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Jeg er liten,
men effektiv

Lokalavis for Enebakk

Økonomifunksjonen i
Enebakk skal omorganiseres. Dette ble resultatet
da kommunestyret mandag for 2. gang behandlet
denne saken. Tjue stemte
for en slik omorganisering, mens mindretallet
pa 13 stemte for a opprettholde návarende ordning med en todeling av
Økonomifunksjonen.
I dag er det administrasjonen som tar seg av
budsjettering,
planlegging osv. mens regnskap,
skatteinnkreving og hgnende funksjoner sorterer
under kommunekassa.
Noen av de viktigste endringene i forbindelse med omorganiseringen er at kommunekassa
opphØrer a vre en egen stat, og
blir et stabskontór tilknyttet
radmannen. Kommunekassererstillingen blir gjort om til Økonomisjefstiiling. I tillegg til a fungere som kommunekasserer vii
Økonomisjefen ogsâ ha det daglige arbeidet med ârsbudsjettering,
finansiering,lâneopptak
osv.
Kommunekassa vii fá over fort
en del arbeidsoppgaver som i dag
blir utfØit ved formannskapskon-
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Det hjalp lite at de ansatte ved kommunekassa Ønsket a opprettholde nãvcerende ordning
med en tocleling av Økonomifunksjonen. Fra nyáret av kommer sjefen deres til a ha tittel av
&conomisjef. Stiltingen skal lyses ut med det alter første.
tore , og ormanns aps on ore
vil bii fritatt for noen av sine oppgayer. Det vii med andre ord bli
behov for Økt bemanning ved
kommunekassa, mens arbeidskapasiteten ved formannskapskontoret blir frigjort.
Et av hovedargumentene for a
legge om Økonomifunksjonen
har vrt at det vii bety bedre

grunn ag or samar • ei. me om
personalet innen gkonomifunksjonens pianieggingsside og regnskaps- og skattesiden.
Administrasjonsutvalget skal
na utarbeide forsiag til annonse
siik at denne kan behandies i formannskapet fØr stihlingen lyses
ledig. Man regner med at kommunens nye Økonomisjef vii vre

p pass i .egynne1sen av 85.
Dermed tapte ansatte ved to
av de berørte kontorene, og deres
organisasjoner I denne saken, og
ma godta at økonomifunksjonen
blir omorganisert med de konsekvenser det vii ha for deres arbeidssituasjon. De gikk som
kjent inn for a behoide nàvarende ordning.

I

Av Espen Nordhagen
Aiie som kjører gjennom Ytre Enebakk har vel iagt merke
til den hue brua nedenfor ungdomsskolen. Den ligger like
fØr innkjØrseien til Mjrhalien nar du kommer fra Lillestrøm. Akkurat pa denne
brua snevrer veibanen seg
inn, og det er knapp plass til
to biler som mØter hverandre.
Sist torsdag skjedde det en
liten ulykke akkurat her. En
lastebil fra Nora fabrikker
kom fra Kirkebygda, og mØtte en annen lastebil akkurat
pa dette stedet. Nora-bilen
kom sâ langt ut til hØyre at
den traff et sted der veibanen
hadde rast ut. Dette resulterte i at fØreren mistet kontrollen over bilen. Bilen skar sâ
gjennom det morkne tregjerde pa brua, og ble stáende
med nesa meilom gangveien
og hovedveien. Hadde bilen
hatt stØrre fart, hadde den
havnet i vannet pa den andre
siden av gangveien. Vi tor ik-

PA DEKKJAKT? Kjør til
YTRE ENEBAKI(
BENSIN &
SERVICE A.S
Det skal ingenting til a komme pá gli i denne svingen, og man kanforestille seg hva
som yule skje om det gikk barn pa gangveien akkurat da
ke en gang tenke pa hva som
hadde skjedd hvis det hadde
kommet skolebarn pa gangveien akkurat da. Men, heldigvis. Den eneste skadeui-

dende var iastebiien. Den fikk
knekt forstiuuingen tvers av.
Det er heit kiart at dette stedet er en reguir trafikkfehie,
sa spørsmàhet er om det ikke

ma gjØres noe akkurat her.
Men det skal vel skje en aivoruig uiykke fØr de rette personene far Øynene opp og gjør
floe.

Ytre Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA

1914

Aut. gurnmiforhandler
tilbud!
SW-radial stadig
Dekksalg og service ti? kI. 19.00
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Støttekontakt/
aviasterkurs
En gjeng med ungdom
fra Enebakk brukte en
hØstweekend pa opplring til støttekontaker/avlastere.
Foreldreforeningen for funksjonshemmede har tidligere arrangert slike kurs i samarbeid med Sosialkontoret.
Denne gangen valgte
man a kombinere med
praksis, og 5 funksjonshemmede barn deltok pa
turen.
Det ble en interessant og
1rerik weekend, med temaer som barnekultur,
aktivisering, regler for
støttekontakter, psykologi
og førstehjelp.
Opplevelsesrik ble weekenden ogsá for barna som
var pa rotur pa Hurdalssjøen, pa bondegârdsbesØk med innlagt ridning
og pa natursti i det vakre
høstkledte skogterrenget
rundt Hurdalssjøen.
Det ble ogsâ tid til a bade i bassenget og kose seg
inne med formingsaktiviteter.
Ungdommene og barna
vendte alle hjem fornØyde
etter en hyggelig weekend.
Det er bare a hápe at det
blir mulig a gjennomføre
lignende tiltak ved en senere anledning. Dette avhenger ogsa av vilje til
Økonomisk stØtte fra kommunen og andre.

Styret i Enebakk
Handicapiag pao kurs
Alle trenger vi a here noe
mer, komme sammen med
andre og høste erfaringer.
Styret i Enebakk Handicaplag har forstãtt dette og
igjen deltatt pa kurs i Akershusskolens regi, holdt pa
Vettre Kurs og Konferansesenter. Denne gangen var temaet Samordningsrâd I
kommunene.
Deltagere fra omtrent alle
kommunene i Akershus fylke var
tilstede.
Leder for Fylkesrâdet for
funksjonshemmede, Astrid Fagernes kserte over..text RAdet for funksjonshemméde - sentrait og fylkesrâdet for funksjonshemmede - fylkeskommunalt.
Fylkesradet bestár av representanter for brukere, etater og
politikere. Mâlsettingen er a ra
en samordning mellom etatene
og rádet.
Hvordan skal vi komme frem
til en ordning sa alle instanser
jobber riktig for de funksjonshemmede? Fru Fagernes mente
selv at det ma vre lovbestemt
at det skal vre et samordningsrád i hver kommune. Dette er
noe vi ma jobbe for.
Samordningsrádet skal vre
et râdgivende organ for alle etater i en kommune.

NY GIV
i mindre grupper.
POSITIVT I ENEBAKK Vi i
Nils BØe fra FF0, mente at
SpØrsmálene det skulle ar- Enebakk har grunn til a vre forsamordningsradene er en ny giv i beides med var - hvordan funge- nøyd med várt samorningsrad.
en kommune. Funksjonshem- rer samordningsradet i var kom- Ikke sa a forsta at det ikke kan
mede far gjennom dette fremmet mune? - hvorfor fungerer det bli bedre; men radet i Enebakk
sine saker overfor kommunene.
eventuelt ikke? - hva kan for- var i hvert fall et av dem som funI Radet ma det sitte repre- andres?
gerte best. I enkelte kommunex-,
sentanter for de funksjonsDet skulle utarbeides spørsmal store og rike kommuner, fungernemmede eiler deres pârørende, til et panel over disse tre hoved- te det ikke i det hele tatt.
etatfolk og politikere. Kom- spØrsmalene.
Sosialsjef Field hØstet stor apmunene ma fa kiare retningslinDette paneiet skulle først snak- laus for sin positive holdning, og
ier om at funksjonshemmede ma ke litt om samordningsradets han ble bedt am fra hele forsamtas med pa rad.
muligheter og begrensninger - lingen a overbringe sitt syn frem
Gjennom kursvirksornhet skal sett fra administrasjonens side for sosialsieflaget.
delokale lag lre a kjenne etter v/sosialsjef Leif Fjeld fra Ene- Fortelie dem at et samordningshvor skoen trykker>>.
bakk - sett fra brukersi.en v/Lie rad er et redskap som er positivt
Samordningsradet og Fylkes- Vikan fra Enebakk, - sett fra p0- for en kommune.
rad skal arbeide for a gi rad og litikersiden v/Svein Gunnar Be- Et budskap Fjeld byte han med
veiledning til etater og til depar- rntsen fra Eidsvoll - sett fra orga- glede skulle overbringe.
tementet.
nisasjonssiden v/Leif Andersen.,,.
I et samordningsrâd er det 5 fra Eidsvoll.
hovedgrupper som bØr vre re- SVAKE STEMMER MA BLI
presentert: Bevegelseshemmede, HØRT
synshemmede, hØrselshemmede,
Sosialsjef Field mente at nar
psykisk handikapede og andre
det
var spørsmal om a opprette
skjulte funksjonshemmede.
et samordningsrâd i en komI de kommunene hvor det enna
mune, var det to reaksjoenr som
ikke er noe samordningsrad, og meldte seg: positiv likegldighet
Har du noe
de funksjonshemmede derfor ik- eller en positiv hoidning. Et sammeddele dine
ke er representert overfor kom- ordningsrad er en samarbeidsmunen, ma lokaliagene ga inn og partner. Gjennom det kan vi M
sambygdinger?
tilby sin kapasitet. Málet for oss
hØrt de svake stemmene. Samalle er at kommunen du bor i skal ordningsradet ma bli helse- og
Prov en
bli en brukbar kommune for ALsosialetatens megafon. AvstanLE.
smâannonse I
den er for stor mellom brukergGRUPPEARBEID
ruppene og de som fordeler penEtter disse innieggene gikk
gene. Vi ma sØrge for at politikerdeltagerne for a arbeide sammen
ne far nrkontakt med brukerne.
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a
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Han'dicapbadin g
er populaart
Det er stadig aktiviteter pa
gang i Foreldreforeningen for
funksjonshemmede. En bokstavlig forandring er at •denne
foreningen har forandret navn eller nrmere bestemt forkortet
navnet.
. ..

Det er plass tilfiere i bassenget pa Enebakk ungdomsskole, s
det er ingen grunnforfunksjonshemmede til a sitte hjenime lØrdag formiddag....
Det er en stund siden det
ble mulig for handicappede a
bade i bassenget pa Enebakk
ungdomsskole. Det er mulig
at det allerede er glemt at resten av bygdas befolkning lenge hadde monopol pa dette
bassenget og at diverse organisasjoner sto pa for at det
skulle bli mulig med oppvarming av vannet til glede
for funksjonshemmede og eldre. Dette var i sin tid hjertesak for Enebakk Handicaplag
og uten deres innsats vet vi
ikke om bassenget pA iØrdagene hadde butt fylt med

funksjonshemmede barn som
hviner av fryd og koser seg,
samt andre med reumatiske
og beslektede lidelser slik det
var da vi tok en tur innom.
Pd plass ved bassengkanten som badevakter var
Handicaplagets leder Kirsti
Kiev Paulsen og Tove Larsen.
Bassenget var romslig. Selv
om vi telte 10-12 aktive sa var
det absolutt plass til here, sa
det er ingen grunn for funksjonshemmede til a sitte
hjemme pa lØrdag formiddag,
seiv om det er ufyselig og
kaldt ute.

