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Tirsdag gikk barnehagepersonalet i kommunens barnehager til
streik. Bakgrunnen
var at man onsket
protestere mot de nye
barnehageforskrift-

a

ene som trár i kraft fra
1. november. Disse
forskriftene
innebarer at det na blir adgang til a ta inn flere
barn I barnehagene,
utvide arealet
uten

a

eller oke bemanningen.
Statens tilskudd pr.
barn vii bli det samme
som for 1984.
Over hele Enebakk
aksjonerte forskole-

lrere og assistenter
tirsdag med stands for
A informere publikum
om bakgrunnen for
streiken.
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Na ma politikerne stá
for
skaffe Enebakk videregàende skole. I dag er 270 enebakkelever
spredt rundt hele Akershus fra Eidsvoll i nord til Vestby I sor. Tilsammen reiser disse elevene 70
ganger rundt ekvator i Iøpet av ett
ár for
skaffe seg utdanneise. Enkelte elever drar kiokken seks om
morgenen 09 er ikke hjemme for
klokken 7 om kvelden.

a

Kraftsalven kommer fra en engasjert skolesjef Toft, som er full av
produktiv harme over forfordeuing
av videregáende skoletilbud i vestkantfavør.
Ph en pressekonferanse pa skolekontoret forrige uke la skoiesjefen
tram oppsiktsvekkende tall 09 fakta som kiart dokumenterer at Enebakk ligger pa jumboplass i fylkets
planer for utbygging av videregàende skoler.

Se side 6-7

Me husleler
Om kommunestyret vedtar formannskapets innstilling, blir det
fra 1.1.85, 11,3% Øking i huslelene
i kommunale boliger.
8 av formannskapets medlemmer gikk inn for dette mens 1
stemte for Helge Nilsens forsiag
om 6%.
HusleieØkningen er i trd med
det man har lagt opp til i langtidsbudsjettet.
Et forsiag fra Helge Nilsen om a
se pa husleiesatsene pa nytt i forbindelse med rullering av langtdsbudsjettet med tanke pa
1986, ble enstemmig vedtatt.

PA DEKKJAKT? Kjør til
YTRE ENEBAKK
DENSIPI &
SERVICE AS
1914 YtreEnebakk
BENSIN - OWE - REKVISITA
Aut. gumme.rhand/er

StàI-radiai rtadig pa tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!

TIf. (02) 924408
EKOFISK

Ballett og sj"onglorkunst
Endelig RS i Enebakk! Hver onsdag fra
klokken 16-18 motes
femti enebakkjenter i
Mjarha11en for a trene.
Det vibrerer av entusiasme i lokalet, og wienermusikken
fra
kassettspilleren er perfekt til formâlet. Hva
RS er? Rytmisk sportsgymnastikk, selvfØlgehg. I disse <<kropp er
gØy>>-tider er denne formen for fysisk utfoldelse enormt popu1ar
blant jenter mellom to
og tjue.
Sjonglering og baLlett
- En blanding av sjonglØrkunst og balett, sier trener Inger Key om rytmisk sportsgymnastikk. Og som forbundsdommer i RS, og tidligere aktiv med flere deltagelser i norgesmesterskap bak
seg, burde hun vite det.
- Fantastisk, sier Inger Key
om oppslutningen om RS partiet.
- Spesielt synes jeg det er
hyggelig at vi har en del Ilatebyjenter her. De har ikke noe
slikt tilbud der oppe, og disse
jentene som gâr her har tenkt
a sette i gang med noe pa Flateby etter Jul. Vii Driv sender
til gjengjeld vâre 14-16 âringer
til turntrening pa Flateby, for
vi har ikke noe tilbud til dem.
Samarbeidet fungerer Utmerket!

.

