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Løssalg kr. 3,50
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Lørdag var det pa tide a fikse pa plassen utentor
Enebakk IFs skihytte pa Flateby. Medlemmene
hadde mott mannsterkt opp med diverse arbeidsredskaper. Noen kiarte seg med en spade, mens
andre stilte med en veihovel og en traktor. Da vi
nermet oss Streifinn', ble vi møtt av noen gutter

85 tusen
4orsvant
65 000 kroner ble mandag ettermiddag ved halv
tre tiden stjâlet fra Enebakk Sparebanks filial i
Ytre Enebakk. Pengene lã
i en rod handbag med
Marlborough merke. En
forretningsdrivende i Ytre
Enebakk hadde akkurat
bagen som innelevert
holdt hele helgens omsetning. Bagen ble plassert
bak skranken, og noen har
altsá rett og slett strukket
seg over skranken, tatt hagen og forsvunnet ut, uteri
at noen har oppdaget tyvenet.
Politiet er interessert i a
komme i kontakt med alle
som var innom Sparebanken i Ytre rundt klokka halv tre mandag
ettermiddag.

med walkie-talkie. De sto der for a dirigere 09 ko
ordinere anleggstrafikken. Og spiss orer alle andre lag og foreninger. Cupfinale 09 styggvr til
tross, siden halv sju pa lordagsmorgen hadde dugnadsarbeiderne státt pa. Imponerende!

Fplompaodep I Flatebydalen

Ny gavebutikk
Nâkan.enebakkinger glede seg
til nok et tilbud pa Flateby Grendesenter.. I lokalene vegg I vegg
med Siws frtsørsalong ápner Turid Bogstad i 1Øpetav kommende
uke sin nye forretning. Tusenfryd
og butikken er en
er navnet
typisk gavebutikk med fristelser
av lekreste slaget.- Keramikk,
messing, klr, bornullatoffer,
garn, te, godter, leker, porelensdukker..
-

PA DEKKJAKT? Kjor til
YTRE ENEBAKK
BENSIN &
SERVICE A.S

inn

I 1971 forsØkte Flateby Vet
seg med et framstøt for a fá
leie 20 dekar i Flatebydalen
til bruk for framtidig badeplass for Flatebyfolk.
Siden den gang har saken
stadig dukket opp I kommunale papirer og na ser det
ut til at det endelig skal skje

noe.

Se side 5

Enebakk rørleggerhedritt
ved aut. rørlm. Trygve E. Andresen,
Vàglivn. 25, 1914 Ytre Enebakk
Utferer alt i rorleggerarbeide.
Pristilbud pa modernisering og nyanlegg.

TIMELONN KR 100,tlf. 92 43 54/92 48 92

eks. mva.

1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gummiforhand/er
StàI-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til kl. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!

TIf. (02) 924408
F KOF IS K

VIGNETT

0

Om annonser
og okonomi
Art. nr. 2 av Halyard Waade
I forrige artikkel snakket vi generelt om de nringsdrivendes
forhold til markedsfØring i Enebakk. I dag skal vi ta for oss fordelene ved markedsfØring i en 10kalavis som VIGNETT.
DEKNINGSGRAD
LESERKRETS
Den dekningsgrad som annonsØrene er interessert i beror
pa here faktorer. En iØpeseddel
har f.eks. en dekningsgrad pa 100
prosent for de postkasser den
blir lagt i. Men det er dessverre
en kjent sak at mange lØpesedler
gâr rett fra postkassa til sØppelboksen. De fleste kommer vel
tross alt inn i huset, men hvor
mange av familiemedlemmene
leser dem? Og medlemsblad og
foreningsblad hvor mange leser
dem? Kanksje halvparten av
familiemedlemmene?
Vignett dekker kun en kommune, og det vii derfor vre stoff
som interesserer alle familiemedlemmene i hvert eneste nr. Men
har VIGNETT nok abonnenter?
Vi forhándstegnet 1299 abonnenter, og dette tallet har senere Økt
til 1500 og det Øker jevnt og
trutt uke for uke. Det betyr at vi
har here abonnenter enn Akershus Arbeiderbiad og øvre Smaalenene har til sammen i Enebakk, og vi regner snart med a ha
here abonnenter i Enebakk enn
det de tre andre lokalavisene har
tilsammen. I neste omgang er
vârt mM a passere 2000 abonnenter, og det betyr en dekning pa 80
-pros. Med en slik dekning vii
VIGNETT bli lest av 6000 av
Enebakk's 7500 inrbyggere. Det
ma derfor zre by a pástá at
VIGNETT ér det beste markedsfØringsmiddel vi har i Enebakk.
PlUS
Det er forholdsvis dyrt a utgi
en lokalavis for 2000 abonnenter.
I første rekke er det trykningsutgiftene sonrgjØr det. A trykke
2000 eksemplarer koster Ca. kr.
10 000, mens 3000 eksemplarer
koster ,bare,, ca. kr. 10 350. Likevel har vi forsØkt a holde bade
abonnentpris og arinonsepriser
sâ lavt som mulig. Mange synes
nok at det er dyrt a annonsere i
-

-

-

VIGNETT, men sammenhigner vi
kostnadene med flygeblad tor jeg
likevel pástâ at VIGNETT er den
billigste maten a markedsfØre
seg pa, i hvert fall nâr vi tar hensyn til antall lesere.
For de som annonserer mye er
det dessuten hyggelige rabatter
A oppn, og det reduserer prisen
betraktelig.
REGELMESSIG
Selv om VIGNETT bare er
en ukeavis sá gir den tross alt
mulighet til markedsføring hver
torsdag (torsdagen er valgt av
hensyn til de nringsdrivende)
hele âret. Hvem er det som har
skikkelig dekningsgrad og kan
tilby noe liknende?
ANNONSEMENGDE
VIRKNINGSGRAD
Fotdi VIGNETT er en forholdsvis Aiten. avis blir den totale annonsemengden ikke sá stor at
den enkelte annonse drukner.
Hovedsakelig er det innenbygds
annonsØrer, og det betyr igjen at
det blir M annonser i samme
bransje. Derfor far den enkelte
VIGNETT-annonse stor virkningsgrad.
-

TOTAL VIRKNING
For første gang far Enebakks
befolkning se annonser for hele
Enebakks nerings1iv presentert
pa samme sted. Det gjør at kundene blir oppmerksom pa alle de
mulighetne som tross alt tinnes i
Enebakk. Dermed far annonsene
gjensidig virkning. Dette bØr
f.eks. bety at en stor del av den
handeisJekasje vi har kan stoppes.
LONNSOMT
Annonser i VIGNETT skal fØre
til Økt omsetning ellers har de ingen hensikt. Den Økte omsetningen skal dessuten gi stØrre inntekt en det annonsen koster. Her
ma man likevel. vre oppmerksom pa at en enkelt annonse kan
vre ulØnnsom det er ved gjentagelse at effekten blir stØrst.
sa kjre nringsdrivende i
Enebakk bruk den anledningen
du har fâtt til glede for deg selv
og dine kunder!
-

Bapbol byggo0 Utvidelse
og service i Kirkebygd
At Barbølnavnet er
kjent i Enebakk er vel
en sannhet uten modifikasjoner. Men ná
skal det bli enda mer
kjent. Tilbudet til kommunens innbyggere
skal bli kraftig utvidet.
Hele lokaipressen var
innbudt til et pressetreff pa det nye kontoret til bedriften ved
Barbol sag, for bli informert om utvidelsen, bade nàvrende
09 fremtidige.

a

Den bedriften som er best
synlig i lokalsamfunnet, er vel
Finastasjonen
pa <<lensmannssletta><. Denne stasjonen har i det siste gjennomgatt en rivende utvikling.
Omsetningen pa drivstoff har
fra 1. mars Økt med 40%, og
omsetningen pa olje har Økt
med et prosenttalb som distriktsjef Tor 0. Nss ved Norske Fina AIS ikke yule ut med,
men scm i føbge ham selv var
4resifret med et annet tail
enn 1. foran<. Grunnen til
denne positive utviklingen er
at Enebakk Fina Senter na
satser aktivt pa en linje som
vii gi kunden et inntrykk av
service, sammen med en rekke tilbud pa forskjeilige varer
og tjenester sorn. hØrer inn under driften av 'en bensinstasjon. For a markere at de na
hadde fátt tak over pumpene,
bød Enebakk Finn Senter pa
overraskelser til kundene. En
lettere forvirret Anna Haugen
fikk en paraply, den hadde de
jo ikke bruk for nâ.
BYGGEVAREHUS
Den kanskje mest attraktiye nyheten for enebakkinger,
er vel byggevarehuset BarbØl
Bygg a/s. Hele 1700 kvadratmeter med byggevarer skal

Trelasten var, og vii bli en viktig vare for brØclr. BarbØl.
det til slutt bli i denne forretningen. Daglig leder for
denne gesjeften, Carsten Bar,bØl,< opplysef at og& en. be-~.
grenset konsulentvirksomhet
vil bli kundene til del. Bedriften har satt seg det ambisiØse
mM a bli totalleverandør av
byggevarer innen kommunen.
Men det er ihke nok med dette. De tre Barbølbrødrene driver ogsa et entreprenørflrma
som har tatt seg av en del
viktige oppdrag. Blant annet
stod de for oppfØrelsen av
Lotterudfeltet. Man ma vel
kunne si at dette er en gesjeftig famine med mange jern iii-

1...v
at
IL
USNO
qnzim
Velour 3-2-1
ves
m/Irynser

POLITII lUhul I]1.!