NYTT NAVN
Siden starten i 1980 har denne
foreningen kalt seg <Fore1dreforeningen for funksjonshemmede barn. N har altsa barn
butt kuttet Ut i navnet. Bakgrunnen for dette er enkel, man har
ikke tenkt a holde app a engasiere seg i forhoidet til funksjonshemmede barn, men man vii ogsa favne de 4unksjonshemmede
barna- som har nadd sâ langt i
størrelse og alder at de ikke lenger med rette kan kalles barn.
Deres foreidre har fortsatt foreidreansvar og kanskje et foreidreansvar som tynger mer ettersom tilbudene er sa vanskelig a
<hoste opp for denne gruppen.
Foreldreforeningen for funksjonshemmede har denne høsten
arbeidet med informasjon, yesentlig utadrettet. Det er bl.a. laget sma enkie brosjyrer hvor
foreningens ambisiØse mâi star
innrammet, nemlig a gi funksjonshemmede mulighet til a leye et meningsfylt liv etter den enkeltes evne. Dessuten mener Foreldreforeningen at det bØr skje i
Enebakk, og dette er en enorm

utfordring til politikere og organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner.
AVLASTNING.
Et annet ledd i informasjonsarbeidet er en video am aviastning som foreldreforeningen har,
láget for a fortelle litt am hvilke
avlastningsardninger man har,
muligheter for a fA. til og hva som
Ør at behovet for avlastning
oppstár. Denne videoflimen er
vist for heise- og sosialstyret og
ble godt mottatt. Avlastning og
gjennomføringen av disse tiltakene har vrt foreidreforeningens praktiske hovedoppgave i snart 2 a.r. Ved siden av aviastning driver Foreldreforeningen en utstrakt veiledningstjeneste for stØttekontakter/veiledere i sámarbeid med sosialkontoret.
I denne forbindelse ble det i
arrangert et praktisk/teoretisk kurs pa Haraldvangen for
avlastere samtidig som man arrangerte aviastning. Denne typen weekendavlastning var ny
for Enebakks vedkommende og
sâ veliykket at Ønsket om gjentagelse er sterk.

- host

Barna deitok pa manga aktiviteter: báttur, ridning, bassengtrening, forming, dans/underholdning mm. Avlasterne ble
kurset i bl.a. barnekultur, aktivisering av barn, barns utvikling

og førstehjelp. Den praktiske delen av kurset ble da matsituasjoner, pakledning og det a venne
seg til a styre et annet menneske.
Bade avlastere og barn var slitne, men fornØyde da de vendte
hjem igjen.
AR IMOT IDEER
Foreldreforeningen er stadig
opptatt av a hielpe sine medlemmer med f.eks. a trekke inn
fagfolk og støt.te dem i forhoid
hvor de fØler det vanskelig a stà
alene. Ellers vii vel en av hovedoppgavene i fremtiden dreie seg
am bo og arbeid nár man er
funksjonshenimet. Her har man
ikke enda lagt planer for hvordan
man skal angripé problemet,
men noe vii iailfall skje i denne
forbindelse sa de som eventuelt
har relaterte prosjektoppgaver
liggende i skuffen far ta dem opp.
Ellers sa er Foreldreforeningen
viliig til a motta ideer, tanker fra
nringslivet i bygden var og enkeltpersoner ma ogsa gjerne
kamme med bidrag.
Bare for ordens skyld nevnes at
Norges Handikapfarbund i disse
dager har utlyst en foreidregruppe. Denne gruppen har ingenting
med Foreldreforeningen for funksjanshemmede a gjØre.
Foreldreforeningen for funksjonshemmede arbeider pa fritt
grunniag og pnoriterer forhoidet
mellom kommunen og funksj onshemmedes foreldre.
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Mark agrens en
17. desember skal kommunestyret behandieforsiaget til markagrense.
Om Miii Øvernclepartementet ogfylketfãr det som de vii, kommer 56 prosent av Enebakk til a bli satt av tilfñiuftsliv ogfuglekvitter. Alt som skal skje i disse omrddene i framtida vii bit
avgjort pa fylkes- og departementspian. Restriksjonene som
legges pa omrádene innenfor markagrensen er set strenge at
det iframtida ikke vii kunneforegd noen form for aktivitet der.
StrØmforsyningslinjerf.eks. vii matte legges utenom disse omrâdene, noe som vii bety store merutgifter, og Økt press i den resterende del av Enebakk. Planiagt nytt renseaniegg ved Gjeddevann kan heller ikke komme pa tale, ettersom bade Gjeddevann og bygdas andre hovedkiide for vannforsyning, BØrtevann, begge blir liggende innenfor markagrensen. Framtidig
hus/hyttebygging i omrãdene vii mere utelukket. Nye lysløyper
og eventuelt aipinanlegg kan man glemme....
Framtidig vii Miijøverndepartementet og fyiket bestemme
hva som skal skje i 56 prosent av Enebakk!
Det som vii Enebakk Ønsker a gjøre i var kommune, detfâr vi
heretter sØrge for a gjØre i den delen av kommunen vi seivfãr
by a bestemme over. Det skal bitenfantasi til a skjønne at det
vil fore til stort utbyggingspress i omràdene som hg ger utenfor
markagrensen, og at det i siste omgang vii pàfØre kommunen
utgifter vi kunne unngàtt - dersom vi haddefãtt iov til a vcere
herre i eget hus. Dette presset vii ogsa kunne fore til en forringelse av vàrt bomiljø.
Vi synes det er betenkelig at en interessegruppe med et tydeiigvis umetteiig rekreasjonsbehov pa denne màten kan ta seg
til rette og <'Icappe land" i atten forskjellige kommuner. Etterhvert som Oslo har spist seg innover i Marka pa den andre, mer
attraktive siden av byen, Ønsker man a kompensere dette ved a
iegge nye areaier til Marka i andre ret finger. Mennesker i storbyer har behov for rekreasjon og friluftsiiv. Det er en del av
storbykulturen. Pene mennesker gàr i Marka om sØndagen. Vi
e,.
vii bare ikke sânn uten videre finne oss i at man
halyparten av var kommune tiiformalet Det izarrez -nc(e e
samtidig som man sender forsia get til markagrense Ut pa høringsrunde, gir man fra departementets side kiar beskjed om at
det ikke kommer pa tale med nevneverdige enciringer i det
foreliggende forsiaget. Hvis departementet virkelig mener dette, vii det i realiteten si at man rett og siett aiierede harfastsatt
markagrensen, og bare sender kommunene forsia get til hØring for a gi det heie et skinn av demokrati. Man kan i anstendighetens navn ikke be om kommunenes uttalelser og endringàforsiag og i samme andedrag gi beskjed om at nevneverdige endringer ikke /commer pa tale....
Vi er glade for at den administrative arbeidsgruppa som har
sett pa konsekvensene av den foreslatte markagrensen for Enebakk, har lagtfram et nyttforslag. Det er etforsiag som tar i-imelig grad av hensyn til foreliggende planer i disse omrädene,
og som tar hensyn til berØrte jordbruksareaier.
Gruppas forsiag er imidlertici basert pa departementets forutsetninger. Seiv, om det erforetatt betydeligjusteringer iforhold til departementets forslag, kunne vi ha foretrukket a gä
enda mer drastisk til verks. Vi kanfaktisk ikke se behovet for a
utvide markagrensen i det heie tatt.
Vi hâper at kommunestyret i sin tur ikke bØyer av for press,
men fatter en beslutning som ikke bândlegger over halvparten
av kommunen for generasjonerframover.

Nye bussiommer
Vegvesenet og kommunen er
nâ enige om a bygge tre nye busslommer i Enebakk i iØpet av
1984, en v/Svingen!Omberg, en
ved Lindás og en ved Vasiestad.
Det var i mars i àr at formannskapet vedtok A godkjenne vegsjefens forsiag til prioritering og
lokalisering av busslommer mellom Kirkebygden og Riingen.
Pa denne prioriteringsiisten er
ogsâ Skaugveien, Stranden
skoie, Stang, SikkerbØi og Kigen
fØrt opp.
Arealkostnadene til busslommene skal dekkes av Vegvesenet,
mens areaikostnader til gang/
sykkelveg i forbindelse med
bussiomme dekkes av kom-

munen.
For busslommen ved SvingenlOmberg anbefales det a anlegge gangvei pa Vestsiden fram
til Pettersrudveien.
Samlet erstatningsbeiØp til
grunneier i forbindelse med ervery av areal til busslomme og
gang!sykkelvei v/SvingenlOmberg vii belØpe seg til 9.500 kroner som blir a fordele meliom
kommunen og Vegvesenet. Formannskapet har behandiet saken og bevilget kr 5000.- til formálet. Vegvesenet i samarbeid
med teknisk etat er eliers pálagt
A ha planene kiare for andre
prioriterte bussiommer i kommunen.

PLAKATEN
Plakaten er stedet du hver uke finner aktuelle
opplysninger om ukens forskjellige aktiviteter i
Enebakks lag og foreninger. Se pa Plakaten, sâ
gãr du ikke glipp av floe.
Vi oppfordrer ogsâ foreninger og lag til a sende
terminlister slik at vi kan slá de forskjellige begivenheter opp pa Plakaten. Mrk. Opplysninger
om .inntektsbringende enkeltarrangement gár
som annonser og far ikke gratisplass pa Plakaten.
"4

Bruktsalg av sportsutstyr og kker
LØrdag 24. november vii Enebakk Husmoriag slá et slag for at
man skal kunne skaffe seg sportsutstyr for en billig penge.
Husmorlaget tar i mot brukte
sportsk1r og -utstyr. Eierne seiv
bestemmer prisen pa det de vii
seige. Husmorlaget beregner seg
et lite gebyr som legges til den
prisen som selger vil ha for varen.
Folk har her muligheten til a
skaffe familien det de trenger for
vinterens sportsaktiviteter og
kanskje ogsâ noe for neste sommer.
Barn vokser fort fra utstyr og
klcer, sâ det er smã muligheter

for a shite dette ut. Ergerlig er det
ogsa at man ma betale store
summer for noe som bare kanskje blir brukt noen fA ganger,
dersom f.eks. snøen eller isen
svikter en vinter.
Derfor skulle det vre "store
penger a tjene for noen og enhver ved et siikt tiltak som husmorlaget denne gang setter i
gang.
Her er ogsa sjansen for at kjeiier og loft kan bli ryddet. Finn
frem det som lagres. og reis til
Barneparken pa Flateby, meflom
11 og 14, hvor innievering og saig
skier hele tiden.