RS

RS-leir
Seks av RS jentene som trener i Mjrha1len var pa RSleir ved Fevik i sommer. Det
er Monica Svendsen, Laila
Sther, Gunnhild Engelsen
og Elsa Ege. Lene Borgen og
Gry Hege Ahigren var ogsã
med pa leiren, men de var ikke til stede da vi besøkte turnjentene i Mjerhallen.
- Det var kjempefint altsâ.
sier jentene. - Vi dro pa en
søndag, og var der i en uke.
Tilbudet fikk vi gjennom
trimgruppa.
Vi var innkvartert i garderoben pa Fevikhallen. Akkurat
det var jo litt trangt da
Vi var over hundre stykker
pa leiren. Kom fra Akershus
og en del fra forskjellige ateder pa SØrlandet. Vi trente
seks timer hver dag, svetten
drev. Det var virkelig hardt.
- Hvordan trente dere - lrte dere mye nytt?
- Vi lrte mange nye hopp,
og nye momenter. En del hallettrening ble det 0g.
- Hvem var det som trente
dere?
- Norgesmesteren Schirin
Zoriassatainy trente oss noen
ganger, sier Monica. - Hun var
flink - vi lrte mye av henne.
Og Norgesmesteren fra ifjor
Ylje Wiede trente oss ogsá litt.
Ellers var det en av de tidligere norgesmestrene - Turid
Wiede som stort sett var treneren
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Kunnskapsforlagets kryssordbok er
den største bok i sitt slag, med over
300 000 Iøsningsord pa nrmere 800
sider. Den er bde en meget stor synonymordbok og en kryssordbok med
Iøsningene sortert etter antall bokstaver. Kr. 295,- innbundet eller mer enn
1 000 Iosningsord pr. krone!

\Jthziama
Grendesenteret - 1911 Flateby
TIf. (02) 92 83 74

C El

Les hva en av Norges fremste
kryssordeksperter sier:
"Ku n nskapsforlagets kryssordbok er et virkelig imponerende
oppslagsverk....
Opphavsmannen har gâtt frem
med utrolig grundighet."
Arild Feldborg

I.
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Grendesenteret - 1911 Flateby

TIf. 92 8721
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Man hadde engang en venn, hvis noefläsete yndlingsuttrykk var somfØlger: - Med all denne utjamninga blir
det i/c/ce lenger mulig for oss i aclelen a drive veldedighet!
Om passusen passer pa vàre dobbeltholdninger overfor ungdommen ma man selv om. Den rant meg i hu med
tanke pa de opplysninger som nàforeligger om skolesituasjonen for Enebakkungdom, kontra resten av fylket,
og de foreliggende utbyggingsplaner for videregâende
skoler i Akershus.
Tanken om videregàende s/cole i Enebakk har versert
i kommunale papirer ihvertfall i innpâ tjue àr. FramstØt
har vcert gjort gang pa gang. Na sist i 1982, hvor man
kom med et /conkret tilbud tilfylket om a leie Enebakk
ungdomsskole til formälet. Alle framstØt set langt har
vcert result atlØse. Mens Asker og Bcerum tilgodeses med
nye millioner ogforftnede tilbud, sender vi var ungdom
iitom-dreffe det
pa dagpenci14tp Op$
annen ungdom har like rundt .stuedØra. Og vifinner oss i
dët....Vi betaler pliktskyldigst var skatt, er rimelige i
krava og trorpâ gjennombrudd ogforstàelse ad politisk
vei. Vi sitter pa galleriet og smiler og vifter ikke engang
med transparenter!
Vi er opptatt av pendlerproblematikken, men var ungdom har en pe'ndlersituasjon som politikerne nà bØr ta
aivorlig. Vi er opptatt av a beholde ungdommen i bygda
i he/gene - og veldedighetsorganisasjoner trär til med
prisverdig engasjement. Men hva med a beholde ungdommen I bygda resten av uka og. Dette er ingen veldedighetsopp gave. Da hadde den muligens vcert mer interessant. Dette er en politisk opp gave, og vi forventer
na politisk vilje til a rette pa den ba/cleksa Enebakkungdom befinner seg i iforhold til sine jevnaldrende i andre
deler av Akershus. Vi hàper at i/c/ce de págàende utredningene av, alternative skolebruksplaner skal takelegge tanken om videregâende s/cole til Enebakk I ár
framover.
Skolesjefens nye framstØt er /cjcerkomment. De fakta
man har fátt lagt pa bordet burde vekke noen hver til
ettertan/ce. Enebakk er den eneste av Akershuskommunene som i/c/ce er med ifylkets prioriteringsplan over
utbygging av videregaende skoler. Vil vifortsatt stet med
lua i hânda nàr planen ná skal rulleres - eller Ønsker vi
a gjøre noe aktivt med utdanningstilbudet for ungdom i
Enebakk?
Vi háper politikerne er sitt ansvar bevisst i denne sa
ken, slik at ikke aktiv ungdomspolitikk I videste forstand fortsatt skal vcre sukkertØy,for veldedighetsorganisasjoner.

