhvert som de meldte seg. Men
skal det vre utvikling ma
man ta opp lan. Jeg mener
det finnes ingen annen vei, og
det er alitid dyrere a vente.
En del oppgaver ble da og- Aktiv pa mange plan
Fritz Ungersnss var ikke
sà lØst. Det ble bygd fly barneskole i Ytre, ungdomsskole bare ordforer i Enebakk i 28
I Kirkebygda,Strandaskolen. ár. Han satt , qgsá i fylçs-

Start pa Hauglia skole, ned Kjennsliveien, stopp ved
Aldersboligen hvor musukken spiller, ned Bakkeveien,
videre riksvei 120 til Stranden skole.
agav;Kaffe - kaker rai'ann.
Spill og utlodnrng.
Leker og aktiviteter.
Vi oppfordrer alle som har anledning til a ta med
campingbord og staler.
Unnga kjØring til Hauglia. I tilfelle regn vii programmet pa Stranden skole blu foranciret. Beskjed gis over
Med hilsen fra
VELKOMMEN
hØyttaler.
17. mai-komiteen

YTRE ENEBAKK
08.00: Flaggheising pa Ytre Enebakk skole med speiderne og Ytre Enebakk Skolemusikkorps.
10.15: Skolekorpset marsjerer fra skolen til Man kirke.
10.30: Gudstjeneste i kirken ved kaiiskapellan Johannessen.
11.15: Skoiekorpset marsjerer fra kirken til skolen.
11.30: Barne- og folketog Ira skolen. Togrute: Til Løken,
opp Sagstuveien - Tiurveien - ned Vagliveien,
riksveien tilbake til skolen.
12.35: (Ca.) Tale for dagen (umiddeibart etter togets tilbakekomst til skolen).
13.00: Turnoppvisning.
13.10: Enebakk Ungdomskorps spiller.
13.10: Leker, spill og film for barna.
13.30: Leikarringen Ignar danser i skolegar'den. (De
minste).
13.50: YtreEnebakk Skolemusikkorps spiller.
14.15: Betel Hornorkester spiller.
14.:Enebakk Trekkspillklubb.
%1

tinget, var formann i fylkesskolestyret i ti ar, var formann for bygdemuseet da
det ble satt i stand, samt en
rekke andre tiiiitsverv i forskjeilige organisasjoner.
- Maktet De alt dette ved
siden av ordfØrervervet?
- For det fØrste har jeg
hatt en utmerket stØtte i mm
hustru. For det andre hadde
jeg en utmerket kontorsjef i
Haivor Weng. Uten ham hadde . det lcanskje,ik.ke ,gatt.

greit, Og dessuten skal en
ordfØrer ha en viss grad av
dovenskap. Med det mener
jeg han skal la sine medarbeidere i administrasjonen
jobbe selvstendig. Ordføreren skal ikke virke som kontormann.
- Nar er en innflytter enebakking? Fritz Ungersnss.
- Nâr man flytter hit, og
siar rot, da er man enebakking.

Ei god dame til
et godt publikum

--

SPAREBANKENE
•FORST I NORGE

Har du y1t
VC
min8ank

Da kan du fä Jonnskonto og miniBank-kort i sparebanken.
Ei dame med banjo kan bores tynt ut, men nár clama
er Kari Svendsen, og banjoen sânn passe bra stemt, later det...
Med smábord, stearinlys,
duk pa bordene og fØrti mennesker i dempet belysning er
lillesalen pá<>Huset>' et ideelt
sted a tilbringe fredagskvelden. Endel <>ungdom>> kommer fast pa arrangementene I
Klubb 1, som ma sies a vre
svrt varierte. Det er goy,
men det er ogsâ fint a se tilsig
av voksne pa <<Husets>> hue
hjØrnetann.
Kari Svendsen sa for showet at hun passet best for litt
eldre publikum, men selv
kjendiser kan ta fell. Vel, ei
dame og en banjo kan høres
tynt ut, men nãr dama er
Kari Svendsen, og banjoen er
sânn passe bra stemt, later
det. Selv uten banjo kan hun
fd det til.
Hun yule til og med ha oss
til a synge med i ailsanger.
Fulle av faisk beskjedenhet
til a begynne med, men sá
gikk vi sammen med Kari
gjennom lydmuren, og isen
forsvant. At hun slo noen vit-

ser gjorde ikke stemningen
daruigere. Det som overrasket meg mest, var at hun var
sâ naturlig og full av liv. Enten hun vitset, sang ehler spilte solo pa banjoen, satte hun
opp noen ansiktsuttrykk som
etter publikum a dØmme var
kostelig morsomme. El god
dame til et godt publikum.
Synd om du ikke var der.
Vel, du far fá here sjanser.
En energisk musikkgrupe
PA Klubb 1 har starta Plhr
om a avholde en <<musikkhappening>> med 3 band, og
alle er Flatebygrupper. (Bli
hjemme hvis du ikke tor.) Vi
far besøk fra denne engeiske
gruppa >Ten feet tall,, , og da
kan billettene virkelig bli fort
utsolgte. Det blir vel det siste
fØr ferien, men hva som skal
skje framover kan du se sjøl
pa oppslagstaviene. Oppdag
Klubb 1 pa Flateby og ha det
goy.
Vi sees
Jan H. Wiger

ISAN.f

Her kommer et pust fra ca. ãtti ungdommer i alderen
13-88 ár. Vi kaller oss K.B.Ungdomsklubb. Vi holder til
pa loftet pa brannstasjonen mandag, onsdag og fredag
fra ki. 18.00-21.00. Her fins musikk, diverse spill og andre aktiviteter. Har du lyst har du by!
Du er hjertelig velkommen hit til et RUSFRITT! miljø.
KIRKEBYGDEN UNGDOMSKLUBB.

Du behøverikke A ha fast jobb for A apne lonnskonto. Sett
inn de kronene du liar, og spe pa etterhvert med det du
tjener pa smãjobber, sommeijobberoi.Det fine med a ha
lonnskonto i en sparebank, er at du far adgang til vãre
miniBanker. Det er pengeautomater hvor du kan ta ut
penger fra kontoen din selv om banken er stengt. MiniBankene er ápne 24 tinier i dognet, og det er over 330 av
dem rundt i landet. Nar du broker miniBanken far du en
kvittering som ogsa forteller deg hvor mye du har igjen pa
kontoen din. Dermed har du ailtid full oversikt over
pengene dine.
-

En annen fordel medA ha lunnskonto. erat du fr et bankkort. Deter den beste lroin~,jos du 1ian i.ise ide alkr
fleste situasjoner, sá bankkortet Mr du god bruk for.
Kortet fungerer selvfolgelig ogsa som kontobevis, og er
det eneste du behover i vise for a fA ut penger. (Sjekkhefte far du när du er 18 ar.)
Alt du behover a gjore, er A stikke innom oss og be om a fA
opprette din egen Iennskonto. Resten ordner vi nâr du
kommer.
MiniBanken er Apen hele dognet

jSPAREBANKEN

-din nrmeste bank

Jacob trives
Jacob Johannesen har ná
bodd snaue to maneder i sin
nye leilighet i den gamie sykestua, og stortrives. Ombyggingen av den gamle sykestua til i alt sju trygdeleiligheter, 5 enkle og to doble
startet i hjor host. I mai'juni
star resten av leihighetene
kiare til innflytting. Men Jacob er autsa ailerede installert I sin leilighet som bestar
av en lys og koselig stue med
kjØkkenkrok, soverom og
bad med varmekabler i guivet. Leilighetene er laget silk
at man skai kunne kiare seg
selv, men muhigheter for enkeite til maitider fra Sykehjemmet, eiler eventueiie andre aktueihe tjenester derfra,
er under drØfting, uten at
man foreiøpig kan si noe
sikkert om dette.

Jacob Johannesen er gammel Enebakking, opprinnelig
fra Flateby. Han synes det er godt bo slik at han kan
ha kontakt med familien om er bosatt bade i Dalefjerdin gen og Eke bergdalen.

a

ldpettsanlegg.pao Flateby; Ennao langt fram
Det blir lenge til Flateby far idrettsplass nord
for Streifinn. Det er inntrykket man sitter igjen
med etter at Flateby Partilag av Arbeiderpartiet
inviterte til mote om prosjektet onsdag 25. april.
Motet ble holdt pa Streifinn og samlet fulit hus.
Det var i juni 1979 det ble
opprettet en komite som
skulle utrede planer for et idrettsanlegg pa Flateby. Planene er i dag klare. I fØrste
rekke konsentrerer de seg om
idrettsplass ford for Streifinn. Plassen ligger noen
hundre meter fra sportshytta
og opp i skauen. Anlegget er
kostnadsberegnet til 4.5 mill.
kroner. Kontorsjefen i Enebakk har ikke avsatt midler I
langtidsbudsjettet for penoden 85-88. Selv am Enebakk
idrettsforening har satt plassen som nummer en pa sin
prioriterngsliste, selv om kulturstyret enstemmig har gitt
idrettsplassen topp prioritet
nâr det gjelder nyanlegg, selv
om bade bygningsrad, kommuneplanutvalg, kulturstyre
og skolestyre, samt miljØvern
og fritidsutvalg, bar uttalt
seg positivt om lokaliseringen og anbefalt planene godkjent, hjelper det ikke. For
det, er.ikke.
prosjektet.
- Arealet er godkjent i
prinsippet, sa kontorsjef
Bjorn Halvorsen pA motet.
Komiteen har fãtt mandat til
A prØve og sikre areal, og utarbeide kostnadsoverslag.
Dette oversiaget foreligger.
4.5 millioner vil det koste, og
da er ikke kostnader til Ut-.
styr og drift tatt med, sa Halvorsen.
Det er meningen a dekke
en del av finansieringen med
tippemidler. Idrettskonsulent I Akershus fylkeskommune, Magnhild Sundlie
Brendvall presiserte at for
man i det hele tatt kan sØke
STUI om tippemidler ma det
foreligge finansieringsplan og
tegninger. Man ma ha et vedtak pa at man vil ha anlegget,
nár det skal bygges, hvor, og
hvor mye kommunen kan avsette pa budsjettet. I beste
fall tar det et ár a fà fram en
sØknad til STUI om tippemidler. Saken ma vre
topp-pnioritert av bade idrettens kontaktutvalg, kultur-

Vidotta
bØr opprustes
Det er Ønsket en uttalelse
fra undertegnede om synet
pa et nytt idrettsanlegg pa
Flateby.
Selvsagt hadde det vrt
enkelt a si at det ma vi hal.
Det skal bli et topp anlegg
hvor barn og unge virkeiig
kan fá drive fysisk fostning!
Dessverre er det ikke sá nkelt.
Hvis kommunen skal gá

styre og kommunestyre om
man skal oppná en rask behandling i STUI.
- Nàr det gjelder uttalelsen til EIFs .formann Frode
Bakken om at dette er den
viktigste oppgaven i kommunen i langtidsbudsjettperioden, kan jeg ikke vre
enig, sa Enebakks ordfører
Lucie Paus Faick. - Likével
ma vi politikere sØrge for at
det blir satt av belØp til prosjektet. Jeg vet ikké hva som
skal forandres pa i langtidsbudsjettet, men vi ma prØve
A fá til dette. Likevel synes
jeg at det som idrettskonsulenten nâ har sagt, tyder pa
en lang kommunal behandling fØr vi kan sØke om tippemidler. ForØvrig er det
mange ting som ma ordnes
fØr byggestart, sa ordfØreren.
Vi ma fâ en skikkelig planlegging av driftskonsekvensene
og utgiftene var grunnervervelse.
Vignett har bedt alle partiformenn i Enebakk am a
komme med sitt partis syn
pa planene om idrettsplass
ved Streifinn.