Ik

NA 4.500

SENG CAROLA 150 x 200 cm

3A

m/bunner, madrasser, radio, nattbord...

En del enkle stoler
hI sterkt reduserte priser.
MOBELLAVEN MED DE LAVE PRISER

NETTO
A/S
Tetefon 02/95 07 97
Avbetaling Fraktfri levering
Apningstider;
Mandag-fredag kI. 13.00-19.00. Lørdag kI. 9.00-15.00
Forretningen ligger Ca. 7 km fra Vestby kirke mot Son
-

-

-

itAU

t13

den. Vi har jo vare uenigheter vi ogsa men samarbei:
det g.r glimrende, sier Magne
JpJ-i
nest eldste av de tre. Vi spurte
om samarbeidet med Enebakk kommune hadde forlØpt
smertefritt, og vi fikk til svar
at kommunen hadde vrt
enestaende i samarbeidet.
Denne nyskapningen pa bedriftssiden vii skaffe Enebakk
en god del nye arbeidsplasser.
Dessuten er det hevet over enhver tvil at det er behov for en
slik bedrift i Enebakk, mener
Magne BarbØi.

Enebakk
Markiseservice
Markiser Persieimei' Garilinhrett
Inneh. Leif VedaI
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 48

TANNLEGE

Stein Darre-Hansen
Praksis i Flateby
Tif. kI. 9.00-15.00
928739
Tif. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, Iørdag etteraVtaIe.

ELEKTRONIKK
CATERING

Enebakk
Transformator
verksted

Clifford A/S

Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

Alt i mat til hverdag og test.
Catering Restaurant
Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby

RORLEGGER

BLIKKENSLAGER

-

-

TIf. (02) 92 88 60-

Vebo-POP

OSVALD NORDLI

Utforer alt i varme-, sanitrog oljefyringsanlegg

Alt I blikkenslagerarbeid
utfores

Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

1911 Flateby
TIf. 92 84 68

KOLLISJON
Lørdag ved halv sju tiden kolliderte en mopedist og en person
pa sykkel i Ytre Enebakk bike
ved krysset OrreveienlBorgveien. Guttene som kjØrte henholdsvis sykkelen og mopeden
ble begge bfukt til sykehuset,
men var kommet' relativt lite til
skade og kunne sendes hjem
samme kveld.
BENSINSTASJON
NEDSPRAYET
Natt til mandag har tydeligvis
en eller flere personer gatt berserk med rod spraymaling. Hele
bygningen til Flateby Antirust
var sprayet ned med svineriet, og
en bil som sto der hadde ogsa fatt
en omgang med rØdmalingen.
HYTTEINNBRUDD
I løpet av de siste dagene har
lensmannen i Enebakk fátt melding om to nye innbrudd i hytter
i RausjØmarka. Politiet ser det
ikke usannsynlig at de nye innbruddene kan ha sammenheng
med det man oppdaget for en
uke siden.

VIGNETT
U NDERHOLDNI NG

KICNIETT

PLAKATEN

Borgvn. 3 - Postboks 116
1914 Ytre Enebakk
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro 4 19 32 98
Tlf. 925101 - kl. 10.00 - 14.00
Ansvarlg redaktØr: Aslaug Tidemann - Privat 924535
Annonsesjef: Eva Grosvold - Privat 924383
Journalist: Espen Nordhagen - Privat 924158
Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis.

Hvorfor skier det ikke noe med fartsgrensen I Øclegàrdsveien
pa Flateby? Det er spØrsmàlet man stiller seg hver gang man
har vcert en tur pa de trakter. For fortsatt stir 50-s kilt et der, og
det til tross for at denne veien ma seies a vcere en av hovedârene inn til de forskjellige Flateb 1feltene.
Traflkken lanjs denne veien er sâledes ganske stor, samtidig
som veien er i ddrligforfatning ogfremdeles ikke har asfaltdek ke. Stein og sole skvetter pàfuktige dager, og dem har det vcert
mange av i host. Na vet, deter ikke det verste. Det gar bare utover bilen. Langt verre er det a tenke pa hvilken trafikkfare en
fartsgrense pa 50 km. representerer I et tettbygd strØk som her.
Mens man over helefeltet i Vaglia har innførtfartsgrense pa
30 for mange ar siden, kan man fortsatt < ruse > gjennom Flatebyfeltene I 50 kmt.
Na hevder enkelte at det spiller ingen rolle om det star fartsgrense 50. Det er likevel ikke mulig a kjØre set fort pa denne
veien. Det stemmer overhodet ikke. Det er mulig a kjØre enda
fortere - og det blir gjort. Men selv om man bare kjører i 50, er
ogsä det for mye pa en uoversiktlig og darlig vei gjennom tettbebyggelse.
Trafikken pa Ødegàrdveien har bare Økt de senere àr. Med
utbyggingen av Flateby III har det ogsá til tider vcert en god del
tungtraflkk pa veien, som I tillegg ogsa er skolevei for ganske
mange flateby barn. Det harfremdeles ikke lykkes afa gang- og
sykkelvei pa denne strekningen. Man undres over at de lokale
myndigheter ikke reagerer, nár detfaktisk er by a kjØre 150 pa
en av de mest traflkkerte skoleveiene pet Flateby.
Det erfiere ar siden Flateby Vet diskuterte am man skulle get
innforafasattne. arts.r en
y'
fantman'ur.
ev'rnoeny
, o -z --e
yule bli vans kelig a g.jennomføre. Det var ikke vans ketig a gjennomfØre I Vaglia. Beboerne bangs ødegardsveien er plaget av
stadig rally-cross '-manØvre bangs veien pa kveldstid.
Det yule ogsâ ha innvirkning pa denne traflkken med lavere
fartsgrense.
u 12 ar kjempetflatebyfobk for áfà gang/sykkelvei bangs Rv.
120. Ogforebdreradet bade pa Hauglia og Stranda har stàtt pa
for a fd gang/s ykkelvei ogsa bangs ødegardsveien. Hadde det
ikke vcert en ide og sette ned fartsgrensen pa denne veien som
en aidri sa biten beg ynnelse?
Vi vet ikke hvorfor det er set vanskebig a na fram her. Argumentene om at en for bavfartsgrense inviterer til lovbrudd gar
igjen. Generelt reagerer enkelte paronoid pa alt de oppfatter
som obarnepikevirksomhet.. Man er da ansvarbig.
Erfaringen viser imidlertid noe annet. Traflkkstatistikkene
viser noe annet. Det er det myndighetene burde fatte besbutfinger utfra.

BESKYTT BILEN
MOT RUST
MED

ENICO
Rakkestadvn. 11
Tf. 92 63 09
ogsâ mellom 17.00-19.00

DROSJER
Tormod Gran
Flateby
TIf. 92 80 75
MobiltIf. 094/30 553
DØGNVAKT
Ole Gunnersen
Ekebergdaten
TIf. 92 65 06
DØGNVAKT
Arne Wennevold
Ytre Enebakk
TIf. 92 40 72
Mobiltlf. 094/15 099
DØGNVAKT

SØndag 4.11. kl. 16.30 (B)
SIRKUSARTISTER
K!. 18.30 (U)
SMOKEY III
Kl. 20.30 (V)
ISKALDE SPILLET
Onsdag 7.11.
kl. 19.30 (V)
HET PULS

0
Basip/Messe Pa
Misjonshuset
¼

Senk fqrtsgrensen
i Odegaordsveien

Plakaten er stedet du hver uke flnner aktuelle
opplysninger om ukens forskjellige aktiviteter i
Enebakks lag og foreninger. Se pa Plakaten, sã
gir du ikke glipp av noe.
Vi oppfordrer ogsâ foreninger og lag til a sende
terminlister slik at vi kan slã de forskjellige begivenheter opp pa Plakaten. Mrk. Opplysninger
om inntektsbringende enkeltarrangement gir
som annonser og far ikke gratisplass pa Plakaten.

Fredag 9. nov. ápent fra kl.
10,00. Det blir formiddagssamling med besØk av Kenya-misjonr Mâlfrid Eggebø, og sang
av Gudrun Midtsian. Om kvelden blir ogsá Kenya-misjonren
med, sang av Barnekoret og Aftentrekning.
LØrdag 10. nov. er det ápent hele dagen. Det blir kakelotteri, forskjellige konkurranser osv. Ki.
16.00 avsluttes basaren med en
samllng. Film og andakt. Trekning. Det blir kafeteria begge dager, og saig av flyktningearbeider

fra Hong Kong.
Unge og eldre har drevet pa
med brodering, hekling, som
osv., for hver hØst er det Basar/
Messe pa Misjonshuset til inntekt for Norsk Lutherak Misjonssamband som er en av de stØrste
misjonsorganisasjonene innen
Den Norske Kirke.
NLM driver et utstrakt arbeid i
Norge - og hjelpe, helse, skole- og
misjonsarbeid 110 land i Afrika,
Asia og SØr-Amerika. Mer enn
500 misjonrer er I arbeid pa de
forskjellige misj onsmarkene.