'
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FRITT FORUM
Her er Enebakks nye debattforum- eller for a Si
det litt mindre hØytidelig. Her er stedet for deg
som har noe pa hjertet, fra dagliglivets trivialiteter til de store samfunnsspørsnial. Er du sinna, er
Fritt Forum stedet du kan fâ gi uttrykk for din
harme. Har du forsiag til løsninger pa aktuelle lokale spørsmãl? Skriv til Fritt Forum. Men skriv
ikke aitfor langt. Vi forbeholder oss retten til a
kutte ned pa innlegg etter beste skjønn. Du behover ikke a skrive under med fuilt navn, men redaksjonen ma ha fuilt navn og adresse. Du kan iikevel stole pa at du forblir anonym dersom du
Ønsker det.

Vi'krever
ao bli hort
Na er jeg begynt a bli noksá irritert over folks hoidninger til at
pizzabaron pa Gredesenteret ikke far Ølbevilling. Jeg synes ogsá
naboene til senteret har rimelig
krav pa a bli tatt hensyn til.
Da senteret var i etableringsfasen, ilkk naboene inn en klausul om at man skulle sende nabovarsel dersom det var snakk
om etablering av forstyrrende
virksomhet. Denne er brukt da
det var snakk om etablering av
lignende virksomhet i samme
bygg. Naboene protesterte og
fikk medhold 1 kommunen.
Nâr det prates aiminnelig utenfor baren, hØres det veldig godt i
vàrt soverom. Dere kan vel da
tenke dere hvordan deter nãr bàdemotorsy4erbt1er og-mppeder
kommer til.
En pizzabar hører til den type
etablissementer hvor det naturhg samlèr seg folk utenfor. Jeg
kan garantere dere at det sprâk
som da ofte fØres ikke er ikke er
hva dere ville satt pris pa som
godnatteventyr for deres 5-âring.
Na var vi i forbindelse med
kommunen fØr oppstartingen, og
forlangte inngangen til pizzabaren flyttet til tunet. Vi fØler at
vârt nrrniljØ er nok belastet

med utvidelse av ødegárdsveien
pa den ene siden, og gatekjØkken
nedenfor, og planlagt restaurant
og kafeteria pa tunet. Derfor forhanger vi inngangen flyttet til tunet, men far som svar at kommunen ikke kan blande seg inn i
konkurransen i senteret. Det vil
heller ikke vi, men vi bor her, og
er opptatt av vârt nrmiijØ.
Vi naboer skal vel ogsá vises
hensyn til. Vi ma opp kokken 5-6
om morgenen og trenger sØvn, og
vare barn trenger ogsá søvn. Det
er vel ikke meningen at vi naboer
skal were barnepike og ringe
lensmannen sa fort noe er pa
gang. Han kan Jo ikke vre her
hele tiden.
Vi trodde vi kjØpte et fint hus
héreietD1fr
- -et mareritt for oss nà, og nervene
skranter vel snart pa noen - og
hver.
Jeg vii ikke hverken den ene
eller annen til livs, og dette innlegget er ikke rettet mot noen
person. Vi naboer fØler bare at vi
ikke blir tatt hensyn til i denne
sammenhengen, til tross for at
det her dreier seg om ting vi mener griper direkte inn i vart bomiii 0.
Johanne Storeng.

PLAKATEN
Plakaten er stedet du hver uke finner aktuelle
opplysninger om ukens forskjellige aktiviteter i

Enebakks lag og foreninger. Se pa Plakaten, sit
gitr du ikke glipp av noe.
Vi oppfordrer ogsit foreninger og lag til a sende
terminlister slik at vi kan slit de forskjellige begivenheter opp pit Plakaten. Mrk. Opplysninger
om inntektsbringende enkeltarrangement gitr
som annonser og far ikke gratisplass pit Plakaten.

Gammeldans
og sving
Leikarnngen Ignar minner om
gammeldanskurset og svingkurset som nâ foregâr pa Ignarbakke hver torsdag kveld. Gammeldanskurset begynner kiokken 19.30, og svingkurset kiokken 20.30.
Det er enna plass ti! noen flere
pa kurset, sa mot opp om du er
interessert.

Helgens
handball
SØndag 21.10.: - Enebakk IF
D6 - Skedsmohaflen kl. 18.30
P16 Mjrha1len 11.00
P12 II - Mjrhallen kl. 11.50 Enebakk-Haga
G14 MjrhalIen kl 13.15 - Enebakk-Fet 2
G12 Mjrhal1en kl. 12.30 - Enebakk-Fet 2
SOndag 21.10. - Driv
P16 - Mjrhallen kl. 15.00- DrivF.borg/Ski 2
H - Mjrha1len kI. 15150 - Dr'Ammerud 2
OB - Mjrhailen kl. 17.00 - DrivGrei.