Vitlottaalternativet
kán realisers ná

Et bredt panel bestáende av fra V.: Kultursekr. Nils Petter Wiik, kontorsjef Bjorn
Halvorsen, ordfører Lucie Paus Falck, formann i Flateby partilag av Ap, Svein A.
Svendsen, idrettskonsulent I Akershus Magnhild Sundlie Brendvall, formann i
plankomiteen Sigurd Aspdahl, og formann i ELF Frode Bakken, hadde korte innlegg om saken, og svarte pa spørsmal i den paf1gende debatt.
dard med lØpebaner. Vi er
klar over hensynet til jordvern, men det vii ikke vne
umulig a fà til en lØsning..
En annen aktuell plassering er omràdet ved Samfunnshuset. Dette vii etter
var vurdering ogsâ vre et
bedre alternativ enn Streifinn, og vii gi de samme fordelene som -Viotta.. Stranden - Viotta-alternativet vii
bli here millianer billigere
enn Streifinn og vii dekke behovet for idrettsanlegg for
Fiatebyomrâdet i mange ar
fremover. Dessuten lar det
seg realisere innen là an.
Reidar Kobberstad, form.
L' Høyre

Det har i lengre tid versert
forskjellige planer om idretts. teby. Ettere: i' i-einn.
vet blitt holdt frem som eneste aktuelle omràde, srlig
fra Enebakk I.F.s side. HØyre
vil ogsà at Flateby skal M sitt
idrettsanlegg, og innen en
ikke altfor fjern fremtid. Vi
har liten tro pa at dette kan
skje hvis en skal satse pa et
gigantprosjekt inne ved
sportshytta.
Vi mener at et idrettsanlegg ikke kan ianseres som et
frittstâende prosjekt. Det ma
integreres med andre funksjoner i lokalsamfunnet. Vi
vii f.eks. ha utnedet en skolebruksplan, som kan fortelle
oss om behovet for videregaende skole pa Flateby. Hvis
det er aktuelt sà er det en forutsetning at det fmnes idrettsanlegg i tilknytning til
skolen. Sam situasjonen i
dag er, sà peker Stranden
skole og -Viotta- seg ut som
de mest nnliggende alternativ. Gymnastikksalen ved
Stranden bygges ut til
skikkelig standard. <<Viotta>>
rustes app til fuilverdig stan-

I Enebakk Venstres program for 1984-1987 star det
blant annet at vi vii gà inn for
at det utredes og startes Utbygging av et idrettsanlegg
pa Flateby.
Venstre liar fuigt app i
praktisk politikk. I vàrt forslag til langtidsbudsjett i f]on
hadde vi med 800 000 kroner
til idrettsanlegg pa Flateby.
Venstres forslag ble nedstemt av de andre partiene.
Men 800 000 er lite densom
vi skal fa et idrettsanlegg. Vi
star loran en ny langtidsbudsjettbehandling. Det blir
en tung jobb a fà med midler
til idrettsanlegg. I kontonsjefens forslag er det ikke avsatt
noe til formàiet. Han bar belier ikke tatt med midler til
utvideise av gymsalen pa
Stranda skole. Ogsà i den saken bar venstre kiart farpiiktet seg I sitt program.
Gymsalen pa Stranda skole
ma utvides. Skolene I kom-

inn med en star del av finansieringen, vii dette matte prioriteres sammen med en rekke andre oppgaver som etter
min mening bØr komme foran idrettsanlegg. Dette blir et
dyrt anlegg. Pa langtidsbudsjettet for 84-88 er det ikke
tatt med. Derfor kan det tidligst komme med i 1989. Det
bØr vurderes en etappevis utbygging.
Beliggenhet og utfarming
vii ha mye a si for utnyttelsen
av anlegget. Det bør vurderes

nøye am ikke piassen Viotta
er best egnet med nrhet til
en fremtidig ungdomsskoie. I
meiiomtiden, mens kommunens Økonomi en vanskehg, bØr Viotta opprustes.
Dette er det bevilget penger
til allerede. Langtidsbudsjettet en et godt hjelpemiddel til a prioritere hviike oppgayer kommunen skal satse
pa og nàr de skal gjennomfØres.
Jan G. &ethren
Form. KrF i Enebakk

Forpliktet pa
idrettsanlegg

munen en viktige og ma fá size svakheter som ma rettes
midler til a fungere tiifreds- pa: Vi vet at salen en aitfar listillende, og midler til ved- ten. Vi vet ogsâ at dette tiibygget bar eksistert som
iikehold.
Et forhold som kompliserer plan i mange àr uten a bli pnidet hele en opprustningen av oritert fra kommunens side.
ødegàrdsveien - som er ab- Det en behov for idrettsplass i
soiutt nØdvendig. Den legger tilknytning til Stranda skole,
besiag pA hele 6,5 mill. kroner noe som tilsier at Viotta i alle
i langtidsbudsjettet. Jeg sy- tilfeiler ma opprustes. Vi i
nes det en nØdvendig a nevne Senterpartiet synes at disse
disse tingene. Det viser at prosjektene ma bli prionitert.
Sigmund Sundby
politikerne star overfar en
Thorvald Ungersness
vanskeiig appgave.
ENEBAKK SENTERPARTI
Vi i venstre vii fØlge vàrt
program. Vi ma prioritere
skolene og andre nødvendig
funksjoner i kommunen. Deretter vil kulturaktiviteter. Vi prioriterer
herunder bLa.. tilbud 'a i
Stale Pedersen
form. Enebakk Venstre

Viotta og Stranda
bØr prioriteres
Senterpartiet bar ennã
ikke tatt noe standpunkt til
de forskjeilige sider av denne
sak, men vi kan likevel komme med noen synspunkter
som vii pàvirke var behandiing i de politiske organer.
Piankamiteen bar kommet
med forslag am at fremtidige
idrettriegg ma iokaiiseres
til oiàdet rundt Streifinn.
Et siikt anlegg bØr betjene
hele nardne del av Enebakk,
og ut Ira en slik betraktning
er det et spørsmài om dette
er en niktig piassening. En ma
tenke pa alle de som Ønsken a
bruke buss, og som far Ca.
2 km a gà. Alternativene ved
Viotta og Samfunnshuset ma
vurderes nrmere.
Et slikt anlegg vii bety et
enormt Økonomisk lØft for
Enebakk kammune. Det synes kiart at det kun kan bli
snakk am en idrettsplass i
fØrste omgang. Selv en idrettsplass er nØdt til a komme app i en kostnad for kommunen pa 4.5 mill. kr.
Poiitikernes oppgave er a
prioritere ut Ira knappe ressurser. Enebakk Senterparti
har forstàelse for det behov
for idrettsanlegg befoikningen pa Flateby har. Kontorsjefen i Enebakk har i sitt forslag til langtidsbudsiett strØket tilbygg til gymsal pa
Stranda skole. Vi vet at bygget bar here bygningsmes-

Arbeiderpartiet tak i sin tid
initiativ til A ha oppnevnt en
plankamite. Komiteen har
iagt fram sitt forslag, men
grunnet en del uavkiarede
spØrsmál foregàr det fremdeles vurderingen av videre
planiegging.
I programmet for innevrende periode star det
klart at Enebakk Arbeiderparti vii "stØtte utbygging av
idrettsanlegg pa Flateby,,.
Ved here aniedninger i forrige
periade forsøkte vi i budsjettbehandlingen a fà avsatt
noe midler til idrettsanlegg,
men det ble da nedstemt.
Arbeiderpartiet mener at
dette en en viktig sak, som
faktisk angàr, og en til beste
for hele Enebakk, selv am anlegget geografisk tiihører
Flateby. Vi ski oppfylie de
forpliktelser vi bar patatt oss,
og vii arbeide I budsjettsammenheng for a fà asatt midler, fØrst og fremst til grunnerverveise og videre planlegging med tanke pa eventueli anleggsstart i siste del
av penioden. Det er nà av stor
betydning at vi snart far fram
endeiige planer som kan begynne sin runde i de politiske
arganer. Det er ogsà en prosess som tar lang tid, men en
nØdvendig prasess, som ma
vre ferdig fØr vi kan regne
med tiideiing av STUI midler.
I Arbeiderpartiet er viijen
til stede for a ha et tidsmessig
og tjenhig idrettsanlegg pa
Flateby, og dette vii vi fortsatt prioritere hØyt.
Enebakk Arbeiderparti

EXIT
Enebakkband som stpop
decibel pao Svanesjoen.1
Trekksp II Ikiubben
U ärs oneper
Enebakk Trekkspillklubb kan i ár feire sitt
tiárs jubileum. Derfor er
det kanskje ekstra artig
at vi denne váren har
greid a fá i gang to kurs
i trekkspill og noteopplaring, et nybegynnerkurs og et videregáende kurs. Det var stor
•
interesse for begge kursene. Sá stor at vi kommer til a følge opp med
nye kurs allerede til
hØsten igjen. Disse

kommer ogsâ til a bli arrangert pa Ytre Enebakk skole.
Ellers skal vi i sommer delta pa kulturuken i Berlin, hvor Grete Laechert har stâtt
som koordinator for den
norske deltagelsen. Vi
har ligget i hardkjØr
med treningen ná med
tanke pa turen.
Enebakk Trekkspillklubb
EXIT satser mye pa a finne sin egen stil, og vii heist ikke piasseres i bàs. De skriver
sanger og later selv, og har etterhvert fjernet seg mer og mer fra det de karakteriserer som amerikansk piankerock.