-

Festaften

FØrstkommende sØndag er eldre og pensjonister hjertelig velkommen til festaften pa Ignarbakke. Det heie starter klokken
18.00 og det er leikarringen Ignar
som stelier i stand.
Det vil bli underholdning,
dans, og servering av koldtbord.
ArrangØren Ønsker aile sammen
hjerteiig velkommen til en kosehg kveid.

Julemesse
P0a Huset
LØrdag er det julemesse pa Fiateby Samfunnshus, og det er
handbangruppa i Enebakk IF
som arrangerer. Det blir salg av
smà og store julegaver av alie
slag, basar hvor man blant annet
har sjansen til a vinne dukke
mJklr, og mye annet. Som vanhg kan man fà kjØpt kaffe, kaker
og brus, og Gospelkoret vii ogsa
vre til stede og underhoide. DØrene apnes klokken ehieve.

Arsmøte I
orienteringsgruppa
Orienteringsgruppa i Driv minner om arsmøtet pa skytterhytta
ved Durud i morgen klokken
haiv sju. Etter mØtet vil det bli
festlig samvr med premieutdeling fra kiubbmesterskapet, og
utdehing av turorienteringsmerker.
Seive hyggesamvret starter
klokka halv atte.

Enehakkhändhallen
IL Driv minner om fØlgende
kamper i Mjrha1len søndag
25/11.
El. 15.00 spiller G14 mot Siggerud.
El. 15.50 spiller P12 mot Kolbotn
2.
El. 16.45 spiller herrelaget mot
Ellingsrud.
Enebakk IF minner om kampen i Fethailen ki. 13.40 hvor piker 12 spiller mot SØrum. Piker
12's annet lag spiller pa samme.
sted klokken 10.15 mot SØrumsand.
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Helgens
filmer-SØndag klokken 18.30 vises flumen "Som en tiger bak rattet'.
Med politi i hlene hver time i
dØgnet - i en stjalen Porsche Turbo. Alt og alle pa jakt etter Bonnie og Clyde, modell 1980-arene.
Hvor lenge yule de klare det,
hadde de noen sjanse?
Klokken 20.30 er det kiart for
'<Haisommer III,,. Akkurat da du
fØltedeg trygg i vannet igjen...
Ved akvariet i Sea World i Florida, er det nye fantastiske undersjøiske kongeriket" klart til a
bli apnet. Et nett av gjennomsiktige tunneler under lagunen i
parkanlegget, lar turistene f
oppleve en eksotisk verden under havflaten. Selv et moro-hus
og en gourmet-restaurant er det
butt plass til der, I tihlegg til en
uinvitert gjest...

Forelupig ukke
nye lokaler
til PPT
PPT thr ikke nye lokaler. PPT
hadde Ønsket seg nye kontorlokaler i forbindelse med fysiotera-

RNA
vllgning pa kr. 50 000. Ettersom
pianene' for -slike -lokaler ikkeforelá, er dette belØpet ikke tatt
med i budsjettet.

Mote om
Gpendehus
Pa et mote pa Mjr ungdomsskohe mandag skal arbeidsgruppa som ble nedsatt i mai i a - legge fram sin uttalelse og det skal
velges et interimsstyre som skal
foresta den videre framdrift i arbeidet med a skaffe-Ytre Grendehus. MØtet starter klokken 19.00,
og etter arbeidsgruppas orientering vil det bli diskusjon.
Nar det gjeider valg av interimsstyret understreker arbeidsgruppa at den vil legge fram forslag pa forespurte kandidater til
dette, sa ingen behØver a holde
seg hjemme fra motet av frykt for
nye very. Det er av vesenthig betydning for det videre arbeid at
flest muhig mØter opp pa mandagens mote.

Gudstjenester
søndag 25. nov. 1984
El. 11 MARl kirke v/Raddum.
Gudstjeneste. Tema: Rettferd
og fred. Kirkekaffe, utstmhhing.
El. 16 SYKEHJEMMET v/Rad- dum. Nattverd.

VIGNETT

Vis a vis Ytre Enebakk
skole, med panoramautsikt
over Mjr, ligger Bjerkely.
Vet du ikke hva det er? Ytrefolk bar nok en peiling. Spesielt de som far barna inn i
barnehagen der, for den er populr, og det er Mari menighet som driver den. De driver
ogsâ sØndagsskolen pa Bjerkely.
Eliers er det Det norske
Misjonsselskap som eier og
driver Bjerkely leirsted. Driften startet 1 gamiebygget i
1956, da Elise Egeberg testamenterte den til Misjonsselskapet. Gamle enebakkinger vii kanskje huske
bygningen som skolestua i
Ytterbygda. I 1966 fikk Misjonsselskapet behov for a
utvide leirstedet. FØrste etasje i nybygget ble oppfØrt, og i
fjor, pa Kristi Himmelfartsdag ble Bjerkely innviet i sin
nâvrende form. I 'gamlebygningen" er den koselige
peisestUa et populrt samiingssted, bade under leirer og
konferanser. Her bar nok ogsá
mange enebakkinger inntatt
kirkekaffe I ârenes iØp. Eliers
inneholder bygningen kjØkken, og forskjeliige soverom
med sengeplass til 10. Denne
bygningen er for tiden under
restaurening. Det isoleres, tapetseres og males, silk at

standarden her skal bli like
hØy som den er i den store røde hovedbygningen.
For standard er det pa Bjerkely - deter det ingen tvil om.
Sjelden sa vi et like innbydende leirsted - sà lyst og trivelig.
Og ikke rninst sã vetholdt.

LYST OG TRIVELIG
I hovedbygningen er det
sengeplass til 50 personer, lokalisert i trivelige tomannsrom. MØtesaien i 2. etasje erstor og romslig - og her er det
hØyt under taket We bokstavelig og i overført betydning. Vestibylen utenfor mØtesalen er innredet med sofagruppe og bord. En passelig
krok til a innta ettermiddagskaffen i.
11. etasie en stor og romslig
spisesal hvor man til fulle kan
nyte deilig hjemmelaget mat
- og utsikten over Mjr - en
av Enebakks idyller. Over alt
i møterom og korridore'r er
det tydelig a se at her er det et
misjonsselskap som holder
hus. Afrikanske malerier, utstoppede antilopehoder, andre gjenstander som vitner
om fremmede kulturer. I inngangspartiet et stort applikasjonsarbeid hvor barn fra
alle verdensdeler holder hverandre i hendene, og over budskapet: "Gud er far til alle."

Bjerkelys smilende <vertskap - Aud og Sverre Hansen.

BARE
HJEMMELAGET
Bestyreren pa Bjerkely heter Sverre Hansen, og bar ná
vrt pa Bjerkely i litt over et
ár. Kona Aud er stedets husmor og bar mer enn nok a
henge fingrene 1. Nar det er
fulit belegg pa stedet skal hun
"bespise" 50-60 personer tre
ganger om dagen. Og hun bar
bare en kokke til a hjeipe seg.
Da kan det bli temrneiig hektisk. Men tro endelig ikke at
det gár ut over kvaliteten, for
her er det bare hjemmelaget.
Da vi var innom, var Aud i full
sving med a raspe gulrØtter til
middag til 30 suitne ungdommer pa avslappingsweekend.
Og hun gjorde arbeidet manuelt' Likevel ble det kaffekopp og vaffelkos til journalisten. - Men det er kiart at det er
hektisk, sier Aud. - Og jeg er
veldig glad for at det forelØpig
er en kokke, Oddny Sivertsen,
her. Tidligere var det Dagmar
Svendsen som 1-ijaip til pa
kjØkkenet. I hele 15 ár bar
hun holdt koken pa Bjerkely,
og 1 var feiret hun sin 80-àrs
dag, men fremdeles hjelper
hun til ved enkelte anledfinger.

STOR AKTIVITET
- Det Norske Misjonsselskap avvikler Ca. tjuefem arrangementer. pa Bjerkely i 10pet av âret. Resten av tiden
leier man Ut til andre, sier
Sverre Hansen. Det kan vre
arrangementer i menigheten,
konfirmantweekends, kurs og
konferaPser av forskjellige
slag. Noen ganger er det sangkor som bar Øvingsweekend.
Det kan ogsá vre andre organisasjoner som leier stedet
til ràdsmøter osv.
sa godt som hver heig framover en leid bort, sier Hansen,
men midt i uka kan det vre
vanskeligere a ía fulit belegg.
Men deter nok a gjOre selv om
det ikke er fuilt belegg I alle
uker. Det hender saktens

vaktmesteren og bestyreren I
meg slass. Jeg bar ikke fritidsprobiemer.

FERIEOPPLEGG
Til sommeren bar vi planer
om et spesielt ferieoppiegg.
Ved forskjeilige anledninger
bar pensjonister som bar vrt
her ytret Ønske om a ía feniere
pa Bjerkely. sa vi bar tenkt a
ga Ut med et tilbud til pensjonister om a komme og bo
pa Bjerkely jet par dager eller
ti, alt etter som. Vi lager et
opplegg med andakt, hyggesamvr og sightseeing. Ellens blir det god tid til avslapping og ferieliv.
Vi bar ogsá satt ned en,

Bjerkely leirsted Zig ger
idyllisk til med panoramautsikt over Mjcer. Og
stedet harfulit belegg hver
eneste heig framover.
komité som arbeider med
hvordan man kan ápne stedet
men for enebakkinger. I akommer vi til a arrangere fØrjuissamlinger med julegavesaig, underholdning og bevertning. Det skal ikke vre
en julemesse I tradisjonell forstand, men men et hyggesamvr. I januar skal vi ogsã for
fØrste gang ha "Helligetrekongensfest" her, sier Hansen.

Tidligere KG (Kristelig Gymnas) elever pa avslappingsweekend. Og hva er vet da mer naturtig ennpetskos i den
trivelige peisestua i gamlebygningen.

MØtesalen er trivelig innredet med rode stoler og matchende gardiner som star godt mot trepanelen pa veggene.