Helgens
filmer
16. 0.-Alice i eventyrland
(B)
En av Walt Disneys klassikere.
Lille Alice kommer til et merkehg land der alt er bare tuhl. Hun
mØter snakkende dyr, levende tefat og en hel kortstokk med en
humørsyk hjerterdame i spissen.
Moro spesielt for barria, men passer ogsa for voksne.
18.30. 'Hjelp vi flyr igjen'. (U)
EtterfØlgeren av filmen Hjelp
vi flyr>>. Denne gangen foregar
det i en romferge og I et kontroiltam der svrt fA vet hva de gjØr
og ingen vet at romfergen ikke er
i den stand den burde vre.
20.30. Ti1 siste andedrag>>
(Breathless) (V)
Supereiskeren og flØtepusen
Richard Gere spiller her en rotlØs
smakrimineil tOffing som farter
rundt i stjalne biler. Under den
harde masken er han romantisk,
og han møter den franske studenten Monica i Las Vegas. Det
blir et kort og stormende forhold
fØr hun bryter opp. Hun reiser
hjem til studiene sine. Men Jesse
(Richard Gere) gir seg ikke.

Husk heldens mote
om industpletableping
Enebakk Handel Hândverk
og Ind,ustriforening minner
om motet i herredsstyresalen
kl. 19.00 i kveid. Emnet for
motet er Industrietabiering/utvikling. Kan vi finne nye
veier i Enebakk?
Det vii bli inniedende foredrag av adm.dir. Arve Sand i
Oslo Nringsseiskap AIS, og

banksjef Arve ødegitrd i Nes.
De politiske partier er invitert til motet, og et panel
med blant annet banksjef Tore Pettersen og kontorsjef
BjØrn Halvorsen vii svare pit
spørsmitl i den pitfØlgende
debatt.
ArrangØrene hitper pit godt
frammØte.

GUDSTJEN ESTER
SØndag 21. oktober
1(1. 10.00 Marl kirke v/vikarprest
Raddum. Familiegudstjeneste.
Kl, 11.00 Enebakk kirke v/Johannessen.
K!. 17.00 Stranden bedehus, Flateby v/vikarprest Raddum. Nattverd.

VIGNETT,
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Skolek'ino
Ansatte vil ikke
ha..0konomisief
:

.

-,

Mandag skal kommunestyret ta stilling til en omorganisering av Økonomifunksjonen i kommunen. I dag er
Økonomifunksjonen organisert etter tradisjoneli modell
hvor ansvaret for budsjettering, kontroll og Økonomisk planlegging er tillagt formannskapskontoret,
mens resten av Økonomifunksjonen, regnskap, skatteinnkreving o.s.v. sorterer
under kommunekassen.
I mai vedtok administrasjonsutvalget a nedsette et
utvalg, som skuile se pa en
omorganisering av Økonomifunksjonen, og en eventuell
omlegging av denne. Spørsmãiet ble aktualisert i forbindelse med at kommunekasserer Westiund I var sa
opp sin stilling etter oppnãdd aldersgrense.
Det er for tiden Nils Ole
Ostlie som fungerer som
kommunekasserer.
Okonomisjef
Alternativet til den nâvrende
ordning med en todeling av økonomifunksjonen, er a samle hele
denne funksjonen under en felles
ledelse med en Økonomisjef pa
toppen, Den gamie stillingen
som kommunekasserer bortfaller, og de oppgaver innen Økonomifunksjonen som i dag ligger
inn under formannskapskontoret blir i sá fall ogsa Økonomisjefens ansvar.
I formannskapet gikk tre medlemmer inn for a beholde den nâvrende ordningen, mens seks

gikk inn for en omorganisering
hvor hele Økonomifunksjonen
blir lagt inn under en Økonomisjef. I administrasjonsutvalget
gikk et flertall pa fire inn for a
opprettholde den gamle ordningen, mens tre ville ha en omorganisering.

-

sjonsutvalget, Reidar Kobberstad og OddbjØrn Siljebøl, administrasjonsutvalget, har gatt
inn for a opprettholde návrende ordning.