KJENN DIN BYGD
Omvisning pA Enebakk Bygdetun følgende sondager I
sommer I tiden 12.00-15.00:
—17. juni
- 24. juni
—19. august
- 26. august
Organisasjoner og grupper kan fâ omvisning etter avtale
med kutturkontoret.
Dobbelt utbytte av besøket far du ved forst a skaffe deg
folgende bøker:

Cammelt Ira Enebakk
Hva Dygdetunet kan fortelle
Tekst: Hâkon Heiaas
Foto: Ellen Nicolaysen
Kr. 30,- i alle dagligvareforretninger.

Gamle hruksgjenstander
Tekst og tegninger: Ulf Oppegaard
Kr. 50,- i Enebakk Sparebank med filialer.

Enebakk bygdebok,
gaards- og slektshistorie
Redaktor: Birger Kirkeby.
Bind I omfatter gArder og plasser fra Borgen og Rud
pa Stranda til Skoyen og Orderud i sor.
Kr. 190,- innbundet med skinn rygg.
Fáes kjopt hos Enebakk Sparebank med filialer.
Bind H av bygdeboka som omfatter Kirkebygda yentes utgitt i Iøpet av 1984.
Enebakk Kulturstyre

EXIT kaller de seg.
De er fra Ytre Enebakk, og spiller rockeversjon av Svanesjøen sâ Ora flagrer,
pa en amatør. Lørdag
star de pa scenen i
Rádhusteateret pa
Ski, hvor Follorocken gar av stabelen.
LØrdag den 26. mai
deltar de pa ungdomskonserten som
arrangeres pa Enebakk Ungdomsskole i
forbindelse
med
Sangens og musikkens uke. Her mØter de kollegene fra
Flateby - Fade. Og
St.Hans uka drar de
til Trondheim med
Motorkiubben i Ytre
for a spille pa MA•
stevnet der.

sen gikk for fuilt. Det tok noen minutter for vi ble estimert.

- Noen oppdrag rundt i
distriktet har vi hatt. Men vi
har bare spilt i litt over ett ar,
og hatt mye utskiftinger. sa
PROGRESS
forelØpig er det ikke blitt den
Det hele startet for litt over helt store susen.
et âr siden. Progress het de
- Det blir det lØrdag, lover
den gangen. De deltok i Fol- fanklubbleder Fred Arild
lorocken og ble nummer to i Hammer som gjerne leder
sin gruppe. Siden da har fansen under morgendagens
mangt og mye skjedd. Halv- begivenhet i Rádhusteateret
parten av musikerne er skift- pa Ski. Hammer er lenestolset Ut med nye - en har slutt- liter under Øvelsen. Han
et. Gruppa har lagt om stilen, drikker brus, er heiagjeng og
og skiftet navn. I dag heter moralsk stØtte. Og bandet lamusikerne i EXIT Frode Kri- ter bra. Vi satser gjerne en
stiansen, gitarist og vokalist, slant pa god plassering i FolNils Christian ButenschØn lorocken.
trommer. Roger Hollund,
bass, og øyviid Bremnes keSAGA OG PINK FLOYD
yboards.
- Forbilder?
-• Ingen spesiell repliserer
gutta i kor. Ear litt forskjellig
SIN EGEN STIL
smak. Kanskje derfor vi job- Rvorfor skiftet bandet ber sâ hardt for a finne var
navn? Progress later vel bra? egen stil. Men Saga er bra.
- Ville kvitte 055 med bak- Det synes bade Frode, Roger
grunnen, sier øyvind. FØr og øyvind. Frode holder ogsa
spilte vi mer det man kan en knapp pa Pink Floyd,
kalle amerikansk planke- mens Nils Christian liker rollrock. Na prØver vi a finne var ge later, ballader osv. Øyvind
egen stil. Faller ikke egentlig liker ogsa klassisk. Beethoinn i noen spesiell kategori. ven er bra. øyvind spiller piVi mØtte EXIT pa en Øvelse Vi skriver sangene og lâtene ano og har den musikalske
pa Ytre Enebakk barneskole. selv.
bakgrunn I orden. Det har ogTo ganger 1 uka far de bruke
- Hva spiller EXIT I Fol- sá de andre gutta, som alle
Motorkiubbens lokaler til øv- lorocken i morgen?
har trakka barneskoa 1 skoleelsene, noe de setter stor pris
- Prover a legge opp et fol- musikken. Hvilke musikere
pa. Allerede i porten dirra de- kevennlig og svingende re- har ikke det?
cibeien rundt Ora. Vi hadde portoar. To selvskrevne later
Vi sier tvi, tvi for god plasingen vanskeligheter med a og to andre.
sering I Follorocken i morta oss fram til bandet. ØvelMange spilleoppdrag?
gen.

Ja, den har vel alle hØrt forening er ogsà medeier
Om. Om tuberkulosen, østbytunet og Sykehotelskoletannpleien om rnØ- let 1 LØrenskog.
drekontroli. NKS driver
I dag finnes fern Sanisykepleieskoler,
barne- tetsforeninger i Enebakk.
hj em, barnehager, m- I Kirkebygden Sanitetsdrehjem, aldershjem, sy- forening, som jeg kjenner
kehoteller, hjem for psy- best til er det 31 betalende
kisk handicappede, og en medlemmer. Vi har mØterekke andre ting.
dag en gang I máneden,
Det blir gitt penger til som oftest tirsdag. Jeg vii
kreftforskningen, og til ogsá gjerne gjØre kjent at
forskning av hjerte og kar- sanitetsforeningene 1 Enesykdommer. Pengene som bakk har en nyinnkjØpt
skulle til for A fà bassenget rullestol til utlàn om noen
ved Enebakk Ungdorns- skulle trenge det for en
skole tiigjengelig for han- periode. Det finnes ogsâ
dicappede korn hovedsa- hjertebrettseng a M lnt.
kelig fra sanitetsforening- Det er hos sykepleiesjefen,
ene i Enebakk. Folio og og Ms utlánt der. Tilslutt
Enebakk sanitetsforening vii jeg fá be: Hjeip: oss
har f.eks. bygd Finstadtu- hjelpe andre.
net hjem for senildemnete
Judith Westlie
I Ski. Enebakk Sanitets-

NY HESTEKLUBB

Ytre Enebakk harfátt et stort frernrnøte av heste
nytt tilbud til heste- og ri- og rideinteresserte og en
deinteresserte,
den generøs velvillighet fra
12.03.84 ble stiftelsen av Enebakk kommune.
Ytre Enebakk Hesteklubb
Innen utgangen av mai
et faktum.
mnd. regner kiubben med
Máisettingn for VWk
ben er a skãffe ã11Oth er teet,hvda1Iéè=
interessert I hest og rid- men til hyggelig samvr
fling et sted a vre.
eller til ridetimer med inOppslutningen for til- struktØr.
taket synes a vre meget
Kiubbens styre bestar
stor, allerede pa stiftelses- av: Formann: Kjell Sterrnøtet rnØtte Ca. 80 per- ner, tif. 924581. Sekretr:
soner.
Knut Andreassen, tif.
Kiubben har allerede 92457 1.Kasserer:
Edith
fàtt ordnet seg et sted
Rosenvinge, tlf. 924124.
vre pa Stra gard. Kiub- Styremedi.: Age Hornsletben er godt igang med
ten, tif. 924067. Styreominnrede grisehuset til medi.: Willy Martinsen, tif
stall, der far kiubben plass 924491. Styremedi.: Per
til 8 hester. Ridebanen er Bakkene, tif. 924373. Styogsâ godt i gang, den hol- remedi.: Tove Stenerud,
der internationale mal for tlf. 924394. Styremedi.:
sprang og dressurridning. Anne Wilson, tif. 924596.
Na hâper kiubben pa et Ytre Enebakk Hesteklubb

Enebakk
Vapmtr Vitt og värlig
formannskap
Nylende
1. prioritet
Formannskapet behandlet
i mote mandag 7. mai planene for framtidig boligbygging
i Ytre Enebakk.
Etter kontorsjefens innstilling ble det fattet vedtak
om a gi omrãdet ved Nylende.
hØyeste prioritet nár det gjelder utbygging med Braten/
Fossnes omrâdet pa annen
plass. Nár man Ønsker a plassere Nylende pa første plass
for aktuelle boligomráder i
Ytre Enebakk, skyldes det
blant annet at det raskt kan
klargjøres for boligbygging.
Det ble ogsâ fattet vedtak
om a gi Tomteselskapet i
oppdrag a forhandle med
grunneierne med tanke pa ervery av arealer i omrádet,
samt utarbeide reguleringsplan for utbyggingsomrãdet i
Nylende i samarbeid med
Enebakk bygningsrad.
nés ble det vedtatt a be tekmsk etat vurdere utnyttelsen
av dette omràdet. Ovennevnte vedtak flkk seks
stemmer. Et forsiag fra Leif
Almehagen (H), som gikkut
pa at man p.g.a. den begrensede kapasiteten pa kbakkrenseanlegget I Ytre Enebakk, skulle legge opp til en
svak utbygging de første 2-3
ãrene, og fØrst foreta prioritering melbom de ulike Utbygningsomrâdene nâr soneplanen for Ytre forebigger,
fikk 3 stemmer.
Saken kommer opp I kommunestyret 21. mai.

.W

Gangveien under vann, Like ved Bjerke Bruk i Ytre Enebakk, er sikkert vártegn, og det hender nok ogsá at bilene far
seg en understellsvask nãr vãriøsinga er pa sitt verste.
Det pleier a vre silk hver var, en uke a fjorten dager,
alt etter som, sier Carsten Butenschn, som ikke vører det
váte element men sykier ufortrødent videre pa gangveien..
-

DAGLIGVARE
(JkE 191920 tø8q

,~i

E '',
RR,I

T_36UT)

MR muff !
ROMA MINERALMANN 111 FABRIMPRIL!