VIGNETT

Ovingsfelt v/Bermerud:

Vgjorelse tmdm
Imigst i desember
Bygningsrâdet har nâ behandlet reguleringsplanfor.
slaget for skyte- og Øvingsfeltet pa eiendommen nordre
Brevig like ved Lyseren, og
oversendt denne til videre
behandling i kommunestyret.
Banen der den Jigger i dag
skal legges ned fordi blant
annet bakgrunnshØyden pa
300 meters banen ikke er sikkerhetsmessig tilfredsstillende. I tillegg til trehundremetersbanen har ogsã nâverende anlegg en hundremetersbane. Anlegget blir I dag
benyttet av skytterlaget og
det lokale HV.
Planene som er utarbeidet
for lokalisering av et nytt
anlegg bak Bermerudâsen
legger opp til en 200 meters
bane, en hundre meters bane
og en 30 meters. Dette anlegget skal etter planen ogsã
fungere som øvingsanlegg
for Forsvaret som trenger
betyr en investering

pa 4-5

millioner som Forsvaret
dekker. Ogsâ det nye anlegget skal benyttes av skytterlaget og det lokale HV
som skal bruke det bade til
skyte- og øvingsanlegg.
MiIjØ. og friluftsnemnda I mot
Planene for det nye skyte- og
Øvingsanlegget ved Bermerud
har vrt ute til hØring. Vegvesenet pâpeker at frisiktlinjer i krysningspunktet med FV C 151,3 og
adkomstveg til anlegget ma inntegnes pa planforsiaget, men
hadde ellers ingen merknader til
planen. Det hadde heller. ikke
drifts- og anleggsutvalget. MiijØvern- og friluftsnemnda derimot
avviser enstemmig det planlagte
forsiaget utfra argumenter om
beliggenhet, stØy, forurensing,
trafikk og vegforhold. Nemnda
aksepterer imidlertid at návrende skyte- og Øvingsbane brukes av Enebakk Skytterlag og
det lokale HV.
Statens forurensingstilsyn stiller Mare krav til akseptabeit
støyniva og uttaler at det er en
forutsetning at dette holder seg

Urimelig
Lysernkomitéen finner det unmelig a belaste et sá attraktivt
omráde som dette er med et slikt
anlegg, mens kommuneplanutvalget gàr inn for reguleningsplanforsiaget. De presiserer imidlertid at man bØr utbedre vegstrekningen TØmmerbrâtenlBrevig dersom Økt traflkkbelastning
fØrer til ulempe for andre som ferdes langs denne vegstrekningen.
Det bØr ogsâ stilles krav til isolerte skytehaller og at skyting i
stØrst mulig grad skal forega pa
dagtid, mener kommuneplanutvalget som gir, planen sin anbefaling under forutsetning av at
maksimal beiastning skal vre
førti øveisesdager i áret.
Instruks ma utarbeides
I sitt vedtak ber bygriingsrádet
om at skytebaneinstruks blir Utarbeidet for saken tas opp i kommunestyret, og at de nye skytehailene ma bygges med best muhg støydemping. Ogsa bygningsrâdet presiserer i sitt vedtak at
opprusting av fylkesveien ma gis
prioritert. Saken vii tidiigst kunne bil behandiet i kornmune-

tebanen.

Kjenner du
dette bildet?

Huskonsert
pei Kopao s
Gled dere Enebakkinger for nâ
er det igjen Mart for huskonsert
pa Kopas hos Arld og Marit Osnes AambØ. Det er en stund Siden siste gang ná, og vi tipper
mange savner huskonsertene,
som er og har vrt et enestáende
musikktilbud til Enebakks befolkning som er sã heidige a ha
disse musikaiske drivkreftene i
sin midte. Mange kjente musikere har I løpet av de siste ârene
vrt innom konsertene pa Koas,
og i morgen klokken halv âtte er
det igjen huskonsert.
Denne gangen er det Kâre ørnung og Svein bjØrkØy som gjester. BjØrkØy skal framføre bade

Arsberetning, regnskap og
budsjett for 1984/85 ble godkjent
uteri bemerkninger.
For a fà Sangen og Musikkens
uke I bedre former, har styret
lagt fram et forslag til mandat for
komitéen til Sangen og Musikkens Uke. Etter en del dlskusjon
ble forslaget vedtatt med noen
SXfl;. •
e
ee
se e e er
itéen a arbeide med dette arrangementet.
IfØlge vare vedtekter skal et
overskudd fra Sangen og Musikkens like tIlbakefØres til mediernslagene. I følge regnskapet en
det framkommet overskudd og
en del deles ut til organisasjonene. Det resterende beløpet gar
til rnstruksj on'seminar etter sØknad.
Det nye styret i Enebakk Sangog Musikkrád for perioden
1984i85 ble shik:
Formann: Olav SkulbØrstad,
Flateby ny. Kasserer: Odd Her-

tradisjonelie romanser av bl.a.
Bethoven og Schumann, og flyere sanger av den norske komponisten Per Roar Østern til
tekster av Jan Erik Wold.
JULEORATORIET
Vi kan ellers glede alle enebakkinger med at det ogsà i ar blir
juleoratorie I Marl kirke. Det er
Händels Messias som skal framfØres, av de samme kreftene som
framfØrte juleonatoriet i Marl kirke i fjor, hvor det for anledningen
var fullsatt kirke, og stor begeistring for tiltaket.
I âr bun dagen for framføring av
juleoratoriet 6. januar, sâ sett
den av i god tid.

man Maridah, Ytre Enebakk. Sekretr: Karin Myhrer, Kirkebygda gj.v. Styremediemmer: Magnar Nondlie, Flateby og Olav Ruud, Ytre Enebakk begge gj.v. Varamedlemmer: Jorunn Buer, Kirkebygda og Bent Sørfjord. Ytre
Enebakk begge gj.v. Revisorer:
Tage Rosenberg. Flateby ny og
'I
B
: :' Ytre Ene
Waaler. Ytre Enebakk gj.v.. Vibeke Helgesen, Flateby fly og Jorunn Buer, Kirkebygda gj.v.
Komité for Sangen og Musikkens
Uke: Magnar Nordlie, Flateby,
Bjorn Myhrer, Kirkebygda og Anne Antonsen, Ytre Enebakk ahie
nye.
Til shutt takkket formann Jan
Ruud for seg og Ønsket den nye
formann Olav SkulbØrstad velkommen. Han takket for tilliten
som ble vist, og gledet seg til a ta
fatt pa nye og interessante oppgayer.

15
Praktbok om Rondané
En bok som vilgi
gamle entusiaster og
nyfreiste Rondanevandrere mang en
gIedesstund.
Rondane er illustrert
med et veil av praktfulle fotos, og utstyrt
med en oversikt over
turisthytter og -ruter,
samt kart.
Teksten er skrevet av
folk med solid
kjennskap til de ulike sider ved fjellheimen:
Edvard K. Barth, Normann Heitkøtter, Per Hohie,
Reidar Holtvedt, Arvid Moller, Vegard Vigerust.
Kr. 260,Stort format: 23.5x265 cm.
Fra en av vâre lesere
har vi Mint dette gamle bildet. Vedkommende lurer
pd om det er noen som har
.samme bildet og vet hva
det er, eller om det er noen
som kjenner igjen personer pa bilciet.

Tycieligvis er det et skolebilde, men fra hvilken
skole - og fra hvilken tid,
det vites ikke. Dersom du
har opplysninger, set ta
kontakt med oss - ring eller skriv.

Vi opfordrer fortsatt
personer som har gamle
Enebakk-foto grafter til a
lane denri ut til Vignett, slik
at ogsä vâre lesere kanfà
glede av dem - og kanskje
du Ican fä vite hva det er
du harfotograft av.

9ncni: DOCHMMOL
Grendesenteret - 1911 FLATEBY TIf. 92 87 21

GYLDENDAL

Markagvensen:

56 pposent av Enebfaikk tiI-.
Pekreasjon og fuglekvittep?
Miljøverndepartementets forslag til Markagrense, som omfatter
Ostmarka og Gaupesteinsmarka, legger beslag pa et areal pa Ca. 130
km2, dvs. 55,9% av Enebakks totale areal. Grenseforsiaget omfatter ca.
5.100 da jordbruksareal
som utgjør 1/6 av det
samlede jordbruksareal.
54 bruk omfattes av forslaget. D.v.s. 1/4 av samtlige jordbrukseiendommer i Enebakk blir berort.
Nâr Markagrensen er
endelig fastsatt, vii alt
som heretter skal foregâ i
disse omrâdene skje pa
fylkes og departementsplan. Det vii vre meget
vanskelig a oppnà dispensasjoner fra Markavedtektene som legger
strenge restriksjoner pa
enhver form for virksomhet i disse omràdene i
framtida.
En administrativ arbeidsgruppe som har
vurdert konsekvensene
av departementets forslag til Markagrense, har i
disse dager lagt fram en
vurdering som konkluderer med a anbefale at Mujoverndepartementets
forslag til Markagrense
omarbeides. Utvalget har
ogsâ kommet med et nytt
forslag til Markagrense
for Enebakk.
Arbeidsgruppe
med nytt forslag
Det var 1 1.976 Miljøverndepartementet la fram en flerbrukspian for Marka, hvor ogsá en Markagrense ble trukket opp. Det forslag som departementet har lagt fram I
âr, avviker pa flere punkter
fra 1976 forsiaget for Enebakks vedkommende. Saksbehandlingen er lagt opp silk
at kommunene selv skal knytte vedtekter til planen, og at
dette skal videresendes til
fylkesmannen og MiljØverndepartementet pa vanhg mate. MiijØverndepartementet
har imidlertid gitt kiart Uttrykk for at de ikke vii godkjenne store avvik fra forsiaget til Markagrense. Differansen mellom departementets forslag til Markagrense
og arbeidsgruppe er 32.200 dekar, som inkluderer 5.100 dekar jordbruksareal.
STRAM TIDSPLAN
Det er en utrolig stram tidsplan som er satt opp for framdriften av arbeidet med Markagrensen. Kart med grenseforsiag ble sendt kommunene
fra fylkesmannen 1. oktober. I

fØlge planen skal kommunen
innen 1.12. ha gitt sine skriftlige synspunkter med ajourfØring og endringsforslag. 1.
februar skal fylkesmannen sâ
mote kommunen med anmodning om utarbeidelse -av
delgeneraiplan, denne skal sâ
behandles i bygningsrád, formannskap og kommunestyret innen 1. mai, og endelig
skal fylkesmannen oversende
kommunenes forslag til MiljØverndepartementet innen 1.
juni.
Konsekvensanalysen som
den administrative arbeidsgruppe na har forelagt, ble behandlet I kommunepianutvalget fredag. Derfra skal den videre til formannskapet og vil
sá komme opp I kommunestyret 17. desember.
STORE RESTRIKSJONER
Det legges store restriksjoner pa de omradene som blir
innlemmet I Marka. Husbygging, hyttebygging, andre
tekniske anlegg, alt som ikke
er ledd 1 landbruksvirksomheten blir forbudt. Likesâ turistanlegg, anlegg av kraftiinjer,
teiekommunikasjonsanlegg,
anlegg av veier som ikke er
ledd i landbruk, anlegg av lyslØyper, aipinanlegg. De foreslâtte vedtektene til Markagrense vii heller ikke bedre
gjeldende forskrifter for skogbruket.
I alt 54 bruk blir berØrt av
Markagrensen dersom den
blir vedtatt. I sin uttalelse sier
den administrative arbeidsgruppa at i fØlge de vedtektene Miii Øverndepartementet
har utarbeidet, skal det ikke
legges begrensninger pa jordbruket. Gruppa kan derfor ikke se noen grunn ti1 atci4sse
omrâdene skal bli liggeñde innenfor Markagrensen, og mener at denne burde justeres i
forhoid til dette.
FRILUFTSINTERE SSER
OG INDUSTRI BERØRT
Idretts- og friluftsinteresser
I kommunen vii komme i klar
konflikt med den foreslátte
Markagrensen. LyslØypa, idrettsplass, hândballbane og
evt. alpinanlegg og hoppbakke vil ligge innenfor Markagrensen. Gruppa viser til vedtektsforslaget hvor anlegg av
lyslØyper og alpinaniegg er
listet opp biant tiltak som vil
vre forbudt. I Ytre Enebakk
er det det samme forhold nãr
det gjelder forlengelse av
Drivs lyslØype.
En god del mindre tettbygde omráder - i alt 11 - ligger
ogsa innenfor den foreslátte
Markagrensen. Det gjelder
omrâder som Pettersrudkroken, Vaslestad/Smádal.
Brâthen, Jordet, Kjellgárd.
Andersrud, bare for a nevne
noen. Ut fra MiijØverndeparternentets forslag til vedtekter vii ytterligere bygging av