HelgeNs Handball Fest
BOndepnes
piol

FØrstkommende søndag er det
mulig for afle hândballinteresserte a fã en skikkelig dose av
denne fine idretten. Enebakk IF

kamper:
Ki 10.30 spiller piker 121 mot
Gjerderum.
Kl. 11.05 spiller piker 1211 mat
LHK.
Kl. 11.40 er det P14 mat HØland.
Kl. 12.35 er det Piker 16 sin tur,
og den siste kampen for Enebakk
IF,
Kl. 13.30 er det D6 som star for
tur.
Men det er ikke slutt med dette: Driv skal ogsá i ilden med
noen av sine hândballag.
Kl. 15.00 gár Drivs Piker 12 p
banen for a mote As.
Kl 15.50 er det G12 sin tur, ogs

Kristelig

rus r ung. omsarrangement I regi av Enebakk Husmorlag, Lions og denne gang,
ungdomsklubben i Ytre Enebakk. Festen er denne gang lagt
til BØndernes Hus. Det blir diskotek, og ytrebandet Exit spiller.
Arrangementet er ápent for alle ungdommer over 13 ár, og begynner klokken 19.00. Det koster
tjue kroner a komme inn.
mot As, mens damelaget spiller
kl. 16.45 mot Ullern.
Altsâ: det er duket for en real
handbansøndag i Mjrhallen.
mot Opp.

TORSDAG 1. NOV.
K! 19.00 ENEBAKK KIRKE
Kirkekveld. MØte med Salmedikteren Svein Ellingsen. Paul B.
KjØnne, sang. Jørn Schau, fløyte.
Havard Oudenstad,orgel. Kirkekaffe.
SONDAG 4. Nov
K! 10.00: STREIFINN, FLATEBY. Familiegudstjeneste v/Raddum
1(1 11.00: ENEBAKK KIRKE
v/Raddum. Nattverd.

Enebakk

holder partimØte for Enebakk valgsogn den 12.11.
1984 kl. 19.00 pa Emmaus i
Kirkebygden.
Det velges to utsendinger
som skal delta i nominasjonen av partiets kandidater
ved Stortingsvalget 1985 for
Akershus Valgdistrikt.
Adgang til motet har partiets medlemmer som er bosatt i kommunen og har
stemmerett ved valget.
Enebakk, 1.11. 1984
Jan G. Sthren
form.

Hvorfor mange lonnstakere
vaigte Pe rsonkonto
Du trenger ikke lenger
en egen konto for a
oppnâ høy rente. Hoy
rente far du pa kontoen
du bruker til daglig.

.Beløp under kr. 20.000
gir vanlig 5% rente,
men alt over denne
summen gir deg hele 10%.

Persñ onto

gjordet Ionnsomt

SPAREBANKIN

- din nrmeste bank i Oslo og Akershus

a samle seg

VIGNEU

Avslopende 44popnofilmoo
vekket En.ebakkun gdom

Pornografi er ingen privatsak. Pornografi er ikke Coctail og Playboy og fryd og
lyst. Pornografi er industri,
og store penger.
Hvor stort omfang denne
industrien har, er imidlertid
de frreste klar over - og
hva pornografi i dag er, er
det nok ogsá mange som ikke
har kiare forestillinger om.
Men de som mØtte opp
Flateby Samfunnshus og sã
filmen -Not a love story>> for
kort tid siden - de fikk Øynene âpnet. Filmen avslØrte de
umenneskelige hoidninger
til sex som florerer i pornoindustrien. Og det gikk kiart
fram at I USA omsetter denne industrien mer enn hele
film- og platebransjen tilsammen. Porno dreier seg
først og sist om penger,
makt, undertrykking og
void.
Arrangementet
Samfunnshuset som var kommet
i stand i smarbeid mellom
den lokale aksjonskomitéen
mot porno og videovold og
likestillingsutvalget trakk
ikke fulle hus. Til gjengjeld
ble den páfølgende debatten
engasjert og fruktbar.
Filmen var en vekker for ungdommen. Kanskje var sjokket
hos dem alier stØrst over det omfang denne industrien har. Et

pa

pa

konkret resultat av motet var at
en gruppe ungdommer nà er i
gang med et studieopplegg om
pornografi.
Vignett har pratet med Arne
Kongsnes, en av ungdommene
som er med i dette studieopplegget, og med Inger Bráthen og Tone Skaranger, som begge hele tiden har stâtt sentralt i den lokale
aksjonskomitéens arbeid i Enebakk.
Oppløftende
- Jeg synes det er veldig opplØftende at sá mange ungdommer ná er interessert i a jobbe videre med dette, sier Tone Skaranger. - Filmen viste med all
mulig tydelighet at porno har lite
med utvikling av et godt sexliv a
gjØre. Porno spiller pa følelser
som skyid og skam. Det finnes ingen intimitet.. Ungdom er opptatt av seksualitet. I det Øyeblikk
de selv skjØnner at porno har lite
med seksualitet A gjøre er vi
kommet langt. Det er uhyre viktig at ungdommen selv gar aktivt
inn i arbeidet mot porno. Det viser at de søker bevisstgjøring.
Der er ungdommen som rammes
mest av voids- og pornobØlgen.
Derfor er det ogsâ viktig at skolen gar inn og gjØr noe pa det
hoidningsskapende plan.
Temakveider
- I klubben har vi ogsâ tenkt a
lage temakveld om seksualitet,
sier Arne Kongsnes. Ungdom er
opptatt av sex, og det er synd at
pornoindustrien skal ra virke

som seksualopplyser. Det er populrt blant ungdommen a ha
sett voids- og pornofilmer. Ofte
er det konkurranse om hvem
som har sett det verste. Jeg vet
ikke egentlig om man synes det
er sa moro, eller om det bare skal
vre tØft. Jeg synes videoen er
skremmende fordi den sløver og
skaper likegyidige hoidninger til
det som skier i virkeligheten.
Ungdommen er storbrukere av
porno og videovold. Ved at vi far
bevisste holdninger til dette kan
vi vre med pa a bryte etterspØrselen, og pa den maten kanskje bidra til a bygge ned pornoindustrien. Kanskje dette med
temakveider om emnet hadde
vrt en ide for andre og. Hva om
vi for eksempel kunne M i stand
et samarbeide med kiubber som
Rotary og Lions om slike kvelder?
Skolen ma
engasjere seg
- Det er storsiagent at ungdommen na selv engasjerer seg,
sier Inger Brathen. - Da er det
mye lettere a bli hØrt. Den stadig
Økende tendensen til void og seksuelle overgrep er skremmende.
Vi ma ta dette alvorlig, og gjøre
noe pa det forebyggende plan.
Det er ikke tvil om at det her er
en kiar sammenheng med strØmmen av stadig grovere pornografi
og voldsfilmer. Vi kan ikke negiisjere hva som her forefinnes pa
markedet etterhvert. Ungene har
allerede selv flyttet grensene. De
distanserer seg fra det de ser for a

kiare det, og sa blir resultatet at
de ogsa distanserer seg fra volden i det virkelige liv. Grensene
forskyves ogsa her. Vi ma fA folk
til a skjØnne at dette ikke dreier
seg om ekstrem kvinnesak, og en
gjeng hysteriske freakekjerringer. Det skjer stadig smatortur og overgrep. Blant annet i
skolen. Skolen burde sa absoiutt
engasjere seg i hele denne problematikken.
Ma nâ fram sentralt
- At skolen ikke har engasjert
seg i srlig grad i pornoprobiemet er kanskje ikke sh rart,
sier Tone. Lrerne har selv ikke
hatt noen undervisning i emnet,
og det er vanskelig a lage riktige
opplegg for de forskjeliige klassetrinn. Nar vi har temadager pa
emner som rusgift osv., har vi
kurser og ferdige opplegg a ga
etter. Derfor er det sâ 'viktig at
man I kampen mot porno og videovold nàr fram sentralt, der
hvor beslutningene treffes og
bevilgende myndighet ligger. I s.
mate var det enstemmige kommunestyrevedtaket vi fikk i or
et skritt i riktig retning. Her ble
det vedtatt en kiar henstiiiing til
forretningsdrivende i kommunen
om a fjerne porno og voldslitteratur og film fra hyllende. Det ble
ogsa vedtatt a ga pa sentrale
myndigheter for a framskaffe
kiar lovgivning pa disse omradene. Det er derfor hyggelig a notere, sier Tone, at here av Enebakks forretninger og bensinstasjoner har ryddet opp i hyl-

lende sine, og selv ikke er interessert i a fØre denslags. Hyggelig
er det ogsa at den stØtte vi har
fátt Ira forskjellige partier og Ira
sosialkontoret har satt oss i
stand til a fortsette arbeidet vart.
Vi vii ogsa fortsette med a sjekke
hva som forefinnes i bladhyllene
bortover. Og grov videovold og
porno skal vekk.
Det er merkelig at man har byforbud mot reklame for sigaretter og alkohol, sier Tone, men
porno, det kan man rekiamere
for. Og vi er rystet over at norske
biadforhandlere far by til a ha
blader som rekiamerer for <'ubovhg pornografi".
Barn er ofre
- Vi er ikke puritanere, understreker Inger Brathen. Jeg synes
folk burde lese mer pornografi.
Da yule det ski Ønne hva dette
virkelig dreier seg om, og at dette
er noe alie ma vre med a kjempe mot. Det er váre barn og ungdommer som er ofrene, og hva vi
ellers matte mene om kvinnesak
og den delen av debatten, er det
mindre interessant. Vi ma stoppe
voids- og pornobØlgen fØr vi forsvinner i den. For dette er ting vi
ikke har rad til a overse.
Pornoindustrien skyr ingen
midler. Autentiske mord, bruk
av barn. Ingenting gâr man av
veien for. I USA forsvinner hvert
âr 50.000 barn, og man firmer
dem aidri igjen. Om man ikke da
far se dem igjen i en pornoflim.
Det er ting a tenke pa. Det ma f6L
OSS til a vakne.
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Kultumidlep