3190

Kilff
P Oa seiltup med -,Svanen DEIG

e

25.-30. juni skal en gruppe pa tjueto. medlemmer
og fire ledere fra Klubb 1
pa tur i Oslofjorden med
seilskuta <<Svanen>>. Skuta
er en tremastet slettoppet
skonnert pa 94 fot og ble
bygget i 1916 som frakteskute. Da het den <<Jason>>. Fra 1921 til 1964 var
den i svensk eie og i 1972
overtok Norsk SjØfartsmuseum skuta som da
ble innredet som en flytende leirskole. <<Svanen>' er
kiasset i Bureau Veritas
og oppfyiler skipskontrollens krav om redningsutstyr og bekvemmeligheter. Den har et mannskap pa fern-seks personer
skipper, bestmann,
matros, kokk, dekksgutt
-

og/eller skàunge.
<<Svanen>> er ikke bare
en leirskole, men ogsa et
museum. I motsetning til
de fleste museum er dette
et meget aktivt sadant.
Virksomheten ombord er i
seg selv spennende og meningsfylt. og seilskipets
egne krav til samarbeid vii
presse fram konstruktive
egenskaper hos ungdommene. Et seilfartøy er et
spesielt velegnet pedagogisk verktØy for a fremme
lagfølelse og samarbeidsvilje, noe som vii gi ungdommene stØrre selvfØielse og trygghet.
Mannskapet er stort
nok til i enhver situasjon a
mestre skuta pa egen
hand, men vii som hove-

doppgave ire deltagerne
a swile og ta hand om skipet. Vi skal delta I seilmanØvre, sta til rors, ga utkikk, ha bysse og messetjeneste, delta i livbat- og
brannmanøvre, vre med
pa renhoid, og delta i nØdvendig vedlikehold. Det
vii ogsa bii mye frivakter
som kan nyttes til bading,
fisking, sang, spill, seilturer med iivbatene, strandhugg med Mi og grilling.
Vi kan ire sjØmannsknuter, makrameknytting,
sy sjØmannssekker osv.
VI GLEDER OSS HELE
GJENGEN,
Klubb 1 Flateby.
-
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Leikarringen Ignar
Leikarringen Ignar ble
stiftet i 1965. Formálsparagrafen var lyder: Ringens formal er a more seg
selv og andre gjennom foikeviseleik og dans.
Vi mener at vi har noe a
tiiby dere alle - ikke
minst dere som sitter
hjemme fordi det ikke er
-noe som passer for dere-.
Vi synes det kunne vrt
artig a M med alle dere i
dette triveiige miii Øet.
Fiere av dere har sikkert
hatt lyst til a were med,
men fordi dere ikke er tenâringer lenger - ikke er
spesielt ifinke til a danse,
elier ikke har bunad, sá
har dere ikke villet komme.
Seivsagt spiller ikke disse tingene noen rolie. Det
viktigste er godt humØr og
danseglede.

- Vi har i host og varmânedene Øvingskvelder
og kurs i foikeviseleik og
gammeldans bade for
barn og voksne. Kursene
holdes pa Hauglia skole,
Ytre Enebakk skole og pa
Ignarbakke. Vi holder ogsá gammeldanskurs pa Ignarbakke. Kurs I torader
spill er ogsa i gang.
Leikarringen Ignar arrangerer árlig to Leikfester. En for voksne og en
for yngre. Pa disse festene
deltar leikarringer og lag
fra bygdene omkring. Vi
holder dansefest for alle to
ganger árlig.
Huset vârt, Ignarbakke
som vi har restaurert og
nedlagt mange tusen dugnadstimer i, er blitt et riktig trivelig sted hvor de
fleste av •váre aktiviteter
foregàr.

Enebakk Handikaplag
Nei, vi var ikke pa mánen. Faktisk bare en tur i Ødegárdsveien pa Flateby en dag i
april. Kan noen vre i tvil om hvorfor opprusting av denne veien er prioritert i
langtidsbudsjettet! Matte grunnervervelsene gâ raskt sâ arbeidet kan komme i
gang til høsten.

Flateby:
Gjørmehull, busteinsprut.
iker,
Det er Ødegãrclsveien 1 mars/april!
Pa det n2ermeste
skjønt
ufarbar,
noe alternativ har
ikke Flatebyfolk.
Rust i kanaler,
steinsprut i lakken er noen av resultatene. De siste
árs utbygging av
Flateby III har bare 0kt belastningen.
- Utbedring av ødegârdsveien er av de ting
jeg har prioritert i mitt forslag til langtidsbudsjett,
sier kontorsjef Bjorn Halvorsen. Det er vedtatt en
reguleringsplan for denne
veien, og det er meningen
at arbeidet skal starte allerede i ár.
- Hva skal gjØres med
veien?
- Den skal rettes Ut,
den skal fA fast dekke, og
det skal bli gang og sykkelvei langs hele veien p
hØyre side og oppover fra
riksveien.
Anleggsstart til høsten?
- sa arbeidet kan kan-

skje starte aflerede nã pa
várparten?
SA fort gár det neppe.
FØrst
skal man erverve
grunn til gangveien. Det
ma forhandles med grunneierne, og det vil nok ta
noe tid. Men utpâ hØsten
en gang skulie det vre
muligheter for a komme I
gang med arbeidet.
Denne veien har vrt iiYe i mange âr, og det var
bred enighet i kommunestyret i fjor hØst om at
veien skulle prioriteres.
Derfor er det ogsâ satt av
midler i hele den perioden
langtidsbudsjettet dekker.
- Hva kommer opprusting av ødegãrdsveien
til a koste?
- Arbeidene er kostnadsberegnet til 11,2 mill.
1983 kroner, og det er
meningen at kommunen
selv skal bekoste 50 prosent av dette belØpet.
Kommunen ma altsá ut
med tilsammen 5,6 mill.
1983 kroner. Det er kiart
at dette vil fâ innvirkning
pa andre budsjetter i kommunen, sier Halvorsen.
- Hva med tanken om
Bjerklundsbakken som
hovedare fra Riksveien til
byggefeltene, som et alternativ til Ødegârdsveien?
- Bjerklundsbakken
ma ogsâ opprustes og utbedres. En forandring av
avkjØrselen her er pakrevet, og det er utarbeidet en reguleringsplan

for avkjØrsel her. Den er
nâ oppe til annen gangs
behandling i bygningsrâdet. Nâr det konkret vii
bli gjort noe med Bjerklundsbakken er det vanskelig A Si noe om. FØrst ma
vi se pa planene.

Enebakk Handikaplag medleinmer.
vil fá gratulere med EneGjennom dette râdet
bakkavisen, og vi takker kan vi fA fremmet saker og
for at vi far spaiteplass i synspunkter. Avlastning,
dette fØrste nr. SkuIle det tilgjengeiighet (f.eks. i
vre noen i Enebakk som byggesaker), transport1
ennä ikke har kiØrt om oss, tjenester er ting som bLa.
tillater vi oss a presentere har butt behandlet.
oss her og nâ.
Bading i oppvarmet
Enebakk Handikaplag vann er vel noe som kan
var det fØrste lokallaget i friste noen og enhver.
Akershus som ble startet i Hver iØrdag kan vi tilby
Handikaparet 1981. Trek det pa Enebakk u,skole,
har vi nadd a bli og teller fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
vel 100 mediemmer.
Bassenget er forelØpig
Vi er et lokallag tiislut- âpent for alle, men barn
tet Norges Handikapfor- under 16 àr ma ha fØlge
bund, dvs. vi tiihØrer en med en voksen.
interesseorganisasjon som
Apningstiden fØlger skoarbeider for vern av de leruta for Enebakkkolen.
svakes rettigheter.
Vii du myke opp stramHandikaplaget har ma- me muskier og stive ledd,
nedlige styre og med- sá kom.
ønskes det ytteriigere
lemsmøter.
Aile medlemmene far in- informasjoner om oss konvitasjon I posten til disse takt:
mØtene, og vi Ønsker a se Kirsti Kiev Paulsen, tif.
Vikan
sa mange som mulig av 92 48 10,
Liv
dere der.
92 85 25, Marit Myhre
Haridikaplaget er ogsa 92 44 57,
Elin
Olsen
et bindeiedd méllom kom- 92 46 58, Tove I. Larsen
munenes etater og váre 92 42 42.

[nebäkk storband pa kàssett

En brukbar løsning pa
ferdsel i Ødegârdsveien?

Storbandets konsert pa elings, Cavatina, og alle de
Mjr U.S. i februar i a1 viii andre.
iØpet av kort tid foreligge i
Storbandet arbeider
kassettform. Opptaket er med, og vurderer mulighesàkalt <<live>> opptak som ten av et riktig studioer noe redigert og hvor det opptak, noe vi synes yule
er iagt pa romklang etc. vre gØy A fã til, men sa er
for a pynte noe pa akust- det dette med kostnader
da. Responsen pa denne
ikken.
Innholdet er latene fra kassetten vii imidlertid gi
konserten, og alle er med oss en indikasjon pa om vi
sâsom St. Louis Blues, I'm kan fâ et siikt prosjekt i
getting sentimental, Fe- havn.

0
Enebakk'fap.
restaurant
og kafetep,ia
I juni
Restaurant med internasjonal standard i
Enebakk? Joda, det stemmer. Holder tidsskjemaet vii du alierede i juni kunne legge turen til Flateby Grendesenter nâr du skal ut og
spise noe riktig godt. Det er ingen hvemsomheist som star bak dette prosjektet. Mannen
som tor a drive restaurant i Enebakk er Pasquale Leone, som i dag driver Clifford Catering. Pasquale er italiensk, har bodd i Norge i
tretten âr. Sju av disse ãrene var han kjØkkensjef pa KNA i Oslo. Han er gift med Clifford Christiansens datter Kari, som er daglig
leder av Clifford A/S.
Tre millioner har nybygget til Pasquale Leone kostet. Det skal romme bade restaurant,
kafeteria og utvidelse av koionialbutikken.
Hva det 1000 kvm store bygget eiiers skal
romme er enná ikke pâ,detrene._ViJjáp,er,j,
fá leiet ut, sier Pasquale, som ikke helt vii
slippe tanken om et bibliotek pa Flateby.
Kafeteria - viktig
pa ukedagene. Fredag og lØrservicetilbud
dag kveld blir sâ lokalet,
Kafeteriaen er av stor be- bokstavelig talt forvandlet,
tydning nàr det gjelder a gjØ- bort med kafeteriadjsk osv.
re senteret mer attraktivt, Da skal lokalet fungere som
mener Leone. - Folk trenger restaurant.
et sted de kan stikke innom a
ta en kaffekopp etter endt
Internasjonalt
handletur. Derfor blir det ka- Det blir vel italiensk mefeteriadrift i forretningstiden ny pa den nye restauranten?