Det er ikke smã omräcler som gdr med om MiljØverndepartementetsforslag til Markagrense blir vedtatt. Den sorte markeringen pa kartet markerer riksveien, og brorparten
av omràdet innenfor denne blir inniemmet i Marka.
hytter og bolighus i disse omrádene ikke were tiilatt. Man
Kirks og Kirkegárd blir ogsa
liggende innenfor Markagrensen, og utvidelse av kirkegarden i framtida, noe det
allerede forefinnes planer for,
kommer heller ikke til a bli
mulig.
Markagrensen vii ogsá berøre deler av kommunens industrifelter, i det omradet
Gran vii bli liggende som en
øy midt inne i marka. Departementets forslag begrenser
utvideisesmulighetene I dette
omrãdet. Bygningssjefen bar
derfor utarbeidet et forslag
hvor det gis rom for en viss Utvidelse her. noe som departementets forslag utelukker.
STRØM- OG VANNFORSYNING
Om Markagrensen fastsettes som foreslâtt av departementet, vil det ogsa f konekvenser for bade strØm og
iannforsyning. Den planlagte
linjetraseen sØrfra til Flateby
vii I omrâdet mellom Kirkebygda og Ytre Enebakk. slik
den er tegnet inn pa kartet, ga
gjennom Marka. Det vurderes
ogsâ en trase som I hovedsak
fØlger riksveien mellom Ytre
og Kirkebygda. Det er Akers-

utbygging av denne linja. Det
er merkelig at AEV ikke har
fatt forslaget om Markagrense til uttaleLse, mener gruppa.
De to hoveddrikkevannskildene BØrter og Gjeddevann
blir ogsa liggende inne I Marka. For disse kildene er det I
dag restriksjoner pa bading,
fiske og leirsiaging. Disse restriksjonene er strengere enn
det vedtektene for Marka legger opp til. Vannverket gir
klart uttrykk for at de ikke vil
det skal legges til rette for
utvidet friluftsaktivitet i omrádene rundt kommunens
drikkevann. De planne
vannverene bar pa anleggssektorerl vil imidlertid komme i klar konflikt med vedtektene. Fiateby Vannverk planlegger renseanlegg ved Gjeddevann, Ytre Enebakk Vannverk planlegger forsterking av
ledningsnett. Inntaksanieggene for samtlige vannverk
blir liggende innenfor Markagrensen.
EN VARIG MARKAGRENSE
I forsiaget til en ny Markagrense som arbeidsgruppa
har lagt fram, bar man tatt
hensyn til at det er et béhov
for a tilrettelegge for idrett og

friiuftsiiv nr boligomràdene,
og har derfor lagt en aktivitetssone rundt disse. Gruppa
har ogsà foreslatt a legge alle
tettbygde omrader og framutbyggingsomrâder
tidige
utenfor Marka. Videre er det
tatt hensyn til foreliggende
planer nar det gjelder strØm
og vannforsyning. Gruppa
har ogsa lagt vekt pa at det
skal vre mulig a komme direkte ut i Marka fra riksveien.
Det er derfor trukket kiler
med apnlngut i Marka til Ubberudbogen og Tømmerbraten. Gruppa meñer selv de
har lagt fram et forslag til
Markagrense som skal holde i
mange àr, uten at man skal
vre utsatt for stadig press
gjennom dispensasjonssØknader.
Arbeidsgruppa som bar lagt
fram det alternative grenseforslaget, og vurdert konsekvensene av departementets
forslag til Markagrense, har
bestâtt av en representant fra
landbrukskontoret, teknisk
sjef Per Enebo, bygn.sjef
Stein Marsdal, kultursekr.
Nils Petter Wiik, el.verkssjef
Jan Floberghagen, og formannskapssekr. Jan - Olav
AasbØ.

VI G N EU

HAS likevel
til Enebakk
Det blir likevel en avdeling av
FIAS i Enebakk. Det var den giedelige nyheten ordfØrer Lucie
Paus -Faick kunne overbringe
kdmmunestyrerepresentantene i
mandagens mote.
- Jeg har hatt telefon fra bedriften i dag, fortalte ordfØreren. De
kunne fortelle at Arbeidsdirektoratet har bevilget penger. Alt er
ná kiappet og kiart. Det er bare a
sette i gang. Jeg skal ta kontakt
med LØken i disse dager og háper
A kunne starte snarest.
Det var stor skuffelse i Enebakk da Folio Industrier A/S i
fØrste omgang fikk avslag pa sin
sØknad til Arbeidsdirektoratet
om bevilgninger til en bokal avdeling av FIAS i Enebakk. Avslaget ble begrunnet med at Stortinget gjennom statsbudsjettet
hadde gitt uttrykk for at videre
etahiering av vernet industri
skulle utsettes inntil videre. Dette er imidlertid ikke snakk om videre etablering, men en utvidelse
av alierede eksisterende bedrift i
sterk ekspansj on.

Hele musikkrommet var omgjort til lekestue med mange
forskjellige aktiviteter. Puslespill, tegning, togbane, spill og
Full fres over hele
linja var det da Ytre
Enebakk Husmorlag
tradisjonen tro arrangerte den ârlige Familiedagen pa Ytre Enebakk barneskole lØrdag.
Dette er dagen da <<ytringer>> gár mann av
huse for a delta i moro
for hele familien. Dette
er dagen da hele skolen
er gjort om til lekestue
for alt som kan krype
og gã fra 0 fir og oppover. Det snekres, males, limes, klippes, bakes o.s.v. Utfoldelsesmulighetene er store.
MER ENN JULEMESSE
Det startet som basar og julemesse; Etterhvert har det
gâtt inflasjon i disse arrangementene. Husmorlaget har
derfor gjort sitt arrangement
til noe mer. De har satset
hundre prosent pa en dag

dokker med dokkevogn lä <<strØdd" utover. Det var bare a
tafatt for virkelystne smàtroll.

hvor familien morer seg sammen, hvor ungene far kyndig
veiledning til enhver utfoldelSe. Sá kan pappa og mamma
ogsâ gjerne trâ til hvis de vii.
Og hvis ikke kan de drikke
kaffe og spise delige kaker. Og

sang med lyst og innievelse.
Og mer musikaisk ble det
ettersom dagen gikk. Musikkbarnehagen var ogsâ i ilden. I
dine fargesprakende kostymer som illuderte barn fra
ailverdens nasjoner framfØrte

lodd da. Masse ... Og handre
julegaver, Hjernrnelagede med personhig svung og kvalitet.
Det var mange flotte gevinster a hente pa lØrdag. 1kke minst var dokka nilgarderobe popu1r. Eransekaker,
pepperkakehus og fruktkurver, kunne man vel saktens ogsa tenke seg. Det var
ogsá mye fint hândarbeid a fâ
kjØpt bade i strikkearbeider,
som og stofftrykk. Hándlagde
nisser av tovet ufl var godbiten med virkelig kvalitetsstempel..

• et nystekt brØd>. Virkerig finke er disse ungene som heller
ikke gár av veien for skuespill
og solopartier. Stor applaus
fortjente de sâ absolutt.
- Sist Ut pa podiet var Enebakks nybakte mester i Break-dance, The beat breakers>. Allerede en hahvtime.
fØr de skulle i ilden tettet det
seg godt til rundt omrâdet
nedenfor scenen der de skulle
utfolde seg.

FIN UNDERHOLDNING
Ytre Enebakk barnekor Under Bodil Strens kyndige
ledelse var fØrst Ut blant Underholdningskreftene,
og

•LEKE - BAKE - SNEKRE
For stammens aller yngste
gikk mye av programmet aldeles upáaktet hen. Sá var
det vel heller ikke det som interesserte dem mest. Ikke nar
man kan ligge langflat pa guivet i musikkrommet og kjøre
tog, leke med dokker, puslespill og andre gØyale ting.
Ellers se film nede i ungdomsklubben".
For ikke a snakke om nár
man far by til a snekre med

"ânkii" hammer og spiker.
<KØen var miielang utenfor
slØydsaien brorparten av dagen>'. Og den ene hue snekkermester mer stràlende enn
den andre forlot stadig salen
med sitt mesterverk - som var
enten julepostkasse, bil elier
bat.
GRATIS REFLEKSBAND
I rommet for formingsaktiviteter var det smekkfuilt
hver gang vi tok en titt inn
dit. Her lagde flittige smâ
fingre papirdukker, filtbilder,
sponarbeider, osv. De minste
utfoldet seg med vannfarger,
fulle av fryd over egne kunstverk.
PØlser, brus, kaffe og kaker
smakte fortreffelig melbom
Øktene.
Og endelig skal heller ikke
glemmes at familiedagen er
dagen da alle barn i Ytre far
sydd refieksbând pa jakka si helt grtiS 7'-8 darner var i
sving med symaskiner, og reflekser ble pâsydd pa lØpende
band i 3 timer. sa kom ikke
her a si at ungene ikke blir
opplyst pa skolen, eller at
skolen ikke er et trivelig sted
a vre. Det er den I alle fall
nar Ytre Enebakk Husmorlag
har familied ag

Derfor tok Enebakks ordfører
ogsa affre etter avsiaget. I et
brev til Arbeidsdirektoratet ba
hun om ny vurdering av sØknaden fra FIAS. Siden har snøballen rullet. - Og da den først begynte a ruble, sier ordføreren,
mØtte vi velviije overalt. - Det
gleder meg at saken na er i havn.
sa Torvaid Ungersness som var
full av takksigelser til bade ordfører og kontorsjef for den innsats de har gjort i dennsaket

Kommunen
overtar vel I
Klokkerudäsen
Formannskapet har enstemmig vedtatt at Enebakk kommune overtar vei B i Kbokkerudâsen og spillvannsanlegg langs
denne for framtidig drift og vedilkehold. Det forutsettes at grøftearealer er ferdigstillet innen
30.6.85.
IfØlge den avtaien kommunen
har med Østlandske Entreprenørforretning A/S som har utbyggingen av Kiokkerudasen er
det meningen at kommunen skal
overta alle kornmunaltekniske
aniegg for vedhikehold og drift sa
snart anieggene er kiare og det
har vrt hoidt ferdigbefaring.
Shik befaring av aniegget fant
sted 4. oktober.