Livreddingskurs
Enebakk kulturstyre har vedtatt a imØtekomme en sØknad fra
Enebakk Handicaplag om kr
2.000,- til dekning av utgifter i
forbindelse med avholdt hivreddingskurs.
Dommeraspirant-samling
Enebakk IF fikk imidlertid
avslatt sin sØknad om kr 532,50
til dekning av utgifter til forbundsdommeraspirant-samling,
handball. Beløpet skulle dekke
oppholdsutgiftene. I avslaget
henviser kulturstyret til allerede
tildelt grunnstØnad.
Rockekonsert
Rockekonserten i Flateby
Ungdamskiubbs regi i forbindelse med Flatebydagene gikk med
underskudd, og kulturstyret har
bevilget kr 1.000,- til dekking av
dette.

Det formelig haglet med
biomster, superiativer og
ikke minst iiviige melodier pa Mjr ungdomsskole sist søndag. Enebakk trekkspillklubb fyite 10 àr, og dette ble behØrig markert denne sondagen. Ordførere pa rekke
ograd....
- Nâja det var nar sant sies
bare to stykker tilstede, men
hvilke ordfØrere. Nabokommunen Oslo beret oss med
sin ordfører Albert Nordengen, og ikke minst Enebakks
egen ordfØrer Lucie Faick var
tilstede. Ytre Enebakk misjonkor under sin dirigent
Bjarne Solberg sØrget for at vi
flkk en meget ándfull pause
mellom to avdelinger med
Enebakk trekkspillklubb. Ide
andre pausene benyttet diverse celebriter anledningen til a
gripe ordet, vi nevner noen.
OrdfØrerduoen Paus Falck/
Nordengen. Formann i Enebakk trekkspillklubb Per
SjØlie, og sist, men ikke minst
Torstein Guslund. Men hva
giorde en sa opptatt mann
som Albert Nordengen i Enebakk pa en slik dag, det varjo
Amnesty aksjon og cupfinale?
Svaret ligger litt tilbake i tiden, og litt lengre sør I Europa. Under en kulturuke i VestBerlin I sommer var bade
Enebakk trekkspillklubb og
Albert tilstede. Vennskapsbând-b1e-knyttet,
tatt. NA fØlte Albert seg kallet
til a stille Opp pa sine gode
venners 10-ârsclag. Nordengen bevilget ogsâ midler fra
sin <blomsterkonto>> til en
aidri sa liten oppmerksomhet
til jubilanten. Trekkspillklub-

/

En opplagt ti-àrs jubilant ga virkelig fine eksemplerpá

Lordag feirer Enebakk
bokhandel
3-ãrs bursdag. I den
anledning bugner
det av gode tilbud i
forretningen. Og ikke bare det. Fra
klokka 11 til klokka
13 vii selveste Bjorn
Rønningen - forfatteren av Jul 1 Skomakergata, Fru Pigalopp og mange andre popuIre barnebØker - vre til stedej forretningenog,

ben pa sin side takket for oppmerksomheten med en konsert som det virkelig sto gnister av. Fra kiassiske smastykker, via samba og westernmusikk, til mer tradisjonell trekkspillmusikk som
polkaer, valser, hamboer og
reinlendere. Det hele ble
knyttet sammen av konferansieren, den alitid like
sprudlende øystein Wiger.
Alt dette gjorde hethetsinntrykket av kvelden til meget
positivt. Ja det var sá vellykfordret trekkspillklubben til a
komme og spille pa bystyremØtene i Oslo. Det var en voksen tiãring vi hadde med a
gjøre denne kvelden. Vi ser
gjerne at de blir bade tyve og
tredve ár til.

OrdfØrer Albert Nordengen gratulerte jubilanten med
blomster og rosende ord.

Break-dance
Hjørdis Undsets danse-

'.k
Flateby Br'u

Kultup,stypet anhem,
falep ekspropr
m

Enebakk kulturstyre har vedtatt a opprettholde sin anbefaling om at 20 dekar av Flateby
Bruk erverves til friomrade. I sitt
vedtak sier ogsà kulturstyret at
det foreslatte friomrade er mer
aktuelt enn tidligere ogsá som
nrhetsbadeplass etter at andre
planlagte slike pa Fläteby er
butt uaktuelle.
Saken ble tatt app igjen i kulturstyret etter at kommunestyret i desembermØtet i jor vedtok
A sette av midler til forberedelse
av ekspropriasjonssak I det
nevnte omrádet.
Kommunen hadde da vrt I
forhandlinger med eleren av Flateby Bruk om kjØp av 20 dekar
av eiendommen til bruk for friomráde, uten at man hadde kommet fram til noe resultat. Det er
advokat Jan Fredrik Ottesen,
Oslo som forbereder ekspropriasjonssaken for kommunen, og
ban har 1 et brev i slutten av sep-

Gratulerer
med dagen!

tember bedt om at alle kommunale instanser sam tidligere
har behandlet saken, behandler
den pa nytt.
Gammel
Dette er en gammel sak, som
har versert fram og tilbake I kommunale papirer siden 1971. Da
tok Flateby Vel v/formannen
Halyard Waads Opp saken med
tanke pa leie av 20 dekar i Flatebydalen til bruk som framtidig
badeplass for Flatebyfolk. Siden
den gangen er det flere lag og
foreninger som har etablert virksomhet i omrãdet. Flateby batforenings smabathavn ligger i
det aktuelle omràdet, og lokalene til Modellen motorklubb ligger ogsa kioss Opp til omradet.
De foreningene som holder til her
har 1 dag leieavtale med grunneier Otto B. Morken i Oslo. Disse leieavtalene er bade kortsiktige og ugunstige. Forrige gang

w

kulturstyret behandlet saken var
i 1981. Det ble da vedtatt a anbefale kommunen a ekspropriere
omrádet Flateby Bruk I henhold
til tidligere gitt ekspropriasjonstillatelse.
Nytt vedtak
Det er ogsa gitt tilsagn om kr
125.000,- i statstilskudd til erverv
av friluftsomrâdet I Flatebydalen. Saken oversendes na formannskap og kommunestyre
som ma treffe nytt vedtak om
ekspraprlasjon. Det ma ogsa utarbeides nytt kartmateriale over
omradet. Dessuten har advokaten som forbereder ekspropriasjonssakeii bedt om fullstendige
opplysninger am hvilke offentlige planer som, forehigger i det
aktuelle omradet. Kontorsjefen
har bedt teknisk etat am a utarbeide en shik oversikt, og
framskaffe nytt kart over omrádet.

skole starter kurs I Breakdance pa Ytre Enebakk skole
torsdag 8. november. Se for
øvrig annonse i neste nummer av Vignett.

Og alle barn far gratis boiler og brus
denne dagen.
Som de fleste av
oss vet har Enebakk
bokhandel et variert
varespekter. Det er
ikke bare bøker, kort
og rekvisita du far
der. Butikken selger
ogsá film, og en rikholdig leketøysavdeling hører ogsá
med.

Enebakkmestep
I break-dance?