- Skal man lykkes ma man satse skikkelig, sier Pasquale Leone som i juni âpner
dørene til Enebakks første restaurant.
Den tidligere kjøkkensjefen pa KNA-hotellet i Oslo i full sving pi kjOkkenet. SØndag skal han levere mat til 500 mennesker, sâ det er fa pauser om dagen.
- Det gjØr det ikke. Det
blir vanlig internasjonal meny - deriblant ogsã italiensk. Det blir heller ikke typisk italiensk interior. A skape et for spesielt miljø har
ingen hensikt. Men et trivelig
miljø - det skal det vre.
Ikke for mØrkt - ikke for
lyst. Og Enebakk-kunstneren
Leikny IDerlick har lovet a bidra med utsmykkingen.
- Og du har ftt bevilling?
- Jeg har bevilling til sluttede selskaper, og skal søke
om utvidet bevilling na. Jeg
regner med at det gár i orden.
Det er viktig at alt det formelle er i orden nâr vi starter
driften en gang i juni.

Her finner du Enebakks nye restaurant en gang i juni.
Et flott bygg som glir helt inn i miljøet pa Flateby
Grendesenter.
Hvilke andre aktiviteter bygget skal romme er enda
ikke pa det rene.

Nye arbeidsplasser
- Kafeterjadrjft, restaurantdrift og utvidet kolonialforretning- det ma vel skape nye arbeidsplasser?
- Det er klart. Nar det gjelder restaurantdrjften driver
jeg og sØker etter folk, og har
et par stykker til vurdering.
Topp kvalifiserte folk er dyrt,
men jeg mener det er bedre a

satse skikkeiig. Jeg tror at
det er veien a gã om vi skal
lykkes.
- Blir det dans pa den nye
restauranten.
- Ikke forelØpig. Til det
trengs det spesiell tillatelse.
Nár det dreier seg om sluttede seiskaper blir det selvfØlgelig noe annet.
- sà foreninger og lag kan
leie restauranten til dansetilstelninger.
- I noen grad, men hvordan dette blir og hvilken
form det hele far vil vise seg
etterhvert nâr \Fj har drevet
en stund og ser hvilke behov
som melder seg.
Men vi vii satse mye pa at
det skal bli et godt spisested
hvor folk far sitte i fred a nyte
god mat. Derfor vil vi prØve â
legge det hele opp med bordbestillinger til fastsatt tid. PA
den mãten hàper vi a unnga
episoder og bràk som lett kan
gi stedet dârlig rykte.
Fint for funksjonshemmede
- Forøvrig vii jeg

sier Leone, at hele nybygget
er laget med henblikk ogsã
pa funksjonshemmede. Lett
adkomst til bade butikk, kafeteria/restaurant.
Ingen
trapper - alt pa et plan eget handicaptoilett. Vi har
prøvd a tenke pa alt i planleggingen.
- Hva med cateringvirksomheten du har drevet de siste seks arene?
• - Den fortsetter, og vi har
iuut opp a gjØre. Til konfirmasjonen na i mai skal vi
levere mat til 500 mennesker
pa en dag. Cateringkjøkkenet vart er i dag femten
kvm. Nâr nybygget star ferdig i juni, vii vi fâ et cateringkjkken pa 64 kvm. Det
'renges. Vi leverer ikke bare i
Enebakk. Ogsã i Lillestrøm,
Oslo og Rlingen har vi vare
kunder, sier Leone, som hper at ogsá restauranten vil
trekke kunder fra Enebakks
nabokommuner.

Toralf Haslerud:

KuPvfIet=
bar
gitt eg
mye glede
Han har flett kurver siden han var en neve
stor.
Pa Enebakk alders- og sykehjern, hvor han
har bodd de siste fern âr, har alle ansatte fâtt
en peddingflettet gjenstand hver. Han har
flettet peddigkurver og fat til familie og yenner. Sá ofte han orker sitter han bØyd over
kurvene sine pa arbeidsstua pa sykehjemmet.
- Faren min fletta ogsâ kØrjer, forteller Toraif Haslerud, og vi herte oss kunsten alle ni
ungene i familien. Det ga oss etterhvert en
kjerkornrnen inntekt. Det var trange tider
den gangen. Alle matte hjelpe til. Gjennom
hele livet har jeg hatt mye glede og gode ekstrainntekter av a flette kØrjer.
De seinere ára leverte jeg mye til Husfliden.
Leverte kurver til NSB
Toraif Haslerud er fØdt i
Enebakk, og oppvokst pa
Slora. Det var bestefaren
Jens Amundsen fra Nes pa
Hammeren som opprinnelig forpaktet stedet,
forteller Haslerud. - Etter
en tid fikk far kjØpe Slora.
Stua var liten, vi unger
matte ligge anfØttes nâr vi
skulle sove. Det var brukt
leire til isolasjon pa veggene. Alle ungene matte
hjelpe til med A arbeide. Vi
1rte tidlig a flette kØrjer.

Kurvflettinga er etterhvert butt en fin hobby for Toraif Haslerud, som har flettet
kurver gjennom et langt liv. FØr representerte kurvflettinga en fin attãtnaring. I
dag er det ren hobby.
ke. Etterhvert ble jeg finkere. Vi var sá heldige at
vi fikk levere kØrjer til
NSB. 2,70 for stykket fikk
vi. Det var bra den gangen. NSB brukte kØrjene
nàr de lossa kØl fra dampskipene.

la et laft om dagen, og lØnna var 80 Ore.

- Julekvelden
fikk vi alt
Toraif Haslerud har en
fantastisk . hukommelse,
og forteller sâ levende fra
gamle Enebakk at en innFar kjØrte
flytter fØler rØttene gro. fyrstikker for JØlsen
Julekvelden husker jeg
- Far sleit med sitt for godt, sier han. - Da hadat familien skulle fá det de vi alt. Tll.hverdags gikk
bedre. Han, kjørte fyrst- det i pottit oggrøt, men da
ikker for JØlsen pa Eike- var det bakkels, smulberg og fikk fern kroner tringer og flesk. Vi fikk
vendinga. Turen til byen spise alt vi yule, men vi beMaterialene vi brukte den- tok tolv timer. Han starta gynte jo med grØt. Og magang var noe annet enn i 6-tida om morgenen. I ten skulle std pa bordet
dette her, sier Toralv og ett-tida kom de til Se-Opp helt til neste morgen, elpeker pa peddingkurvene. hvilestue ved Kiemmets- lers kunne det bli dârlig
Dengang gikk det i einer rud; Der solgte Gunda kaf- âr. Vi hang appelsiner pa
og hassel. Fill tolv band av fe for 5 ore koppen. Ved juletreet, og Marie, sØstera
en kjepp. De fØrste kØrje- seks-tia om morgenen var mi fletta kØrjer og lenker
ne jeg lagde var nok ikke han i byen. Mange av kjØ- av glanspapir. Det var sâ
srlig tess. Da var jeg ikke rekara likte a ta seg en mye glede den gang, sier
store karen. Far tok dem dram der - det var kiart. Haslerud, - selv om vi
med nãr han dro til byen. Og pa ei skjenkestue pa ikke hadde sá mye. Klr
Skulle liksom selge dm. Ankertorget kosta det ti var det ogsâ darlig med.
Han kvitta seg nok med ore for en dobbel Vermo- Hadde ikke mer enn et
skift. Far kjøpte k1r til
dem pa veien. Det vans- uth.
oss pa byturene. En gang
I
1907
ble
det
nye
huset
keligste var a legge kantene pent. Det krever styr- pa Slora bygd. Hundre fikk jeg ëi flott bla trøye
kroner pluss kost var pri- han hadde kjØpt pa basarsen familien betalte for a hallen for to kroner. Til
fA lafte opp hele huset. De konflrmasjonen husker

Korps.er

I

Mange av dere vii vre
enig i at det a spille i korps er
gØy. Musikanter som har
spilt i et orkester kjenner den
herlige fØlelsen det er, eller
var, a vre en av bandet nâr
det virkelig later.
Men for at et musikkorps
skal fungere, kreves det et
visst minimum av spillende.
Dessverre har Enebakk
Ungdomskorps i dag en for iiten besetning til at korpset
kan presentere seg musikaisk pa en mate som termer
gamle spe11ekanter>> til a ta
fatt igjen.
Det er forøvrig mange av
oss som i dag spiller i korpset
som etter skolekorpstiden eller husbygging, utdannelse

goy
o.s.v. har begynet a spille ak-

tivt igjen.
Sà til deg som er - eller var
musikant. Enebakk Ungdomskorps (janitsjar) trenger
i dag virkelig din hjelp. Vi er
for fâ til a fungere ordentlig.
Var dirigent Njál Enger er forøvrig en kapasitet det er virkelig goy a M jobbe med.
Det er utrolig hva han far
Ut av var manglende besetning. SA om du-gamle,, musikant skulle ha lyst til h begynne igjen er vi a treffe tirsdag Ira kl. 19.00-21.00 pa
Mjr ungdomsskole. Ring
var formann Kjell FrØland,
tIf. 92 44 68 sã henter vi deg
til fØrste Øvelse.

jeg at jeg fikk ny dress,
men matte lane stØvler.
En skomaker, som det var
mange av i Enebakk pa
den tida, tok 13 kroner for
A lage et par stØvler. Det
var mye penger. sa fort
snØen gikk, gikk vi unga
barbeint. Da skulle skomakeren -bruke sornrnertida til a reparere skoa. Vi
gikk barbeint til Ytrebygda til skolen helt fra Slora.
Men det hendte vi fikk sitte pa med ei melkekjerre. Da vi solgte Slora .i 1918
fikk alle vi unga 5000 kroner hver pluss ei ku. For
4000 kjØpte jeg et sted som
var en gammel husmannsplss under Ornberg.
Der satte jeg opp et hus I
1924. Det kosta meg 450
kroner a Ia det lafta opp.
Og pa Omberg bodde jeg
helt til jeg korn hit for fern
ár sia. Da vi gravde pa
tornta fant vi en gammel
steinøks som viste seg a
vre helt Ira 1500 f.kr.
Den forrte jeg til Universitetets oldsakssamling sier Haslerud, og viser
oss takkebrevet som
henger pa veggen.