2-dageps vaig
i Enebakk

Gjett om det er moro a synge for sá mange mennesker
Ytre Enebakk barnekorfikk ceren av a âpnefamiliedagen.

Sponarbeider var spesielt populcert blant de litt stØrre barna.

Stortingsvaiget i 1985 i Enebakk kommune skal hoides over
2 dager, nemhig sØndag 8. og
mandag 9. september. Dette ble
vedtatt mot to stemmer i mandagens kommunestyremøte. De
som stemte mot var KrFs representanter Carsten BarbØi og Torstein Gushund, som fant det bekiagebig at ingen i formannskapet var gatt imot valg pa søndag.
- SØndagen skal holdes hehhig, sa
Gusiund, som erkirte seg prinsipielt i met søndag som valgdag.

VIGNETT

Uopganisepte slipper a
5*0 om lonnsjusteping
Uorganiserte arbeidstakere i kommunen slipper a sende skriftlig søknad til administrasjonsutvalget for a fã de samme lØnnstillegg som organiserte oppnãr i tariff-forhandlingene. De vii i
framtiden fá sin lØnn justert fra samme dato som
sine organiserte arbeidskolleger. 17 av kommunestyrets medlemmer
gikk inn for dette, mens et
mindretall pa 16 mente at
arbeidsuorganiserte
takere skulle sende inn
skriftlig søknad for a fâ
samme lønnstillegg som
de organiserte. Det er Ca.
50 uorganiserte arbeidstakere i kommunen.
Saken ble behandlet for 2. gang
i kommunestyret mandag etter
at det ble utilstrekkelig flertall
ved fØrste gangs behandling. Saken om uorganiserte lØnnsforhold ble tatt opp etter at representanter for de forskjellige ari
beidstakerorganisasj onene
kommunen i et brev til administrasjonsutvalget 19. september
gjorde det kiart at organisasjonene pa kommunesektoren i
Enebakk ikke kunne godta at de
uorganiserte automatisk skulle
avlØnnes etter et av de nye regulativene. Som kjent ble resultatet av árets lØnnsoppgjØr pa
kommunesektoren ullike lØnnsregulativ, et for organisasj onene
som godtok riksmeklingsmannens forsiag, og et for de som ble
behandlet i rikslØnnsnemnda.

munen sà liten vekt, at vi som arbeidstakerorganisasj oner naturhg nok vii matte overveie det videre samarbeid med de folkevalgte orgafler".
Lettvint
- Vi mener det hadde vrt helt
pa sin plass at uorganiserte arbeidstakere matte umake seg s&pass som at de sendte inn en sØknad for a oppnà de samme
lønnstillegg som organiserte, sier
OddbjØrn SihjebØl, Enebakk
Kommuneforening. - Jeg vii ikke
si dette er forhold som skaper
daglig irritasjon, men vi mener
de uorganiserte kommer altfof
lettvint til noe som det koster de
organiserte ganske mye a oppná.
Organisasjonene betyr mye, bade for arbeidstaker og arbeidsgiver. Det yule vre en umulig situasjon om hver arbëidstaker
skulle forhandle seg fram til spesielle betingelser med arbeidsgiver.

Forsøk pa press
- Jeg hàpet man skulle fattè et
slikt vedtak som det kommunestyret nâ har gjort, sier teknisk
sjef i Enebakk, Per Enebo. Han er
en av de ca. 50 uorganiserte i
Enebakk kommune. - Det yule
blitt en uhyre tungvint prosess
om man skulle ha en allerede belastet administrasjon til a sitte
og vurdere slike sØknader, hvor
konklusjonen i utgangspunktet
var gitt. Det kaller jeg bortkastet
arbeidstid, sier Enebo. —Jeghar
oppfattet dette framstøtet som
et rent forsØk pa a presse folk inn
1 organisasjonene. Jeg forstâr jo
begrunnelsen med at organisasjonene betaler for uorganiserte
lØnnsopprykk. Imidlertid vii jeg
understreke at for mitt vedkomSnyItere"
I et brev til samtlige kom- mende hadde det ikke butt akmunestyrerepresentanter foran tuelt a sende skrifthig sØknad til
mandagens 2. gangs behandling i kommunen for a oppnà lØnnstilkommunestyret, rettet orgafli- legg etter tariff-forhandlingene.
sasjonens representanter i kom- Da jeg ble ansatt 1 kommunen
munen en sterk oppfordring til var det kommunen selv som forrepresentantene om a gá inn for utsatte at mine lønnsforhold
at uorganiserte ma søke om de skulle fØlge hovedoverenskomslønnstillegg som oppnâs ved ta- ten. Det yule vre horribelt om
riff-forhandlingene. I brevet til kommunen etterpà skulle forlange at jeg skulle søke om det de
kommunestyrerepresentantefle
selv har villet ha med i bêtingelhet det blant annet:
sene ved ansettelsen. Dette er
"At uorganiserte ikke engang forhold som sikkert ogsà gjelder
skal umake seg til a sende søk- andre i huset.
nad for a oppnâ dette, er a sy
puter under armene pa disse ar- Ellers ma jeg ci jeg reagerte
beidstakerne og dermed oppfor- kraftig pa betegnelsen formandre til et system med snyltere i nen i administrasjonsutvalget
arbeidslivet. Vi tolker det dithen
Per Korsnes brukte pa de uorat dersom kommunestyret i den- ganiserte 1 forrige kommunene saken tilsidesetter et enstem- styremØte. Der ble vi referert til
mig administrasjonsutvalg og et som den gra masse som burde
kiart formannskapsflertall, 1 tilumake seg for a a lØnn. Jeg ser
legg til arbeidstakerorganisasjo- det like verdifuilt i denne samnene, tillegger kommunestyret et menheng a umake seg resten av
godt samarbeid med arbeids- àret, som a sende sØknaden om
takerorganisasjonene i kom- lØnnsjustering.

; SVARSLIPP
• Til Vignett
Borgvn. 3
1914 Ytre Enebakk
Jeg onsker a abonnere

pa Vignett.

Kr 12,- pr. mnd.

Navn
•Adresse

Ny skilting skal gi vapsel
om service og Gpendesentep

————————————————————

Kommer man fra Ytre
Enebakk, Ski, Askim, eller i det hele tatt sørfra,
og passerer Flateby, er
det vanskelig a oppdage

at det finnes noe Grendesenter der fØr det er for
sent. Det finnes ingen
skilting som varsier om
dette. Heller ikke er det
by til a kjøre inn i senteret gjennom den avkjørselen vis a vis innkjØrselen til Flateby Samfunnshus. Med andre ord,
nár man oppdager senteret er det for sent a gjøre noe ved det.
Dette er forhold som
merkes pa omsetningen i
senteret. En annen sak er
at det helier ikke er by a
nytte avkjørselen fra nedre parkeringsplass ut pa

rv. 120 lenger.
For a se pa forholdene na.r det
gjehder skilting og ádkomst til
Grendesenteret pa Flateby var
det star befaring forrige tirsdag.
Det var Pasquale Leone som
hadde tatt initiativet til a fá
kommunen og veimyndighetene
I fylket til a se pa hvordan man
kan lØse problemene som er oppstatt etter at man flkk det nye
rv.
veikrysset
120/ødegardsveieri. Fra Enebakk
kommune var bade bygningssjef
Marsdah, teknisk sjef Enebo og
ordfØrer Paus Falck med pa be-

kjØrseh fra Grendesenteret. Det
er nemlig denne veien som ogsâ
skal benyttes som avkjØrsel.
AvkjØrsehen fra den midlertidige
parkeringsplassen og ned mat
Bensinstasjonen og rv. 120 skal
stenges for trafikk for a unngâ at
folk kjØrer gjennom bensinstasjonen I stedet for a bruke avkjØrselen ut pa ødegârdsveien.
Nye skilter
- Bakgrunnen for befaringen lime pa oadet skal det ogsá
var at det fra senteret pastas at settes opp skilter som anviser
man taper omsetning p.g.a. den hvordan man skal kjØre inn og ut
nye adkomsten til Grendesen- av omradet. I tuhlegg er det meteret og skiltingen corn finnes i ningen at bygningssjefen skal
dag, sier teknisk sjef Per Enebo. - tegne app en planlØsning som
Det som konkret kom ut av be- skal gjøre det mindre attraktivt a
faringen er at det er butt beslut- kjØre gjennorn bensinstasjonen.
tet a sette opp en del nye skilter.
Na.r man kommer nordfra, fra
ForelØpig fornøyd
- Den lØsningen som finnes for
Rhingen star det ahlerede et
Flatebyskilt. Det skal na settes adkomst til senteret i dag er ikke
opp et skilt som angir bensin- bra, sier Pasquale Leone. Dette
stasjon og spisested, hutt nrme- har vi tapt pa. Omsetningen er
re senteret. I selve krysset rv. gatt ned. Derfor henvendte vi ass
120/Ødegardsveien skal det set- til kommunen, for a prØve a komtes app en veiviser opp Øde- me fram til en bedre lØsning.
gardsveien med betegnelsen Helst hadde jeg sett at det hadde
Grendesenter. I sØr skal det ogsa butt by a kjØre inn den appsettes opp et skilt som varsier om rinnelige adkomstveien til senGrendesenteret i god tid pa for- teret (den vis a vis innkjØrselen
hand, og endelig skal det Ca. fern til Samfunnshuset) fra begge Sikm lenger sør settes app et Flate- der. Den lØsningen man na hax
byskilt i grensen rnellom skole- skissert med skikkelig skilting,
kretsene. I ødegárdsveien skal og planer om asfaltering av addet ogsã settes opp skilt med komstvegen fra Ødegârdsveien
anvisning til den kommunale tror jeg nok vil hjelpe floe. Jeg ei
veien corn fØrer inn til Grende- forelØpig fornØyd, men viser det
senteret. Denne veien er I dag ik- seg at det ikke fungerer kommel
ke asfaltert, og sa snart det blir jeg med fly henvendelse til kompenger til det skal denne veien munen.
asfalteres for a gjØre den mer attraktiv som adkomst til og av-

faringen, mens det stilte to representanter fra Vegkontoret i
Akershus. Grendesenteret var representert med Pasquale Leone
fra Clifford A/S og Emil Andersen, Øyeren Bensin og Service. Ogsa lensmarm Sunde var
med pa befaringen.

Hvorfor folk sarniet alle
sine kontoer i Spareban n
Hardu
Personkonto i
Sparebanken,
far du bonusrente pa flere
sparekontoer.
Dette betyr at

dU f.eks. far
hele 9,75%
pa sparing
med skattefradrag.

Personkonto

a

gjor del Ionnsomt samle seg

SPAREBANKIN

- din nrmeste bank i Oslo og Akershus

VIGNETT

SPORT
Enebakkhao

SPORT SPORT

IN
ndballeniff

God innsats ga mange s..eipe
1
.