Nar har du sjansen. LØrdag
den 10. november klokka
15.00 breaker det lØs pa Flateby Samfunnshus. Da gar
nemlig det aller fØrste Enebakkmesterskap i break-dance av stabelen. Det er Klubb I
I samarbeid med Røtvolds
danseskole sdin arrangerer
mesterskapet, og bygdas fØrste break-gruppe, City Crew
fra Flateby skal sammen med
folk fra danseskolen vre
dommere. Pal Andersen fra
City Crew har vrt lrer pa
danseskolens kurs I breakdance og electric boogie pa
BØndernes Hus i hØst, og resultat av dette kurset er at
landeplagen fra Bronx gar
som en farsott over Enebakk
og nye besØk-grupper ser dagens lys pa løpende band.
NA er altsâ sjansen kom-

met. Er du interessert.i a delta
I enebakkmesterskapet kan
du melde deg pa til Erik Brathen, tif. 928575 eller til Kiubb
I, tirsdag og torsdag mellom
klokken 18.00-22.00. bet startes i klasse A - under 12 ar, og
klasse B over 12 ar, solo.
Grupper starter i klasse C - a,
b, og c.
Etter selve mesterskapet vil
det ogsà bhi mannekengoppvisning med klar fra Mo-Vi, og
City-Crew vii gi en break
oppvisning hvor de ogsa demonstrerer grafitti.
Mesterskapet er ogsa en
oppkjØring til romeriksmesterskapet sam gär av stabeien i LiilestrØm kino den 24.
november. Dette mesterska- I
pet vil fØlge samme opplegg
som enebakkmesterskapet.

j
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Amnestymote.M
0

Aksjonen ogsa en
holdningskampanle
Det ble ingen gigantoppslutning om Amnestymøtet I herredsstyresaten forrige onsdag kveld.
Arrangøren, som var en
gruppe frittstâende personer I samarbeid med
venstre og den lokale aksjonskomitéen hadde lagt
ned mye forarbeid I dette
arrangementet.
Det var en ganske annerledes kommunestyresal som mØtte oss denne
onsdagskvelden, enn den
vi vanhigvis ser. Smábord
med duker og levende lys,
veggene var dekorert med
arbeidsoppgaver om Amnesty, som elever ved de
forskjellige skolene hadde
stâtt for. To elever fra
ungdomsskolen var ogsá
til stede og solgte lodder
pa et nydelig applikasjonsarbeid som jentene i
Masse 9B ved Enebakk
ungdomsskole hadde stâtt
for.
Ikke bare penger
Banksjef Tore Pettersen ga
innledningsvis en orientering
om aksjonen, hva som var
gjort sa langt, og opplegget
for søndagens storinnsamling.
- Sà langt er det kommet
inn 15.000 kroner, fra forefinger, lag og nringsliv. sa
Pettersen. Ti tusen kroner av
disse kommer fra Mjr ungdomsskole, som har gjort en
flott innsats. Pettersen berØmmet ogsa aktiviteten pa
Enebakk ungdomsskole, hvor
det pa FN-dagen var stor aktivitet for a samle inn penger til
Amnesty. Blant annet var det
i gang en storstilt bilvaskaksj on. scm var godt annonsert
pa forhand.
- Det har vrt viktig i forberedelsene til denne aksjonen a M publikum til a tenke,
og se dybden bak problemstillingen. Fà fram hva Amnesty egentlig star for. Dette
skal ikke bare ende opp som
et nytt Norgesmesterskap i
pengeinnsamling. Like viktig
i denne aksjonen er a a fram
hva som egentlig skier rundt
cmi verden. 117 land tar ikke
menneskerettighetene alvorhg.
Ogsà holdningskampanje
To hØyskolestudenter fra
As, som er med i en Amnestygruppe der, hadde et interessant lysbildekâseri om Amnestys arbeide, og cm forskjellige samvittighetsfangers ski ebne, og hva som hadde skjedd etter at de ble adoptert av en Amnestygruppe.
Den páfØlgende diskusjonen gikk mye pa problemstil-

Konkret om
Amnesty
Grunniaget Amnesty arbeider Ut fra er FNs
erklring om menneskerettighetene av 1948. I
dag er det 117 land rundt om i verden som ikke
tar denne erklaeringen alvorlig, ved at stadig
skjer brudd pa menneskerettighetene. I over 60
land brukes tortur bevisst av makthaverne. Amnesty ble stiftet i Storbritannia 11961 som en in•
ternasjonal uavhengig og politisk noytral menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen
har konsultativ status i FN 09 ble i 1977 tildelt
Nobels fredspris. Organisasjonen er sammensatt av friviltige som gjennom Amnestygrupper 09 pa andre mater onsker a arbeide for
fengslede og undertrykte medmennesker i andre land. Organ isasjonèn har i dag 1/2 million
medlemmer. Hovedkontoret er i London. Det er
her man samler inn opplysninger 09 fordeler
oppgaver videre til forskjellige grupper rundt
om I London etterforsker man ogsà saker som
gruppene rapporterer om, eller som man far
opplysninger om gjennom forskjellige kanaler.
Det er Ca- 140 Amnesty grupper i Norge

Amnesty
Enebakk
lingen: - Hvem er samvittighetsfanger? Det er nemlig et
prinsipp hos organisasjonen
at personer som har vrt involvert i voldshandhinger
aidri kan fâ status som samvittighetsfanger og bli adoptert av Amnesty. En slik holdning er absolutt nØdvendig
for organisasjonen om den
skal bevare sin anseelse og
troverdighet som nØytral, og
ikke bli tatt til inntekt for noe
system.
Ogsa Johansen understreket at Aksjonen har en like
stor misjon nàr det gjelder a
M folk til A tenke. - Dette

handler ikke bare om penger,
sa han, men like mye er det en
holdningskampanje,
som
tvinger 055 til a ta stilling til
hva som foregar av overgrep
mot enkeitmennesker rundt
om 1 verden.
Gudbrandsdalslaget kom
seint, men godt. Deres framføring av viser av søramerikanske og Østtyske diktere,
samt framføring av mange av
Pablo Nerudas dikt, var en
verdig avslutning pa det fine
motet,_ som det virkelig ble,
hige oppslutningen til
den dr
tross.

Bare blide fies
Vignett ble med bØssebcererne en liten runde, og kunne bare konstatere at det over alt
var smil og lutter velvilje for aksjonen. Og pengene satt lØst denne
ettermiddagen. Vignett
ble med Elin Slette, som
gikk Øverst i Ekebergdalen.
En og en halv time tok
det bøssebc.ererne i Kirkebygden a finkjemme
kretsen, og bortsett fra
en og annen ilisint
bikkje og et par TiguØnsket >-skilt
gere
hadde de butt godt mottatt over alt.

I forbindehse med Aksjon Amnesty i Enebakk ble det hohdt et
ápent orienteringsmØte i herredsstyresalen. Rundt om pa de
forskjellige skoler har det vrt
temadager. Ungdomsklubben
pa Flateby har ogsa hatt en temakveld pa emnet.
Selve innsamhingsdagen var
140 mennesker 1 aksjon i Enebakk. Ca. 100 av disse var bØssebrere, resten var sj áfører,
serveringspersonale og pengetehlere.
FLATEBY
Her var Strariden skole samhingsstedet, og kretsansvarlig
var Ingrid Nordlie, som ogsá sto
som ansvarhig for serveringen i
regi av Norsk Folkehjelp. De 40
bØssebreme
her
var
NSF-speidere.

im

KIRKEBYGDA
Enebakk herredshus var
samlingssted her, medn Oddvar Wennevold som kretsansvarhig, og Judith Westlie var ansvarhig for serveringen som Kin
kebygden sanitetsforening foresto.
I Kirkebygden var bøssebrerne Ira ørnØye 4H, stilte
med 25 bØssebrere.
YTRE ENEBAKK
Her hadde man samhingssted
p. Ytre Enebakk skohe, og kretsansvarhig var Randi Olsen.
var
Serveringsansvarlig
GunnbjØrg Svarthoh og Enebakk Helselag.
KFUM stilte med 40 bØssebrere I Ytre, Rotary og Lions
stilte med 25 biler med sjâfør til
transport av bØssebrerne.

VIGNETT
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Kr 2.700,- til
bapnehm em I Chile

FN dagen pa Stranden
skole var viet Aksjon Amnesty. Hele dagen var lagt opp
med forskjellige undervisñingsopplegg i den forbindelSe, og det var ogsâ arrangert
et storstilt loddsalg, hvor inntekten gikk til et barnehjem i
Chile, som blant annet tar seg
av barn til fengslede forelclre.
Dette barnehjemmet er stØttet av Amnesty i Norge. Loddsalget, hvor bade elever, lrere og foreldre hadde sØrget for
masse flotte gevinster, innbrakte tilsammen kr 2.700,-.
Dagen var lagt opp i tre avdelinger. Det var en Amnesty-

del, som var lagt opp forskjelhg for forskjellige klassetrinn.
SA var det en Økt som besto
av loddsalg, og hvor elevene
ogsà tegnet tegninger fra Norge til barnehjemmet i Chile,
som skulle fa inntekten av
loddsalget.
I siste økta gikk opplegget ..
konkret pa undervisning om
Chile. og det ble ogsa vist
lysbilder derfra.
Ellers hadde de forskjellige
kiassene brukt mye av tiden
de foregáende dagene til arbeidsoppgaver i forbindelse
med Amnesty Internationals
arbeid rundt om i verden.

St'
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I startgropa. 24 bØssebrere fra ørnØye 4H samlet i yestibylen i herredshuset klokka halv fire søndag ettermiddag. I lØpet av halvannen
time hadde de tràlet Kirkebygden og Dalefjerdingen, og

var tilbake med fulle bØsser.
Da vanket det vafler, kaker og
saft, og det var Judith Westlie
fra Sanitetsforeningen som
sto for serveringen. I Kirkebygden traff vi ogsâ Nils Petter Wiik, og ordfØrer Lucie

Paus Falck fra kommunekomitéen, og i banken var ansatte der med banksjef Tore
Pettersen i spissen i full sving
med opptehling fra klokka
halv seks.