Enebakk skolemusikkorps
Enebakk skolemusikkorps
er med sine 27 ár det eldste
korpset i Enebakk. Det er til
gjengjeld det minste, og har i
dag 34 musikanter.
Til ferien i for sluttet dessverre var dirigent Tor Sire.
Det var vanskelig a starte
opp hØsten 1983 uten a ha
maktet a skaffe en ny dingent. Vi var derfor ganske
stolte av ungene váre da de,
for egen maskin stilte opp til
.konsert pa Stranda skole i
september i for med for anledningen lánt dirigent. De
fikk stort bifall fra publikum.

Heldigvis har problemet
med dirigent forhapentligvis
ordnet seg, slik at vi na kan
konsentrere oss om oppgavene med Økonomien. Vi
star pa med godt humØr og
fØler at utfordringene styrker
innsatsviljen. Utenom Utlodninger og kakebasarer var
papirinnsamling tidligere en
brukbar inntektskilde. Men
med de lave prisene pa avfallspapir na for tiden svarer
ikke fortjenesten til innsatsen. I stedet har vi bestemt
oss for a arrangere et loppemarked fØr ferien. Vi vil

gjerne benytte denne fØrste
utgaven av bygdeavisen til a
oppfordre alle innbyggere i
Kirkebygda og Dalefjerdingen til a lese tidligere utleverte
iØpesedler, og hjelpe oss i
vart arbeid for korpset.
Enebakk skolemusikkorps
vil med dette ønske den nye
bygdeavisa lykke til. Vi vet at
interessen er stor for et slikt
organ. Vi háper og tror at den
vii svare til forventningene
og fà en solid leserkrets.
Enebakk skolemusikkorps

Enebakk
Sparebank

Ing. Eivind
Ungersness

Mona's Salong

ELEKTRISKE
INSTALLASJONER
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 46 07
Mobiltlf. 094/16 928

Bjerke

sammensluttet med
Sparebanken
Oslo Akershus

M.N.T.F.
Tanniege

Stein Darre
Hanssen

1911 Flateby
TIf. 92 84 20

BjØrg's
Frisørsalong

Flateby Grensesenter
TIf. 92 87 39

Enebakk syke- og
aldershjem
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 44 60

H. Claussen A/S

Harajama Sko

Ytre Enebakk
industriomràde
Postboks 115,
1914 Ytre Enebakk
TIf. (02) 92 46 60

Käres Dagligvare
Tangen Bru
1914 Ytre Enebakk
TH. 92 40 03

Enebakk
Transformator
Verksted
Boks 27
1911 Flateby
TIf. 92 85 40

1911 Flateby
TIf. (02) 92 83 74

INSTALLASJONSFIRMA

Kirkebygda
Postboks 26
1912 Enebakk
TH. 92 63 03

Bakkeveien 58 C
1911 Flateby
TIf. (02) 92 86 94
Mobiltlf. 094/26 165

1912 Enebakk
TIf. 92 65 25

Kjell Brendjord

her de funksjonshemmede
barna er hemmet, men skole
skal vcere mer - et sted I
mØnsterplanen star det skrevet at man skal gjØre barna
til gagns menneske gjennom
feliesskap og sosialt samvc2r.
Foreldre opplever ofte at skolefolk ikke vii integrere selv
relativt godt fun gerende
funksjonshemmede barn Icererne skylder pa ressursmangel - vanskelige elever
og dette at de ikke kan icere
barnet noe. For en tid siden
ble det integrert over en lay
sko utenforberedeise ogfordi
man trodde at en skole for alle var bra. Vi har en skole for
alle, men vi ma lage ski kkelige opplegg for dem som
trenger det. Det erjo egentlig
snakk om pedagogikk og det
skulle man forvente at lcererne harforutsetningerfor. Endel dr tilbake var det vanhig
at funksjonshemmede barn
kunne oppleve a stet uten
skoietilbudfordi ingen passet
for dem. Idagfár de skoletilbud og det er mulig vi ifremtiden kan beholde flere
funksjonshemmed barn i
kommunen.
Hver host er det avisskriveneT om ungdom somfãr lang
skolevei og det er selvfØlgelig
trist at bygclens kjekke unge
mennesker ma reise ut av
bygden og ikke far deltatt i
fritidslivet som de pleier.
Funksjonshemmede
barn
som mafa sine tilbud utenfor
buaden har av oa til siden 4

Postboks 83
Grendesenteret
1911 Flateby

Frode Haugseth

Bo Nytt

Greviingveien 47
1914 Ytre Enebakk

Bjerkesenteret

TIf. 92 51 35

1911 Flateby
TIf. 92 80 32

Clifford A/S

Clifford A/S

DAGLIGVARER
'CATERING

DAGLIGVARER
CATERING

Tit. 92 83 38
1911 Flateby

Galleri
Nygaard A/S

Stromsborg &
Enersen A/S

Nygârdsveien 8-10
1911 Flateby

1912 Enebakk
TIf. (02) 92 63 00)

Hvordan er det a vcere funksjonshemmet i Enebakk?
Har du noen gang tenkt pa
hvordan det er a vcere funksjonshemmet i bygden var?
Det er sá sin sak med mangel
pa tiigjengelighet for ruliestoler, mangel pa handicaptoalett pa skoler og offentlige
steder samt mangel pa parkeringsplasser for funksjonshemmede: Enebakk er ternmelig dãrlig tilgjengeiig pa
Jiere omrâder for funksjonshemmede og tilbudene blir
därligere dess hØyere opp i
alder den funksjonshemmede
kommer - ski Ønt nár hun eller han blir riktig gammel
har vi jo sykehjemmet hvis
ikke de blir flyttet dit tidligere. I andre kommuner har vi
eksempler pa at folk har
kommet pa sykehjemmet i
30-àrs alderen fordi det ikke
er andre tilbud til dem.
Hvis vi starter med barnet
- fØrskoiebarnet som er
funksjonshemmet er utgangspunktet riktig bra fordi
funksjonshemmede barn har
fortrinnsrett i barnehage og
dersom de ikke kan nytte
barnehagetilbudet silk det er,
men trenger noe i tillegg fastsetter loven at PedagogiskPsykologisk tjeneste skal sØrge for det. Stort sett blir
funksjonshemmede barn integrert i barnehagen og det
er gledelig.
Gár vi fra barnehage til
skole er det ikke fulit sá enkeit fordi skole betyr icering
av teoretiske og ofte abstrakte kunnskaper og det er ofte

Enebakk
Bokhandel

Telemaster

Grendesenteret

Enebakk
Regnskapskontor

Kirkebygden
Jernog Bygg A/S

ars alder hatt en slik lang
dag uten at noen har sagi
noe spesielt om det. Som ungdom er deres situasjon sa3rdeles darlig. Foreldrene har
ikke butt yngre med ãrene det er spesielt I disse arene
foreidrene merker slit asjen
med ekstrabelastning igjennom mange ar og da star
man der ofte uten scerlig vaig
- heldØgnsinstitusjon langt
borte - nytt og ukjent miljØ
for barnet. Det burde ikke
vcere slik - det er til og med
Stortin get enig i n?ir det sier
at psykisk utviklingshernmede skal tilbakefØres til
kommunene, de er kommunenes ansvar. Set er skrevet - men hva med de som
bor i kommunene - de som
oppdrar den oppvoksencle
generasjon - de som pávirker andre over kaffekoppen
- kort sagt de som skaper
hoidning nàr skal de vàkne?
For at ting skal lykkes ma
man tenke positivt - nar
man nevner funksjonshemmet ungdom som yule
vcerefornØyd med en liten beskjeftigeise som trenger et
vernet sted a bo uten a vwre
for belastende for sine foreldre da sier alle a huff sâ vanskelig, men det er kiare poeng
som dukker opp i fine taler
fra tid til annen. Vi har ikke
Økonomi for de store institusjonene som hittil har vcert
statlige og ikke infZuert pa
den enkelte kommunes Økoncjmi

Den funksjonshemmede
har krav pa et meningsfyit
voksenliv og alle vi andre
har et kiart ansvar a pavirke
til at dette skier gjennom var
politiske innsats eller gjennom a icere vare barn medmennskelighet og at alle har
rettiheter. Vi ma starte med
vãré hoidninger - liker vi
ikke psykisk utviklingshemmede? Fordi de er snØrrete
(det er ikke alle som har icert
a tØrke nesa)fordi de er cerlige (kanskje de spør om hvorfor du er surfordi de kan vcerefantastisk apne og ncergaende)fordi de er lykkelige for
lite, mens vi silter og kaver
for a oppnâ mye?
Nei - det er nok ikke slik
det er bare det at nar du
vokste opp og gikk pa skole
- var ute I fiitiden - traff
venner og gikkpà dans I ungdommen set var de aldri der
fordi de varfor deres eget beste piassert pa en elier annen
sentralinstitusjon. Vi som er
voksne idag er ikke vant med
dem og som de vanedyr vi er
liker vi ikke det ukjente skjØnner ikke hvordan vi
skal oppfØre oss og vi har
dessuten muiigens ogsà mistet var naturlige vceremâte.
Nettopp derfor burde de i
langt sterkere grad bit integrert i samfunnet I dag silk at
neste generasjon pa en naturlig mate vet at de hØrer
med.