Av Espen Nordhagen

lag dro fra pa slutten av kampen.
5.11 ble sluttresultatet.
D6:

P

G.12:
Mot Haga denne sØndagen viste Enebakkguttene seg helt overlegne. Hele 11-1 vant de. Kampen
var preget av veldig raskt spill,
og med denne seieren ligger Enebakkgutta I toppen av tabellen.
P12:

Enebakkpikene ligger nâ og
kjemper i tabeiltoppen om Asluttspill. Mat Halter nà sØndag
vant de igjen. 8.6 ble sluttresultatet. Det bØr trekkes frem at keeper Lise Haga spilte en kjempekamp i Enebakkmãlet, og hun
scoret til overmâte ogsâ et mál.
P 16:

Enebakks 16 ârs piker har som
kjent slitt med problemer i hele
sesongen. Da de gikk pa banen
mat Raumnes & Ames, var det
vel ingen som levnet dem noen
som heist sjanse til seier. Men det
ápnet bra. Jentene holdt fØlge
med et nØdskrik til langt Ut 1 fØrste omgang. Men der var det ogsâ
sterkere R & A-

Enebakkdamene er nâ jane
en veldig god periode. Jentene
kjemper bra, og innsatsen betaler seg i seire. Mot Raumnes &
Ames i Mjrha1len sØndag viste
det seg at det seg at innsatsviljen
fremdeles sto i fyr og flamme I
dette relativt unge damelaget.
Jentene tok initiativet helt fra
start, og klarte a beholde det
stort sett hele kampen. I foravar
virket darnene litt nØlende og lite
kontante, derfor ble det lett store
luker sam motstanderne bare
sjelden benyttet seg av. I angrep
var det helt andre takter. Aggressivt og bevegelig spill, men kanskie til sine tider litt vanskelig og
trangt. Enebakkdamene kunne
- til slutt gá av banen med seier
14-8. Skal noen fremheves, sâ ma
det vare Torill S. Dybvik sam
scoret 6 mâl. Hun var ailtid frempa nâr det oppsto usikkerhet has
motstanderne. Men, laginnsatsen var som ailtid bra hos Enebakkdamene. Slikt gir seier pa
handballbanen.

PoSitiv haSketheig
lop Dpivdamene
IL Drivs basketballgruppe
kjemper videre. I helgen, nr- mere bestemt lØrdag, spilte
bade herrelaget og damela•get. Herrelaget spilte mot Eikeli II, og tapte 80-42. Gutta
sliter for tiden med reknitteringen. Dette var kanskje
ársaken til tapet. De spilte hele kampen uten innbyttere.
Damelaget spilte mot HØybráten II. Alle som har litt
greie pa basket, vet at fØrstelaget til HØybráten ligger suverent i toppen i fØrstedivisjon. Dette gjelder ogsâ for
andrelaget. De ligger like suverent I toppen i sin divisjon.
Drivdamene hadde regnet
med et storslagent tap i denne kampen. Det ápnet meget
bra for Driv. De holdt fØlge

med motstanderne i lang tid,
og de flkk spillet til a gil veldig bra. Dette holdt seg helt
til slutten av fØrste omgang,
da glapp det. 28-18 stod det til
Høybráten etter haivspilt
kamp. I andre omgang gikk
det helt over styr til a begynne med. Feilpasninger,
unØdvendige lagfell. Lagleder
BjØrn Mungjel brukte i denne
perioden et sprâk som absolutt ikke egner seg pa trykk.
Dette sier litt om spillet. Han
er normalt et avbalansert
menneske. Etter ti minutter
av andre omgang ski erpet
jentene seg. Da fikk de-til spillet mye bedre. Pa slutten av
kampen gikk det naturlig nok
tyngre, sá sluttresultatet ble
40-80 til HØybrâten.

UT

Til Vignett Postboks 116

SVARSLIPP1914. Enebakk
Enebakks beste idrettsutøver er:
Nam
Adresse:
Idrettsgren:
Alder:
lnnsendt av:

TANNLEGE

MARKISER

Vi prøver
— igjen
Vi minner om var
konkurranse som nâ
gâr mot slutten. VII du
vre med ogkãre Enebakks beste idrettsutøver, er det pa tide a
sette seg ned og fylle at
kupongen.
I den nrmeste
fremtid vii det komme
et oppsiag i Vignett om
hvem som Enebakk-folket ham káret til sommerens beste idrettsutØver ti Enebakk. Og
glem ikke at Enebakk
heisestudio har satt
opp en premie til en av
de som sender inn forslag. Sá sett i gang. Jo
flere forsiag io bedre.

Enebakk
Markiseservice

Stein Darre-Hansen
Praksis I Flateby
Tit. kI. 9.00-15.00
928739
Tit. utenom kontortid
92 80 31

M'kIser Persienner Gardinhrett
Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tlf. 92 45 58

ELEKTRONIKK

Enebakk
Transtormator
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 8540

Kvelder, lørdag etter avtale.

,

CATERING

Clifford A/S
Alt I mat til hverdag 09 test.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
Tit. (02) 92 88 60

RORLEGGER

BLIKKENSLAGER

Vebo-rør

OSVALD NORDLI

Utforer alt i varme-, sanitrog oljefyringsanlegg

Alt i blikkenslagerarbeld
utf ores
1911 Flateby
TIf. 928468

Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

EL-INSTALLASJON

Strømshorg &
Enersen A/S
utferer alt i el-installasjoner
1912 Enebakk Tit. 92 63 00

VIGNETT
STILLING LEDIG

Lagermedarbeider - Q A fop:
Til vârt nye byggevarehus i Kirkebygden, som er under
bygging, sØkes lagermedarbeider som kan delta ogsà
ved etablering av lageret. Arbeidet vii vesentlig bestâ i
kontakt med kunder, utkjØring av varer og vanhig oppfØlging av de enkeite varegrupper.
SØknader sendes skriftlig til
BarbØl Bygg A/S, 1912 Enebakk, tif. 92 62 46 eller
92 65 30.

BOLIG TILBYS

Hus under tákst

Du far alt du trenger pa en flate (130 m2) + dobbeltgara•sje, ekstra toaiett, varmekabler, stor have (1,1 mâi)
Skiferheller og gatestein, vintergrønne busker, hobbyrom, masse skap + + +, og du bØr like ensfarget som
f.eks. malt glassfiberstrie, furu og bØk, speil og peiskos.
Ditt i desember for kr 695.000,-.
Ring oss og vi forteller mer priv. tlf: 92 8156, LØkkavn.
23, Flateby eller 7147 93/28 92 79.

UNDERHOLDNING

Gammeldans pa Ignarbakke

fredag 30. nov. kI. 20.00. Tor Svarthoel's kvartett.
Ta med mat, kopp og glass.
Kr 30,- for medi. ellers kr 40,-.
Gamle ognye medi. Ønskes velkommen. Medl.skap kan
tegnes pa stedet.
Ignars gammeldans styret

KOM I FORM
PA ENEBAKKHELSESTUDIO

h
v
:%

Ta vare pa kroppen din og fá mer ut av livet.
i time hos oss koster mindre enn 10 sigaretter
og er 10 ganger bedre for din kropp.

V

V

V

GRATIS PROVETIME
Vi har eget solarium og selger Hummel sportsP.s.
toy.

ENEBAKK HELSESTUDIO

UNDERHOLDNING

KUNNGJORINGER

Enebakk Blindesakstorening
har ársmøte i den gamle herredsstyresalen,
tirsdag 27.11. kI. 19.30.
Vi oppfordrer ahle medlemmer til a mote.
Vanhige ársmøtesaker.
Styret

ENEBAKK IF
har àrsmøte pa STREIFINN torsdag 13.12.84
ki. 19.00.
Sakspapirene til arsmøtet er utlagt pa Streifinn onsdag
12.12. fra kl. 19-20.
Styret

Apent mote om Grendehus
I Ytre Enebakk
mandag 26.11.84 kl. 19.00 pa Mjr ung.skole.

BINGO

BINGO

Sakshiste:
1. Orientering om arbeidsgruppens uttalelse og konklusjon.
2. Diskusjon.
3. Vaig av interimsstyre.
4. Eventuelt.
Forsiag pa forespurte medlemmer til interimsstyret vU
bli fremmet av arbeidsgruppen.
MØt fram sâ Grendehuset kan bli en reahitet.
Hilsen Arbeidsgruppen

ArsmOte

i Enebakk Venstre
onsdag 28. nov. ki. 19.00 pa
Mjr u.skole.
Arsmøtesaker.
Gen.sekr. I Venstre Anne Lise
Bergenheim kommer.
Tema: Venstre og Stortingsvalget 1985.
Bevertning.
Ahle venstrevenner er velkommen.

Fredag 23.11 Id. 21.30 (V)
Nattkino
AGENT BAK
JERNTEPPET
SØndag 25.11. ki. 16.30
(B)
DONALDS TEGNEFILMREVY
Ki. 18.30 (U)
SOM EN TIGER BAK
RATTET
1(1. 20.30 (V)
HAISOMMER III

Ytre Enebakk skole hver
sØndag ki. 17.00.
Arr.: Ytre Enebakk
skolemusikkorps

Annonser leses
av folk flest

BILE11 TIL SALGS .
72 BMW touring 2000
76 Opel Mania 1,6S
77 Blazer 4 WD st.v. Cheyenne

RELIGIOSE MOTER

TIf. 92 62 80 kI. 11.00-21.00

q0

1

BETEL

KIRKEBYGDEN JERN & BYGG A/S
Veig din lokale jern- og byggevareforretning
som totafleverandør av alle typer varer.
Vi har gode ti/bud.
Velkommen.
1912 ENEBAKK - tlf. 92 65 25

SØnd. 25.11. kl. 10.00
s.skole Id. 19.00 øyvind
Kvamme.
Onsd. 28.11. ki. 19.30.
BØnn og vitnemØte.
Alle velkommen.

OTTERBECK Bit OG Karosseri
Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf.: 9244 14/92 45 65
Apningstidec: 8.00-16-00
Onsdag: 8.00-20.00

Misjonshuset

Bibeltime v/Odd Dubland fred. 23.11. kl. 19.00.
Sang av Dubland. Kaffepause. Kollekt.
Velkommen.