Pavelt I banken

Ingrid Ljosland viser oss noen av arbeiclsoppgavene eevene hennes har laget iforbindelse med Amnesty-aksjonen.

Kp 93.910 I Enebakk

Kr 93.910 var innsamlingsresultatet etter
endt opptelling i Enebakk sondag kveld. I tillegg
ble det gitt kr 4.000,- fra Norsk Folkehjelp. Gjennomsnittlig sum pr. innbygger ble 12.79.
- Jeg kan ikke huske det har vrt sá bra ved
tidligere aksjoner, sa en strálende fornøyd
banksjef Pettersen, som ogsâ kunne opplyse at
aksjonen torst blir avsluttet 6. november. Da
overføres nemlig de midlene som er innkommet
til hovedkontoen.

Tellemannskapet i
full sving. Helt fra
klokka halv seks var
opptellingen i full
gang i Sparebanken i
Kirkebygden. Her er
nettopp bossene fra
Flateby ankommet, og

behorlig tomt. Opptell ingsarbeidet var 1kke helt klart for klokka
nrmet seg ni.
Innimellom ble det
likevel tid til en kaffekopp og snitter.
Uten mat og drikke

pa

o.sv. Man tikk ogsà
tid til ;h ta en titt
Underholdningsprogrammet i TV mens man
ventet
bossene fra
de forskjellige kretsene.

pa
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K'Irkebyg en Hauglia

I forbindelse med FN-dagen
1984 dro 6. kiassene pa barneskolen I Kikebygda mandag 22, ut for a aksjonere. Kakesaig var stikkordet ogsá
denne dagen. Og hvilke kaker. Elevene hadde bakt varene selv, og la for dagen en ganske imponerende innsats for a
ía solgt kakene sine. Noon
gikk rundt pa skolene og soigte kaffe og kaker pa butikkomrâdet i Kirkebygden.

Men det most oppfinnsomme
salgsframstøtet var det tre
unge herrer som stod for. De
tok nemlig bussen frem og tilbake mellom Kirkebygda og
Ytre for a selge pa bussen. Da
vi pratet med dem, viste det
seg at salget gikk ganske bra.
De andre unge selgerne vi
pratet med var.--med- god
grunn misfornøyd med vret.
Surt og kaldt var det, og attpa
til sa regnet det. Men otter det

vi erfarte, s tok ikke dette
motet fra dem. De skulle fortsette med a selge til klokka
nrmet seg ett, darlig vr eller ikke. Og resultatet av kakesalget endte opp med 1.600
kroner til Redd Barnas oBarn
hjelper Barn prosjekt.
Her fikk vi et eksempel pa

atban fØler soiditem-.-..Det vrim1et av- unger, for-

andre. Kanskje det hadde
vrt en ide for oss voksne a
prove a lre litt av dem?

Kakesaig ogsao, 1 Ytre

Barn hjelper barn - stafetten gár videre Onsdag 24. pa
FN-dagen tradte barneskolen
I Ytre Enebakk til med kakesalg, for a stØtte donne aksjonen. Pa forhand hadde skolen sendt Ut et brev til barnas
foreidre der dé oppmodet dem
om a sende med barna litt
penger pa skolen, silk at de
kunne ía kjØpt kaker. Da Vignett stakk innom skolen, var
•

salget enna ikke kommet 1
gang, men var inne i sin forberedende fase, nemlig bakingen. Med en gang vi stakk nesa innenfor dØra, kjente vi hfhige dufter som tydet pa hektisk bakevirksomhet. Og
hektisk var det - i ahle fall for
vaktmesteren som matte
skifte sikringer fordi disse ikke t.lte belastningen fra en
mengde vaffehjern. Da vi en-

Deforskjellige kiasserte pa Hauglia hadde laget egne programmer med sang og dikt som deframfØrteforforeldrene.

tret skolekjØkkenet, var det
et syn a se hvilke mengder
med kaker de hadde stablet
opp. Det gikk for det meste i
joko1adekaker, men ogsa her
var vaflene et viktig innsiag.
Som sagt - det imponerer oss
hvilken innsatsvihje barna
logger for dagen. Og resultatet av kakesalget ble Ca. 2.700
kr til Redd Barna.

eldre og besteforeldre i landskapet pa Haughia skole onsdag den 24. Ogsá her skulle
FN-dagen markeres. med
loddsalg, kaffe og kakesaig,
elevprogram, film, og saig av
UNICEF julekort, kalendere,
puslespill osv.
Arrangementet ble avviklet
i to avdelinger, silk at det
skulle bhi god piass til bade
elever, smasøksen, foreldre,
og andre interesserte i familien.
Det hele startet med film
om barns k.r i andre deler av
verden. sa var det loddsalg og
tid til kaffekos, fØr eievprogrammet startet. I sang, dikt
og eventyr ble barns kar
rundt om 1 verden skildret.Riktig flinke var ungene og vi
syntes a ane smil og stolthet i
mØdres og bestemØdres rekker.

Rëktor - Jofrid KOngsñes
snakket litt om de forhold
barn lever under mange andre
steder I verden. Barn som ikke har tid til a leke, men som
blir utnyttet og ma jobbe under rene siavekar under heisemessig uforsvariige forhold,
uten muhigheter til skolegang.
Programmet ble avrundet
med at elevene sang Barnas
FN-sang.
DestØrste elevene hadde haget gevinster til utlodningen,
spesielt merket vi oss et par
nydelige knyttetepper, og
fØrsteklassingene hadde bakt
boiler.
Tilsammen kom det inn kr
3.700,- pa loddsalget, mens
kaffesalget innbrakte 660 kr.
Hole inntekten gikk til Redd
Barnas -Barn hjelper Barn
prosjekt. pa UNICEF salget
kom det inn kr 2.000,-.

Rektor Jofrid Kongsnes viserfram deflotte elevarbeidene
til 3 kiassingene. Disse arbeidene var populcre gevinster i
lotteriet.

VI C N EU

SPORT SPORT SPORT

Basketseipe til Driv

Basketball er vel ikke den
idretten som er viet mest oppmerksomhet verken i Vignett eller i andre lokalaviser. IL Driv
har en liten, men iherdig basket
gruppe som spiller i serie og ellers trener to ganger i uka. SØndag spilte bade damelaget og
herrelaget kamper i Mjrha1len.
Damelaget spilte mot Brum.
Motstanden her var ikke alt for
stor, sá seieren ble rodd ganske
lett i land. Men det er ikke dermed sagt at damene spilte bra.
Somlete spill, dárlige pasninger
og mange og unØdvendige feil
var hovedinntrykket etter kampen. Men alt var ikke bare negativt. Damene viste en fysisk styrke som nok bar dem langt frem
mot seieren og de har til sine tider en innsatsvilje som mange
kan misunne dem. A si at seieren
ikke var fortjent er gait, men
drivdamene skulle nok ha vunnet med enda mer cnn 64 poeng
mot et Brumlag som nrmest
fikk sine 37 poeng pa en litt lettvint mate. Altsâ Driv Brum:
64-37.
Herrelaget til Driv skulle ogsá i
ilden denne sØndagen. Laget sliter dessverre med bemanningsproblemer, men ogsá her er innsatsen det som brer mye av la- Laila Holm gár opp pa skudd- to poeng til Driv.
get. Det var belt klart at laget fra
Veiby ved Frekdrikstad yule gi
Drivlaget adskillig større problemer cnn det damelaget hadde
mot Brum. Slik gikk det da ogsâ. Lagene var sâ jevne at de
stort sett fuigte hverandre gjen'
nom hele kampen og den utviklet seg til en stØrre thriller cnn
det hjemmepublikumet strengt
tatt satte pris pa. Driv vant til
4
b
o
Phseks.:
slutt kampen med 45-43, men poengene kunne like godt ha helt
155SR13
kr3209
den andre veien, men som sagt
innsatsviljen bar mye for laget.
165SR13
Denne var avgjØrende for Driv
kr355"
denne gangen.

"LOPPEKASSEN STAR FREMME
TORSO., FRED. & LORD.
KOM OG GJOR KUPP!!!

PRISER FRA KR 10,- TIL KR 99,UANSETT FORPRIS

Jea2cZama
-

Grendesenteret 1911 Flateby
Ttf. (02) 92 83 74
-

-

Er verueutstyret I orden
fOr hogsten begynner

TILBUD PA
UNIROYAL VINTERD[KK

VIDEOMASKINUTLEIE
HOS OSS

Enebakkhaondballen
Enebakk IFs gutter 12 har i
helgen spilt mot Sørumsand. Resultatet av denne kampen ble 6-5
i Enebakks favØr. SØrumsand leder forØvrig serien alt langt.
Seier ble det ogsâ for piker
14-laget som spilte mot BjØrkelangen. Denne kampen vant Enebakk-jentene med 16-0.
Damelaget matte imidlertid
reise hjem fra Fet med tap. Resultatet her ble 20-10 til Fetlaget
som forelØpig leder serien.