Tove Britt Henriksen

1911 Flateby
TIf. 92 83 38

Sven Caatbaug
Trykkeri
Grendesenteret
1911 Flateby
lIt. 92 82 56

FLATEBY
BATFORENINC
Flateby Bàtforening ble
stiftet i 1973. Allerede den
gang visste man at øyeren er
en perle for bâtinteresserte
og at det i fremtiden yule bli
behov for et sted a ha bâten
pa Flateby. Det omrâdet som
fØrst pekte seg ut som det beste havneomràclet var
<GrØnnkalken'> i Flatebydalen. Teknisk komite i bátforeningen konstruerte s etter
oppdrag en prototype pa en
flytebrygge. Prototypen var
sá bra at den siden har vrt
modell for de modulene som
etterhvert er blitt benyttet
som flytebrygger.
Batforeningen tilbrakte en
del ár i <Grønnkalken'>, men
etterhvert Økte bade interessen for bátplasser og btstØrrelsene slik at andre haynemuligheter matte undersØkes.
Fra cellulosefabrikkens dager i Flatebydaleh bar det
gatt en steinmolo Ca. 150 meter ut i vannet. Bátforeningens styre og teknisk komite
fant etterhvert ut at dersom
denne moloen ble bygd opp
ville den danne et skikkelig
bØlgevern og skape en god
bâthavn. I dag, tre og et halvt
âr etter at arbeidet startet,
kan vi se resultatet av et
enormt dugnadsarbeid, et
havneanlegg som rommer
70-80 bátplasser.
Batforeningen har i dag 100
medlemmer. I Øyeblikket kan
vu dessverre ikke skaffe alle
som Ønsker det bátplass pa
øyeren. Bãtforeningen ser
imidlertid optimistisk pa
fremtiden, og pa Enebakk
kommunes plan om friluftsomràde i Flatebydalen.

C

ENEBAKK KOMMUNE

Ppoblemep
med Pegnskapet?
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Kommunekass. ekspedisjonstid: 8.00-15.00
Postadr.:
Herredshuset, 1912 Enebakk

Enebakk syke- og aldershjem

926060

926060
Helsestasjonen
Ledende helsesoster: Sissel Gundersen
926060
Kirkebygden helsestasjon
Timebest.: mand./torsd. 8.30-9.30
Ytre Enebakk helsestasjon
Ytre Enebakk skohe
Hjerdis Lorentsen
Timebest.: tirsd./torsd. 9.00-10.00
Flateby helsestasion
Grendesenteret, Flateby
Liv Rosenberg
Timest.: tirsdag 9.00-11.00

Boliger for eldre:
TIf. utenom den ordin. kontortid:
Kirkebvgden (har ikke tlf.)
Kantina, Herredshuset
926066
Rustadtun
Formannskapskontor/kontorsjef
92 60 62
Sos ia kontoret
926065 Vaktmester
Helsesoster
øqardstun
926064
Vaktmester
Skoetanniegen
926117
Teknisk etat
926060
Flateby barnehaqe
Feltarbeider
926061
Styrer: Kari M. Rosbak
Eh.verket
926063
Ytre Enebakk barnehage
feilmeld. etter kontortid 926350
Styrer: Anne K. Rasmussen
Brannmelding
926400
Skolestyrekontoret oq PPT . . 92 6002 - 40
Skolesief: Halyard Toft
Skolepsvko!oc: Macme Stien
Kontortid: 8.00-16.00
Skoletannlecien
Kontortid: 8.00-14.45
hf. etter kontortid
Enebakk legesenter

926060
926117
92 63 60

Enebakk legesenter er betient I
vanhig kommunal kontortid fra
mandaci tH fredag kI. 8.00-16.00.
Praktiserende heqer er:
Distriktslege I Torqeir Landvik
Distriktshege II Arild Aambo
Leqe Per Chr. Riiber samt en
turnuskandidat.
Legevakt i Enebakk kommune:
Henv. Mysen Rode Kors vaktsentral
892030
Sykebil
705570
For ayeblkkelig hjelp (akutt)
coo
I-1jemmesykepleien
924617
Hjemmesykepleiesjef:

926064
924460

Skogbestyrer:
Jon Ungersness
Herredskogmester
Asmund Jahr
Her red san ronom
Anders Lein

Overhat problemene til oss. Vi ptar oss all sags regnskap maueht,
maskinelt ehler EDB.

Regnskap m/mnedIige oversikter etc.
Reskontro, fakturering, inkasso, renteberegninger.
Lonninger med ale offenthige oppgaver.
Momsoppgjor - Arsoppgjor . Selvangivelser.

9241 23
924684
92 83 33
92 83 35

ENEBAKK RECNSKAPSKONTOR
Kirkebygda, Postboks 26. 1912 Enebakk - tif. 92 6303

928588
924066

Men jogg
1(1'. 119,19,-

9241 29
926451

Nr. 24 -33

34 - 41

926451

W. 128,-

926305

Trygdekontoret
Eksp.tid: 9.00-14.00
Trygdesjef: Jan Haga
Licininaskontor!fo'keregister
Knntnrtid' ROn_iS so
Ligningssjef: Kàre Frantsen
Fol kebbi ioteket
Rbhiotekar: Aud Skogholt
Agent:
Mandag og torsdag 17.00-20.00
9.30-14.30
Onsdaq
17.00-20.00
Tirsdag og fredag

SeHersko

926055

Bl - brun
Nr. 38 - 46

926050

kr. 267,-

5 1K

Folkebadet er 6rent I sko?eâret
hver fredag fra :i. 18.00-21.00
Sopelptassen er ãpeni
tirsdag og torsdag 10.00-19.00

I

Grendesenteret - 1911 Flateby

GRAVING
TRANSPORT
FJELLSPRENGNING

Anthon Gjestang
1911 Flateby

TIf. (02) 92 81 49
MobiltIf. 094/25 770

Frukttrr, br- og
prydbusker, hekkplanter, roser,
stauder mm. - Sommerplanter
ALT TIL HAVEN

AVSKARNE, PLANTER, BRUDEBUKETTER,
OPPSATSER, KRANSER og BAREBUKETTER.
GAVER

Enebakk Blomster Flateby Blomster
Tif. 92 60 18

Tif. 92 85 44

G aOpdbpukepe I Enebàkk
Landbrukskontoret i Enebakk er flyttet til underetg. hos
Vardeberg dagiigvarehandel. Feileskontor for jord- og
skogbruksetaten.
Kontortid: Skogbruksetaten fredag k.i. 09.00-15.00.
Nytt tlf.nr.: 92 64 51 for begge etater.
Adr.: 1912 Enebakk.
Herredsskogmesteren
Herredsagronomen

NYTT FOR
VAREN HOS

GE-TE
MANUM
FAKTUR
Grendesentret 1911 Flateby - TIf. 92 83 32

Guttetruse
181Herretruse
22,Joggedresser 99,Barnehukser
FRA 79,Og mye, mye mer i
barnetoy, 0-14 àr,
garn, undertoy.
Ferdigsydde
kj ok ken g ard in e r
fra kr 149,-

TIf. (02) 92 83 74
I

OYEREN BENSIN & SERVICE
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby - TIf. 9281 32

BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gummiforhandler
Apn I ngstider:
Hv.dg. 0630 - 2200
GATEKJOKKEN

Lordg. 0900 - 2000
Sondg.1100 -2200

stopt
utvalg I
BOKER
LEKER
PAPIR
FOTO

Og ellers alt
i gardiner og
beki. metervare.

Alt for 17. mai
og konfirmasjon

APNINGSTIDER:
Mand.-tirsd.-onsd.
10-17
Torsdag-fredag
10-19
Lordag
10-14

Enebakk Bokhandel
Grendesenteret
Tif. 92 87 21

Moptevann
uegnet
Formannskapet vedtok en
stemmig i mote mandag a av
slutte planarbeidet i for
bindelse med en eventuel
badeplass ved Mortevarm p
Flateby, samtidig som mar
ber miljØvern- og frilufts•
nemnda om a finne andre al
ternativer for badeplass
denne delen av kommunen.
Teknisk etat har I lØpet a
vinteren foretatt dybdeson
deringer og undersØking a
grunnforholdene I Morte
vann, og det viste seg at del
er svert mye <dynn" (sØl(
osv.) i bunnen og at det yulE
bli for dyrt a gjØre noe mec
dette.

Se värt
utvalg
PrUv
var
service
Stikk
innom
da veil
—

—

lizi

-

AUT. RORLEGOERSEORIFT

Beiteve,en 3

-

1838 Flateby

Mal tilbud!
Hvit servant 615-2
kr 295,Hvit servant 827 kr 295,Hvitt klosett 325 kr 1295,Vârgárda servantbatt.
ott grep 376,Gronn armert
hageslange 1/2" pr. rn 2,50
Gronn armed
hageslange 3/4 pr. m 4,50
Evalet dusjkabinett
80 x 80 u/arm. 2890,-

Anne-Wenche
GRENDESENTERET

VE~
BO - R OR

40% pa utstihhingsbaderoms-mobler.
Vi forhandler Sanumed
boble/massage bad.

KJOPEHORT

FLATEBY

Helsesko i skinn
Hvit, blâ, beige
og natur.
Nr. 36-41.

Utstihhingen er àpen:
Tirs.-tors.-fredag 10.00-16.00

Flytende brensel smøremidler

1r
kr49

-

Autodiesel Parafin Fyringsolje Oljespar
Motorolje, vanhig og Turbo. Landbruk Universal for
motor, gear og hydraulikk, ogsà til bilmotoren.
OIje for Iuftverktoy, hydraulikk, automatgear. Frostvske, rensevsker, handrens og smorefett. Oljespar oker forbrenning og gir
mindre sot.
Leveres av Aage W. Svarthoet, tlf. 92 40 47.
-

-

-

II)

NOROL

Ar U
'4.ca2a/-ama 2 I(
Grendesenteret

-

1911 Flateby

TIf. (02) 92 83 74

Er vekten/figuren et problem?
Ring 92 64 82 og fa' en
GRATIS PROVETIME
TILBUD: 10 SOLTfMER KR. 150.-

love og Wenche's
Helsesalong
ENEBRKI( HELSESTUDID
Spesielle sommerpriser 15. mai 15. august.
TIf. 92 62 80 Gratis provetime.

Stabburet

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Fersk farse

2490Sportswiener
Kg
KUN 26.90
Leverpostel
Los vekt,
Hg
KUN 2.95
Kg. 4120

iys— varme—
kjøleanL —iyverialarm
Bygg ditt eget kjolerom!
Vi leverer matbodkjolere av
forskjellige utforelser

Nakkekoteletter

39.90

Kg. 67,10
1/2

kg.

DIG. LIVIND UNGERSNESS

-

-

llØtepudding
17,80

Solarium Slankiug Mosjon Styrketi'eoing Kroppsbygging
-

-

-

-

Enebakk Helsestudia et tilbud til alle
-

Alt i gravemaskinarbeid,
samt arbeid I forbindelse
med hull under vei
for ledningsnett utfores.