I AKERSHUS
ENOK=

G5)

Saig av brukt
spOrtsutstyr

Lagres det mye brukt sportsutstyr og -k1r, som ikke
lenger passer? Trenger dine hapefuhle noe nytt til vintërehler sommersesongen?
MØt opp i Barneparken pa Flateby, Skaugvn., lØrdag 24.
november 1984 mellom kl. 11.00 og 14.00.
Enebakk Husmorlag 'tar imot og legger fram for salg det
som kommer inn.
Her er sjansen til a skaffe familien c'nytt>' sportsutstyr,
og penger a tjene for kjøper og selger.
Enebakk Husmorlag

Foig med

i
rue rmiljoet
LES

fri GNETT

ENERGIØKONOMISERING

VI FORHANDLER OGSA EPSON
MIKRODATAMASKINER OG PRINTERE

VI TAR I MOT BESOK HELST ETTERAVTALE
RING 92 88 20
AKERSHUS DATA-ENOK A/S
Grendesenteret, 1911 Flateby
924607-928713

I

VIGNETT

I

Gardiner
Duker
Sengety

BRUKTBILER MED
HOY KVAUTET
Meget god
finansbistand

Fersk

PuI:ir

Händkler

Storgt. Hj Nittedalsgt. 21, Lillestrom,
TIf. 71 12 32

SOLHEIMSGATEN 4
LI LLE STR 0 M
TLF. 71 6274

RAMMEVERKSTED
Alt

ESUBARU
...6-stjemersjapaner

innramming

4950

73,90

A- S

KOL.BJORN ANDRESEN

Tepper

kjattdeig

pr. kg

indre-

filet
299,40

Sveums Blomstertorretning
09 Begravelsesbyrä

Na

Holger Sveum
Torggt. 2 2000 Lillestrem
Teleton blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrâ7148 30
-

k

Ring for du kommer
gjerne ogsA pA kvelden

pris

1/2

149

.

pr. kg

Høyrygg
rn/ben
62,80

928610
Harry Utsigt,
1911 Flateby

3990

kr
pr. kg

Ekte kjøttdeig

Leverpostel
6,03

4900

kr
mijcrn

pr. kg

6Tekstil

GI?EJVDE8TUcA

krU

3150

911 Fbrby. TIf. 929726

Apent

0. 17. torod/fred. 10.16. Lord. 9.14

pr. hg

Lammeruo
13,41

pr. kg

Okse, bakpart
80

grovdelt

pr. kg

Mandler

ADAX

interiorovn for alle rem

890

10

for kr7,20

NA

FOHS[.Al

-

I'VIllIam
c71?aa land

1912 ENEBAKI(

-

BENSIN OLJE REKVISITA
Aut. gummiforhandler
-

GOUT UTVALG
I VINTERKLAR
HOS K.S. TiiHJ1 '1
~1

980

-

GATEKJOKKEN

Agurker

.1100

kr

pr. stk.

BAKEUKEN

FORTSETTER.

•1

IERMOBUKS(R
Man* - tirsdag onsdag
-

KJOPEKORT

lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby TIf. 92 81 32

-

Clementiner

pr. kg

hf. (02) 92 62 01

OYEREN BENSIN & SERVICE

-

ll k9 f-

-

I

—

Illll[

kr

flere farger fra
Kloverhusets fabrikker

EFTF.

1913 Dalefjerdingen

TIf. 92 63 00

RYi

NA

Rosiner

et,U?n G1.t

9

pr. hg

90

for kr 6,-

s

kr

3980

Melis

RIIAX

KIRKEBYGOEN
FOTO &VIDEO

(ved brannstasjonen) TIf. 92 65 24

pr. kg

Den nyeste gulvovnen fra
ADAX har en elegant, clank
form med myke avrundede injer og interiorvennhige farger.
Bryterne og hàndtak or toppplassert og or lette a betjene
og aviese. Hurtigvirkende
1500W varme-element med
rask varmespredning. Termostat som virker pa alle 3 eftekttrinn. Sikret mot overoppheting.
Leveres i fargene beige/brun
eller rød/brun.
ADAX
norsk kvalitet pa sift
beste.

75

pr. kg 45

Oruer

Apningstider:
Hv.dag 06.30 22.00
Lord.
09.00 20.00
Send.
11.00 22.00

'195

Wienerpfflser

'Flaeby Greed.r,rritr

LAVPRIS

K is S YPkeA1r
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 8881 54
Torsd. Iangdag, âpent til kI. 19.00.

A 95

Kneupp7,70 t
Lungemos
34,90
/2 pris

1745

pr. kg

tOKENS
MATSENTER A/S
YTRE ENEBAKK

Hei

~

'..

Forsiaget til
markagrense.
bândlegger 56
•prosent av Enebakk
•Hva mener du?

Oistpiktslegen hapdt
Ut mot 85-budsjettet
Enebakk er iferd
med a bygge ned sin
innsats pa Helsesektoren. Dette hevder distriktslege Torgeir Landvik, og underbygger Sine pâstander med ferske tall fra kontorsjefens budsjettforslag for
1985.
-

Da loven om heisetjenesten kom, var det stor usikkerhet ute og gikk med hensyn til
de Økonomiske konsekvensene. Kommunene war redde
for a bygge Ut nye tilbud pa
helsesektoren, sier Landvik.
Budsjettaliene viser noe annet. Kommunen har faktisk
hatt netto inntekt av den nye
ordningen. Politikernes hensikt, bade sentralt ô'g kommunalt bar vrt a bygge ut
helsesektoren. Hvis politikerne fortsatt Ønsker i bygge Ut
denne sektoren, ma de
omprioritere budsjettet for
1985, og jeg har sendt formannskapet et brev om dette.
Fra 1983 til 1984 var det en
reduksjon i kommunens innsats pa helsesektoren med
12.5 prosent. Fra 84 til 85 ytterligere 8.5 prosent. Medregnet prisstigningen bar
man I virkeligheten hatt en
realreduksjon av kommunens
innsats pa helsesektoren med
slik at man medregnet dette
-

Per .Flateby, trykker, Fla•teby; :
Ne1 det synes jeg ikke..
•floe om. Det.tar lite .hensyn
:til skogbruket og;; .skog8
•.brukerne.
t hindrér ogvêdlikehoidet av ko,- :
-.

gen

-

-

Eilin Olsen,. rengjØ
rings-ass., Ytre: .............
Marka synés jeg
er. Det er
0 dventhg a ta sá mye av
nebakk 'rid og penger
kan isted et' brukes Ui
:handicapvermiigeforñi.

Terje. Hatg:, kirketjenér,
Utvidelsen: synés jeg :.er
meget Unødvendig Marka
ken jobnikés fritt :5
DIétte er jo ogsâ tjl hinder
for utbyggmg av Enebakk

32 prosent etter at den nye
loven trádte i kraft. Her ma
det tilfØyes at det er satt av
110.000 til fysioterapiiokaler
belØpet skulle havne pa en realreduksjon pa 26 prosent. De
Økte inntektene som rammetilskuddet representerer
og som er gitt fra staten nettopp med tanke pa utbygging
av helsesktoren, har kommunen brukt til a saldere
budsjettet i stedet for a bruke
dem til innsats I helsesektoren, sier Landvik.
Pengene som skulie vrt inv.estert pa helsesektoren er
brukt andre steder. Ser man
pa budsjettet som helhet har
jo noen etater grunn til a vre
fornØyde, sásom kultursektoren, og administrasjonen.
Politikerne ma revurdere
dette. Vi har nuiivekst i helsesektoren. Attpatil er det
foreslatt a inndra en halv psykologstilling uten forsiag om
A opprette andre stillinger
som kan kompensere feks. en
halv legestilling.
Dersom man skulle opprettholde nettoinnsats i 83 pa
helsesektoren matte man Øke
85 budsjettet med 488 tusen
kroner. I 1984 brukte man
imidlertid srde1es ilte pa
helsesektoren, og hvis man
skal ta igjen det forsØmte dette Aret ma man bevilge 855 tusen kroner mer til helsesektoren 11985, sier Landvik.

Prøv var
Priseks.:

Stor boblejakke
Saueskinnsjakke
Smaplagg, pr. kg

Ny runde om
01 til Salaam
Svein A. Svendsen (Ap) be I
mandagens kommunesstyremøte om at sØknaden om øibeviiiing
i kiasse 2 til spisegjester I Salaams Pizzabar blir tatt opp til
fly vurdering. Svendsen begrunnet sin anmodning med at han
hadcie liten forstâelse for resultatet av forrige behandiing.
Et brev fra Salaam HØiberg
med anmodning om a ta saken
opp igjen til fly vurdering foreia
som referatsak. Det er gatt sa
kort tid siden kommunestyret
behandlet denne sØknaden om
øibeviiling til spisegjester i Salaams Pizzabar at man ikke behØver a etterkomme et siikt Ønske. Kommunestyret vaigte likevei a oversende anmodningen
om en ny behandling tii formannskapet silk at de ken vurdere om saken skai tas opp igjen.

hjeipetiltak man matte ha behov
for.
Utvalget sorterer under sosiaistyret som har gitt de uiike organisasioner i oppdrag a komme
med forsiag pa kandidater.
Waiter Pedersen, Flateby bie
vaigt som ieder I styret for eidreomsorgsutvaiget. Som nestleder
bie valgt Liv Else Dahl, ogsâ Flateby, og sekretr bie Unni BØhler.

Clifford
Dagligvarer tit. (02) 92 83 38
Catering Restaurant Cafeteria
Tit. (02) 92 88 60
Grendesenteret 1911 Flateby
-

-

-

kr65.
kr6O.

kr25.

Jeataiarnci
renoeserteret 1911 Flateby
1ff. 12 2834
-

---

Apent

10—i

Tars., fre.
erdag

10--i
10—I

Villa- og smâhuseiere!

ESSO fyringskonto:
Fordel utgiftene dine
over et belt 600
uten at det koster mer!
—

AUGUST

OKTOBER

NOVEMBER 3

I.

SEPTEMBER

-

DE

ER

L

MARSf

JANUAR

Walter Pedersen ledep av
eldreomsorgsutvalget
Tirsdag kveld var det konstituerende mote for eldreomsorgsutvalget i Enebakk. Det var
distrlktsiege Landvik som ledet
motet, og orienterte om utvaigets funksj onsomrade.
Utvaigets oppgave blir i fØrste
omgang a trekke med alie
brukerorganisasj oner som Pensjonistforening, Heiseiag og Handicaplag. Man vii ogsà fra Utvaigets side drive oppsØkende
virksomhet for a gi in'oimasjon
biant annet om eidres rettigheter, muligheter, og hvor man kan
henvende seg for de forskjeilige

KVIKKRENS

APRIL

MAI

JUNI

I

Du anslár dift ársforbruk og vi deler utgiftene i
10 like m6nedlige terminer. Du slipper a betale i juli
09 desember.
Vi beregner ingen renter eVer gebyrer.
Fyringskontoen avregnes hvert àr den 30. juni.
*

Det forste âret fordeles utgiftene over det antall
mâneder som gjenstâr til 30. juni. So jo tidligere du
oppretter ESSO fyringskonto desto flere mOneder
blir det 6 fordele utgiftene p6.
Tilbudet gjelder olje- 09 parafin-leveransér til tank
p6 minst 800 liter.
Send inn kupong, eller ring din forhandler.

-

Cafeteriaen byr pa

kylling
m/pommes frites,
karameilpudding,
kaffe
1/2

kr49.

VELKOMMEN!
Cafeteriaeri er ápen
I forretningstiden
APN IN C STID ER
Mandag-tirsdagonsdag
10.00-17.30
10.00-19.00
Torsdag og fredag
Lerdag
10.00-14.00
-

ORVENI MER AV OSS
JA! Jeg er interessert I Esso Fyringskonto.
Send meg mer informasjon
I
I
L1Takon
Navn
Adresse:
-

0

'

Rolf Na?ssvold
Vestli

I

I

I
I

1911 Flateb

I

TIf.: 9281 24

I

I