+

Hjelm med øye 09
he roe Ivern

Pelsfibertroye med
ghdelãs 09 for.
lenget rygg, sâkalt
hoggerjakke med
grep for tonimeltott

Ytterklmr i vannavstøtende mate.
rrale vrndtett og
earmt God ventrlasjon

NA KIlN ALLE SE VIDEOFILMER

Maskin

utrustning for skogfolk.

kr4l5,

KJOPERORT

1 film

Godt utvalg i
filmer VHS/Beta

Kr

65.

pr. døgn

Luftig 09 varrn
100% polyester

Votter i varm petsfiber med vann
avstøtende bevernylon beskytter
mot kulden

Vernehanslcer
ekte geteskirro
Petsfberbukse,
Regulerbar i miden 100o. polyester

Bukser i vann.
avstotende materrale
med vernernnlegg
belt nod 01 foten

Ekstra lange petsf,bersokke, gir
fttene god varme
09 nestilaslon
Vernestovler
gummi med ver
nernrrlegg tO 09
1099

Vernestovier i
r
med vernernnlegg
ti 09 Iegg
STALMANN

HAR DU LYST PA NOE GODT?
STIKK INNOM vART GA TEKJ0KKEN

lnneh. Emil J. Andersen
-

hf. 9281 32
06.30-22.03
09.00-20.00
11-00-22.00

'TRETORN

LAVPRIS

OYEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby
Apningstider:
Hv.dag
Lord.
Sønd.

I

Riktig
utstyr
Komplett

c

175SR14

x

:~q

K• $ YrKeskIr
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 88 81 54
Torsd. langdag, ápent tiP kI. 19.00.

VIGNETT

V11 FEIRER 3=ARS JUBILEUM
LORDAG 3. NOVEMBER KL. 11 l 3 VIL

BioRN FloNNlNi;Erj
FORFATTEREN AV JUL I SKOMAKERGATA,
JENNY PENNY, FRU PIGALOPP, LANGE
HERR STRENG, ONKEL WILBERFORCEMED FLERE
SIGNERE SINE BOKER HOS OSS

GRATIS BOLLER OG BRUS TIL ALLE BARN
BABYDUKKE
M/DAPSKJOLE

TRIMSPILL
65,-

FOTOALBUM
77,50

13500 4000 4000
KOKEPLATE

JULIUSSPILL

FOTOALBUM

118,-

65,-

83,-

GUINNES

REKORDBOK
KUN

7500

PARKER JOTTER

KULEPENN
37,-

20

°°

HVEM HVA
HVOR

FORUNDRINGSPOSER

5900-4000 40°° G9 1000
KUN

POLISTIL
BILBANE

MB PUSLESPILL

°°
STILRAMMER DUKKEVOGN

3.0%: O%H

LITEN

VERDI

1

MANGE
CODE

coTILBUD
25%1195

TILBUDENE WELDER FRA 3. NOV. TIL 11. NOV. EV. SA LANGT LAGERET REKKER

CMCOMCC
Grendesenteret - 1911 Flateby TIf. 92 87 21
BØKER

PAPIR

LEKER

FOTO

VIGNE-n-

Q11
KUNNGJORINGER

D. FREI I-Ab 8,O

___
ELEKTRO-MEKANISK - VERKSTED
PRODUKSJON - REPAFiASJON
STERKSTROM - SVAKSTRØM
BIL - ELEKTRO
NERVUS EL-GJERDEAPPARATER

NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Enebakk lokallag I Akershus krets
Arsmøte avholdes onsdag 12. desember 1984 ki. 19.00 pa
Flateby helsestasjon.
Saker som skal tas opp sendes innen 14.11.1984 til Unni
Fjelstad, Vàglivn. 23, 1914 Y. Enebakk.
Sakspapirene sendes medlemmene 2 uker for ársmØtet
avholdes.
Interimsstyret

POSTBOKS 77 - 1912 ENEBAKK
TLF. (02) 92 62 94

FUKIPROBLEMER?

Restaurering av gärdstun og gärdshager

Betongbelegning
Vi utfØrer innvendig lekkasjetetting i betongkonstruksjoner,
grunnmurer etc.
Membraner og belegg niiutrolig slitestyrke til kjellergulv, garasjer etc.
Faste priser. 20-ârs erfaring.
Tlf. 92 45 77 etter ki. 18.00.

Enebakk Bondekvinnelag og Enebakk Hagelag har fe11esmte
PA Bøndernes Hus torsdag 8. november 1984 ki. 19.00.
Landskapsarkjtekt BjØrn Krogh Johansen fra firma Hindhamar Sundt Thomassen, og anleggsgartnermester Knut A.
Thorvaidsen kâserer og viser lysbilder om Restaurering av
gãrdstun og gárdshager>.
Bevertning - utlodning.
Alle hjertelig velkommen.
Enebakk Boiidekvinnelag og Enebakk Hagelag

I

Motoroije, vanlig og Turbo. Landbruk Universal for
motor, gear og hydraulikk, ogsâ til bilmotoren.
Olje for Iuftverktoy, hydraulikk, automatgear.
Frostvske, rensevsker, handrens og smorefett. Oljepar oker
forbrenning 09 gir mindre sot.
Leveres av Aage W. Svarthoel, tlf. 92 40 47.

Avreise hver tirsdag, torsdag, fredag og lordag.
Flateby
k1. 7.30
Kirkebygda
kI. 7.40
Ytre Enebakk
kI. 7.50
Ski
kI. 8.20
Torsdag kI. 11.00 fra Flateby.

HOSTTID ER STRIKKETID
OG GODE GARNTILBUD FRA
GE-TE MANUFAKTUR

Pámelding: TIf. 02/92 65 26.

SKI REISEBYRA A/S
02/871465-02/870095

Pritty

kr

Fritid

NY FRISORSALONC
wo
TEBO-SENTERET
SPYDEBERG

Autodiesel - Parafin - Fyringsolje - Qijespar

NOROL

SHOPPINGTUR TIL ARJANG
PRIS KR GO-

I

Flytende brensel - smøremidler

11. novemli r

HARREISENDE APNINGSTILBUD
torsdag, fredag og Iørdag
for vask, kiipp og fon
50 ikke timebestilling

.

kr

Peer Gynt

krlO,' pr. bunt

VELKOMMEN!
EVA HEPSOY, tlf. 8882 40

Grendesenteret - 1911 Flateby

DYNESALG HOS JOHN'S
Ord. pris kr 245,-

NAKR

Spesial thermo
huilfiber
Ord. pris kr4lO,-

NAKR

1 69.269.-

Thermax de lux
hulifiber

398.Puter 50x70
59.Thermax 140x220
NAKR 41 6.Alle barnedyner og
puter
.30%
Ord. pris kr 572.-

NAKR

FRAKR

Ord. pris kr 557,-

ROVERKJOP PA DUNDYNER
ANDEDUN 7 kn.
1470 g
Hvit gásedun 6 kn.
1200 g
Ord. pris kr 1 690'

Torsd. 9-18
Lord. 9-13

998.1198..

NA

Hvit gásedun 6 kn.
140x220
Ord. pris kr 1850,-

NA

Ande /i dun 6 kn.
1050 g
Ord. pris kr 1612,-

Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrøm
Teleton blomsterforretning 7114 11
Telefon beg ravelsesbyrS 71 48 30

OPTISK
SYNSPRØVE

595

Majones
165 g pk.
6,90

495

tellmajones 400
1659 pk.
5,65
Remulade
165g pk.
6,90

500

Kaviar
190g tube
11,10

300

Kaviar
300 g tube 1180
16,50
Kaviarmix
180g tube
11,10

300

Peanutbutter
250 g
13,50

970

Soyaolie
15,90

11
10

NA

Sinus 1/1 dun dyne
<<MORE> varmelaken
2. sort

1129.-

NA 690E N

,.,,...L ILL E ST R 0 MI
UR - OPTIKK A/

Tebosenter
Spydeberg

9-19
Lordag 9-13

59

Eplejuice
7,05

595

SE GOD TIL RETT TID!
STORGT. 13- TLF. 71 8401

2000 LILLESTRØM

NA

Mills
::
16,40 12°°

utfores hos oss.
HEI STTIMEBESTILLING.

Ord. pris kr 890,-

JOHNS

Mums Blomstertorretning
og BegPavelsesbyrä

Majones
1709 tube
8,70

NA 498.-

Ord. pris kr 690,-

I gàtaten Askim

9-16.30

8, pr. bunt

Vi gjor ogsâ oppmerksom pa
várt meget gode utvatg I
bekl.metervare og gardiner og
vâre gunstige priser pa gardinsem.
Service pa alle
typer symaskiner mottas.

kr

Super helârsdyner
spesial polyester

krlO,'pr.bunt

Butterfly

Vi tar ikke permanenter eller farginger i uke 44.
Fra uke 45 er det timebestilling alle dager bortsett fra tirsdag.
Apningstider:
Mand., tirsd. og fred
kl. 09.00- kl. 17.00
Onsdag og torsdag
kl. 09.00- kl. 19.00
LØrdag
ki. 09.00-k1. 14.00

VASKBARE FIBERDYNER

8,pr. bunt

MILLSUKE

Urmakermester Atve Evensen
Opt/kerN.O.F Jan-Erik Berg
.Apningstid9-17. Torsd. 19.
Lord. 13,
VISA VIS BERGEN BANK

tokens
Matsenter A/S
YTRE ENEBAKK
TLF. 924014

Hei du
Hva synes du om
ãrets TV-aksjon?