Anthon Hauger
1912 Enebakk

-

TIf. 92 6148

Nygrillet
kylling
farm

HAR- 00 FOTPLEIE, utfores pa Enebakk Syke- og Aldershjem for alle aldersgrupper.
Fotpleie: Torsdag, fredag.
Hârpleie: Tirsdag, onsdag, torsdag.
Fotpleier: Irén Lindaas.
Harpher: Biør9 Petersen.
limebestiffing tff. 92 44 60

aut.mob.tejefon 094 16928

Jern og byggevarer I Enebakk

66.90

Vi fører det meste innen jern og byggevarer.
Mange gode tilbud pa redskap til
vàrpussen I hagen.
APNINGSTIDER:

2 liter

Diplom-is

19.90

30,50

Mandag — fredag
Torsdag
Lordag

1 kg

Pommes frites
Kg

Enebakk Sykeog Aldershjem
1914 Ytre Enebakk

-924607

29.90

Stk.
10 kg
85,-

11.90

KUN14.90

9,90

-

halv pris

9.00-16.30
9.00-18.00
9.00-14.00

-

Telefon (02) 92 65 25

KIRKEBYCDEN JERN & BYGG A/S

4.95

Lokens.
Matsentep
Enebakk

..;

VELKOMMEN!
Adresse: 1912 Enebakk

Sunrose

Appelsinjuice

.

10

Tanniege M.N.T.F.
Stein Bappe-Hanssen
aeb

o
- ur, t)). D2 57 3D, )b. 5.00-?5.L7O.
Kvelder, lordager etter avtale.

Betel
Hornorkester

pa

Enebakks ordfØrer Lucie Paus Faick har tro
egen lokalavis for Enebakk, og kaster ogsâ fram tanken om
rnerradio.

Lite penger
Forts. fra side I

- Folk I de forskjellige
kretsene abonnerer pa forskjellige lokalaviser. Hvordan virker det pa forstáelsen
kretsene imeilom.
- Det er kiart at dette ofte
virker uheldig, fordi man
ikke alitid far ilk informasjon
omen sak. ForØvrig ma jeg si
at jeg I administrasjonen og i
poiitikken ikke har merket
noen Strid kretsene imellom.
Der ser man vel kommunen
som en helhet, men privat
har jeg nok kanskje merket
mer til slike spenninger. Jeg
vet ikke egentlig om det er
mulig - rent geografisk a tâ
folk i kommunen til a fØle seg
som en enhet, men her hàper
jeg den nye Enebakkavisen
kan ha en funksjon.
- Økonomien i kommunen
er dàrlig, samtidig som
mange presserende oppgaver
ma iøses. Hva mener du er
den viktigste oppgaven a lØse
I Enebakk NA?
- Jeg vii ikke peke pa noen
oppgave som den viktigste.
Vi har mange hØyt prioriterte
oppgaver.
- Opprusting av gyms alen
pa Stranda er et brennbart
emne for tiden fordi kontor-

sjefen i sitt forlag til langtidsbudsjett har tatt ut midlene
til dette formálet. Hva mener
ordføreren om dette?
- Utbedring av gymsalen
pa Stranda er forelØpig med i
de vedtatte planer. Kontorsjefen har ikke avsatt
penger I langtidsbudsjettet.
men det er politikerne som
skal ta stilling til saken til syvende og sist.
Med den Økonomiske situasjonen kommunen er i, og
med en betydeiig svikt I skatteinngangen, er vi nØdt til a
stryke noen av postene pa
budsj ettet.
- Anser ordfØreren det
som en viktig oppgave a fá videregâende skole i Enebakk.
- Det er urealistisk a tro at
det er mulig. I og med mm
rolle som fylkespolitiker og,
innser jeg det umulige i a tro
at man skulle kunne ha en videregáende skole i alle kommuner i Akershus. Nd kommer det jo i tiliegg videregâende skoler bade i R1ingen
og Vestby.
Jeg synes likevel man har
fátt til en fin iØsning pa Flateby med en avdeling av
StrØmrnen videregaende der,
og jeg kan godt tenke meg a
gá inn for andre lignende
lØsninger i andre deler av
kommunen dersorn det er
Ønskelig.

Ingen som bor i%, elier som
kjører gjennom Enebakk, har
vel unngatt a se et grØnnmalt
murhus med innskripsjonen
Betel lysende pa veggen,
sammen med korsets tegn.
Huset ligger ved Vâgvann,
meilom Skcvheim og Vik. De
aller fleste er vel ogsá kjent
med at det er pinsemenigheten i Ytre Enebakk som har
sitt tiihoidssted her.
Men hva skjuler seg bak de
ellers sã anonyme veggen?
Noen har kanskje den oppfatning at dette er et sted bare for <<innvidde". Mennesker
som taler i tunger, gâr med
rull i nakken og hatt pa hodet.
Selvsagt er det ikke bare
slik. Menigheten Betel er et
sted hvor unge og eldre samles til ândelig og sosialt samvr under hØyst ordinre
omstendigheter. Menigheten
har, som en av sine virkegrener innen barne- og ungdomsarbeidet satset pa hornrnusikk. Det vii si a gi et tilbud til unge mennesker cm a
vre med og utvikle sine
rnusikalske evner og interesser i et kristent miii 0.
Hva er sá et kristent miljØ?
Hos css innebrer det bl.a. at
vi gjennom det vi sier og gjØr
forsØker a belyse det kristne
evangelium.
SA sees vi da, cm ikke for sá
til 17. mai. Hâper a kunne
registrere mange gjenkjennende nikk og hyggelige smil
nar <<rØdtrøyene" kommer
marsjerende. (Vi mangler
dessverre fane). Pa gjensyn!
Tore Sietra
(form.

Flateby
korlorening
Kcret ble stiftet hØsten
1975 og bestar av tjuefem
kvinner og menn som er glade i korsang.
Vi cpptrer mest i lokalmiljøet i Enebakk, men har ogsá
hatt opptredener i nabokommunene.
PA repertoaret har vi alt fra
kirkemusikk, lettere operetter, Bellmann cg Taube, og
ná prØver vi oss med litt <barbershop>. Koret er medlem
av Oslo Sangerlag, og vi far
stadig tilbud om seminarer
bade i inn og utland, nce
mange av medlemmene er
flinke til A benytte seg av.
Dette er virkelig liererikt,
samtidig som det er hyggelig
a synge sammen med andre
som er glade i korsang.
Til vanlig over vi pa Stranden skoles musikkrorn hver
mandag fra ki. 20.00-22.00,
sa er-du glad i a synge, og sayner du noen a dele denne gleden med, mot opp en mandag.
Vedr. spOrsrnãl om koret,
ring: Anne Bent Skutle - tlf.
928621.

I
Ungdomskonsert asiiner
sang- og musiklwka I Enebakk
Sangens og Musikkens uke
i Enebakk arrangeres i ár Ira
21-26. mai.
Tirsdag 22. mai blir det musikkaften pa Mjr ungdomsskole hvor fire-fern forskjellige Enebakk-kor deltar.
Trekkspillgruppa Frisk Luft,
kommer ogsa til a spille pa
dette arrangemeptet.
Torsdag 25. kommer sá turen til Flateby med sang og
musikkaften pa Flateby
Samfunnshus. Her blir det
stort sett det samme opplegget som pa Mjr, tre-fire
forskjellige
Enebakk-kor,
samt Enebakk Trekkspillklubb, skal sØrge for variert
og rikholdig program.
LOrdag 26. mai, blir det sa
stor konsert pa Enebakk
ungdornsskole i Kirkebygda,
hvor alle bygdas seks musik-

korps pluss Enebakk Storband og leikarringen Ignar
deltar.
Nytt av âret er en ungdomskonsert som gâr av stabelen pa Enebakk ungdomsskole lØrdag kveld. Her deltar
gruppa 2+2 sammen med
Exit, Fade og muligens et
band til, alle tre hjemmehørende i ungdomsklubbmiljø i Enebakk. ForØvrig vii
alle vâre musikkorps delta i
spilling rundt omkring pa forskjellige steder i Enebakk i
lØpet av hele uka.
Ogsa 1 ar skjer arrangementene i forbindelse med
Shgens og rnusikkens uke i
regi av Sang og musikkrádet
i Enebakk, som en mønstring
av det mangfold av musikalske aktiviteter scm foregár i
kommunen,

FOSFATAKSJONEN
AvlØpssambandet Nordre
øyeren har satt i gang en stor
kampanje met fosfatholdige
vaskemidler som skal foregâ
over store deler av Romerike
med start 12. mai. Bakgrunnen for kampanjen er den
stadig Økende forurensingen
av øyeren som na nrmer
seg den tilstand MjØsa var i
for den store fosfatkampanjen der. Her i Enebakk har
husmorlagene gatt inn for
denne kampanjen, og de har
ogsa henvendt seg til de pclitiske partiene, Jeger og Fis-

kerforeningen og bâtforeningene for a Ia deres hjelp.
HOyre, Venstre og Arbeiderpartiet og Senterpartiet vii
sammen medlusmoi}a
lage stands pa Flateby 12.
mai, i Kirkebygda 19. mai og i
ytre Enebakk 26. mai. Videre
skal kampanjen fØlges opp
utover scmmeren og hØsten.
Vi háper folk vil fØlge opp
kampanjen, og ikke minst
bygdas kjØpmenn ved a sørge
for a ha et godt utvaig av fosfatfrie vaskemidler pa lett
synhige plasser i forretningene sine.

Cli f for d

DAGLIGVARER - CATERING - TLF. 92 83 38
1911 FLATEBY

Tilbyr sã Iangt det rekker
Kaffe Monaco
Koke- og filtermalt, pr. 1/4 kg 15,90

2lMykis
- DIPLOMIS - pr. boks 30,50

GriIIpØIser

- STABBURETS - pr. kg. 56,80
Lomper
-FINSTADS 10stk, 10,70

Crilikull
Poser a 3 kg
APNINGSTIDER
Mandag -tirsdag - onsdag
Torsdag og fredag
.
Lørdag

. 10,90
19,90
36,80
7,90
13,90

10.00-17.30
10.00-19.00
10.00-14.00