Ve'llykket hos.tfest

Sigrid Skaug, kom-:
munefunksjonr, Flateby.
- Etter det jeg sä av aksjonen, sà synes jeg net var
meget bra. Resultatet mener jeg ogsâ var bra.

Alle velger arbeider ut ifra sine interesser. Her er det hest som er hovedinteressen.
Karen Hagen, trekkontrollØr, Ytre.
- Jeg mener at det var en
fin aksjon. Resultatet var
som ventet bra. Jeg synes
ogsâ at innsatsen til de
medvirkende fortjener ros.

1.

Nils Ole østlie fung.
kommunekasserer, Ytre.
- Jeg synes at innsatsen
i ár var god. Det viser seg
at vi bar ràd til a hjelpe.
Det synes jeg er tlott. Det
har jo butt en slags tradisjon dette med innsamiingsaksjoner hver hØst.

ii

BjØrn Halvorsen, kontorsjef, Ytre.
- Jeg er ikke udelt begeistret for slike innsamlingsaksjoner, fordi jeg mener at penger til humanitre formal skal gá over
statsbudsjettet. men àrets
aksjon var av en slik art at
Jeg mener at den absolutt
var pa sin plass.

- Noe av vitsen med
4H, er at medlemmene
1rer a ta vare pa hverandre. Det er ogsâ viktig at de forskjellige aldersgruppene er sammen under forskjellige
forhold. Dette sa lederen for <<ørnØye 4H,
Terje Haug, pa lagets
árlige hØstfest fredag
26. oktober. Medlemmene hadde stilt ut de
arbeidene som de har
jobbet med det siste
àret. Her var det alt fra
hàndarbeider til arbeider med forskjellige
husdyr som hester og

hØner. Denne hØstfesten markerer slutten pa
et <<4H-ár> og det er underhoidning og utdeling av priser. I ár hadde lagets aspiranter en
egen avdeling med
sketsjer. De spilte et
megetsigende stykke
som het <<Gjengen>>. Det
hele endte lykkelig, alle
meldte seg inn i 4H.
Terje Haug opplyser
at <<ØrnØye>> stort sett
finansierer seg selv, og
at det ligger en del frivillig innsats bak for a
fâ laget til a fungere.
Med et medlemstall pa

30-35, ruver ikke <<Ørnøye>> 4H hØyest blant
organisasjonene i Enebakk, men det de mangier i medlemstall og
Økonomi, tar de glatt
igjen pa andre omráder.
Samholdet og kameratskapet blir nemlig dyrket, og slikt gir resultater. - Men, legger Terje
Haug til med et hjertesukk. - Folk flest vet ikke hva 411 star for. Derfor er det viktig for oss a
gâ ut med informasjon.
Det hadde vrt hyggelig om vi kunne fá flere medlemmer.

Klr for folk flesN KUHUMIdlep
p a Gpendesentepet
I de gamle lokalene til AnneWenche i Grendesenteret pa Flateby skal det i begynnelsen av
november startes opp en butikk
som dekker noe av det samme
behovet. Stikkordet er nemlig
kir. I motsetning til den forrige
butikken som la hovedvekten pa
motekr for ungdom, vii den nyetabierte forretningen satse pa
en litt bredere kundekrets. - Vi
vii at alle og enhver skal finne
noe for sin smak hos oss, sier Kare Bergskaug som er initiativtager til prosjektet. - Jeg vil beskrive den linjen som vi vii legge
oss pa som: Klr for folk flest - til
fornuftige priser. Kâre Bergskaug opplyser videre at butikken er en familiebedrift og at
den skal hete Annja als. Den skal
gi et tilbud til flatebyingene, slik
at de skal slippe a dra ut av kommunen for a handle klr.

Sang og musikk
Enebakk Sang og Musikkrad
har fátt bevilget kr 2.178,60 til
dekking av forskjellige poster i
forbindelse med avvikiing av
Sangens og Musikkens uke i mai.
Pengene skal blant annet dekke
utgifter i forbindelse med stemming av pianoet pa Mjr ungdomsskole, og leiesum for :Enebakk ungdomsskoie i forbindelse
med avvikling av rusfritt arrangement der.
Teater
Tii Enebakk kommunale korttidsbarnehage har kulturstyret
bevilget kr 2.000,- som skal brukes til avvikllng av teaterforestilling for alle barna i korttidsbarnehagen. Forestillingén skal
vises i herredsstyresalen. Det er
Fabeiteateret som skal vise stykket -Loven og Musa-.
2.000 kroner er ogsà butt bevilget til Vaglia Vel i forbindelse
med teaterforestillingen <Lillekort av Teater 82, scm ble vist
- Vi vii nàflest mulig, sier Kä- pa Mjr ungdomsskole sØndag
21. oktober.
re Bergshaug.

Infopmasion
Ira Flateby
Vannverk

De fleste har sikkert oppdaget
at vannet har vrt og fortsatt er
mer misfarget enn vanlig. Enkelte har ogsa fatt brunt og ubrukbart vann i sine kraner med de
problemer dette medfØrer. Vi
beklager sterkt disse forhold og
skal kort gjØre rede for ársakssammenheng.
I midten av sept. ble det ved
dykkerinsp. oppdaget at inntakssilen hadde slitt seg fra oppdriftsbØyene og ia bare Ca. 2 m.
fra bunn. Dette resulterer i at lØst
dynn (humus) som ligger pa bunnen blir sugd inn i ledningen.
Sammen med kraftig nedbØr i
denne tiden, som tilfØrte gulfarget overflatevann fra nedslagsfeltet ble vannet i vre ledninger
sterkt misfarget. Vannanalysen
som ble tatt 1. okt. viser fargetall
helt opptil 50. Det er vanhigvis i
omrádet 15-25. Bestilling pa arbeidet for a ordne inntaket ble
gjt den 3. okt. Arbeidet ble UtfØl i uken 22. til 26. okt,
Vannverket har over en trears
periode investert Ca. 800 000 men dette har vrt benyttet til a
bedre leveringssikkerheten. For
A 1jerne humuspartikiene ma
vannet i gjennom en omfattende
flltreringsprosess. Nye forenklede metoder har butt utviklet de
senere ár, og rensing av Gjeddevann er innen rekkevidde.
FØigende er gjort hittil:
I april engasjerte vi et kjent
konsulentfirma for a utarbeide et
prinsippforslag til et renseanlegg. Denne utredning forelá i
slutten av mai, og anbefalte et
fremdriftsprogram i 5 trinn.
1. trinn: Prinsippforslaget presenteres for styret den 12. juni. 2. trinn: Det gjennomføres en
prØverensing i liten skala med
Gjeddevann. PrØven utfØrt 2. 21. aug. med gode resultat.
3. trinn: Befaring pa et anlegg i
drift, som bruker sainme rensemetode. Befaring foretatt 7. - 8.
okt. pa Biakstad Vannverk i Froland kommune.
4. trinn: Utarbeide et forprosjekt som gir grunniag for finansieringsplafl.
Pa styremøte den 22. At. vedtok styret og foreta en ny prØverensing med en annen filtertype
for a fá et bedre sammenligningsgrunniag. Denne prØven vii bli
gjennomfØrt 1 lØpet av nov. i ár.
Etter dette vii vi bestille, a a utfØrt forprosjekt. FØrst tenkte vi a
ía dette ferdig til ársmØtet, men
deine tidsrammen holder ikke.
Vi ma ta sikte pa a fremlegge planene pa et ekstraordinrt arsmØte utpa nyâret. Rensemetoden vi tenker pa er direkte felling
i sandfllter med tiisetning av aluminiumsulfat samt lut for regulering av pH. verdi.
Vi tenker a benytte mest mulig
av bestâende rensehus og utvide
dette med anslagsvis 50 kvm. Anleggskostnadene er hittil lØselig
anslatt til ca. 2 mill. I tillegg blir
det høyere -driftsutgifter. Dette
resulterer selv,,sagt i dyrere vann.
Det kan bli 1 stØrr: orden en til to
kroner pr. kbm over dagens pris.
Det blir opp til abonnentene og
avgjøre om de Ønsker kvalitetsvann til hØyere pris. Navrende
styre er ikke i tvil, det er ingen
grunn til a skyve probiemet foran
seg lenger. Rensemetoden er utviklet. Ekspertisen flnnes i blant
oss. Finansieringen kan sikkert
lØses, selv cm det ikke er undersØkt ennâ.
Tidsrammen vi arbeider etter
er Ca. 2 &r fra na av.
Vi som arbeider med Vannverket og tar i met alle kiagene
og ser hvilke problemer humus
forársaker, er ikke i tvil. Renseanlegg ma bygges snarest. Vi bestar av 840 abonnenter. Vi kiarer
det I fellesskap.
For styret i
Flateby Vannverk A/L
Pal Rust

]