Styrket rekruttering
Utvalget som har utredet
spØrsmâlet mener at fordeler
med denne ordningen er bedre
samarbeidsgrunnlag mellom personalet innen Økonomifunksjonens planleggingsside og regnskaps- og skattesiden. Andre fordeler som blir nevnt er mer attraktive stillinger som vii kunne
styrke rekrutteringen til Økonomifunksjoner. Avlastning for
administrasjonssjefen, som med
en fly ordning kun vil fa et kontaktpunkt ved samordning av
budsjett og regnskap blir likeledes nevnt.
Utvalget har ogsâ pekt pa
ulemper ved ordningen, og nevner blant annet at en omorganisering teoretisk sett vil kunne føre til ulemper for ansatte fordi
det i en viss grad kan vre aktuelt a vurdere delmedarbeideres
arbeids- og ansvarsoppgaver.
Det nevnes og at kontorlokalene
til kommunekassen og formannskapet ikke er ideelle til
formâlet sett Ut fra Ønsket om erl
rasjonell og effektiv drift.
Et flertall pa tre i Økonomiutvalget, ordfØrer Lucie Paus
Faick, varaordfØrer Per Kongsnes, og kontorsjef Bjorn Halvorsen har gatt inn for en omorganisering av Økonomifunksjonen,
mens et mindretall pa to, som bestar av nestleder i administra-

OverkjØrt
De ansatte ved kommunekassererkontoret fØler seg overkjØrt
i denne saken, framholder Karen
Hagen ved kommunekassererkontoret overfor Vignett. Vi har
gitt en klar uttalelse om at vi
ønsker kontoret organisert som i
dag. I Økonomiutvaigets vurdering blir det ogsà bekrpftet at navrende ordning fun
godt,
og at deter viktig at de endringer
som eventueit gjennomfØres ma
skje i samarbeid med de ansatte
og deres organisasjoner.
Kommuneforeningen og Enebakk avd. av KFL har sagt klart
fra om at man Ønsker a opprettholde návrende ordning, og i
likhet med de nsatte pa kommunekassererkontoret, har ogsâ
de pekt pa at mange av de fordeler nyordningen kan gi, vil vre ting man kan fâ Ut av EDB-systemet etterhvert. Ogsâ tre av de
ansatte ved formannskapskontoret peker pa at man bØr fá bedre erfaringer med EDBIETB systerner fØr en gàr til sã dratiske
skritt som denne omieggingen er.
Det virker noe underlig, fortsetter Hagen, at man pa den ene
siden sier at nyordninger ma innfØres i nØye samarbeid med de
ansatte og deres organisasjoner,
samtidig som man da overhodet
ikke tar hensyn til at disse gàr
inn for a beholde nâvrende system. Det virker som om dette er
noe man har bestemt seg for pa
forhând...
-

Markagrens en:

Teknisk stYPO hekiagLP
departementets op~nlann
Markagrensen har nA vrt
oppe til behandling I teknisk styre.
Styret foreslr at et kommunait utvaig oppnevnt av formannskapet bØr vurdere de konsekvenser den foresitte Marksgrensen vii th, fØr saken blir endeilg avgfort. Styret bekiager
samtidig de tidsfrister og det
opplegg som MiljØverndepartemen tet har lagt opp til I denne
saken, og mener at man har ftt
for dârlig tid til A skaffe seg det
nødvendige grunnia get for a ta
stilling til den foresiatte marksgrensen.
Dersom det vii bli praktisk
vanskeiig 6 f6 en utredning av
spørsmalet foresl4r styret fØigende grense:
Sandbakken
Gjeddevann
Svenskasen MØllerstua Ravn-

-

-

-

asen Storasen KjØlstadasen
BjerklandshØgda Binningsvann
(Andersrud).
-

-

-

-

Styret uttaler ellers at den foresiatte Markagrensen legger aitfor
store beslag, og for sterke restriksjoner pa Enebakks arealer. Dette vii Øke presset pa kommunens
areaier som Jigger utenfor Marka, hevder teknisk styre.
Et forsiag fra Sven Erik Tysdal
om at Markagrensen i Enebakk
bØr fØige Oslo kommunes eiendomsgrense fikk 2 stemmer.
I sin saksframs tilling tar teknisk sjef Per Enebo utgangspunkt i at generaiplanen ma vre retningsgivende for den holdning kommunen bØr ha til avgrensingsforsiaget.
Etter mm
-

oppfatning. sier teknisk sjef er de
omradene som er tatt inn i Marka ved Flateby sannsyniigvis av
mindre interesse for utbygging
enn omradene i Kirkebygda og
Ytre Enebakk. Jeg ser det som
vesentlig at omrãdet i Ytre Enebakk mellom Kvernstubekken
ogRV 155 blirholdt ãpent for Utbygging. Det er her pa tale A legge til rette for framtidig industri.
Likeledes bØr ikke Markagrensen i indre del av Ekebergdalen
vre til hinder for en rasjoneil utnyttelse av omradene, sier Enebo, som ogsa betegner det som
uforstaeiig at kommunen ikke er
butt kontaktet i forbindeise med
revision av planen fra 1976, •en
plan hvor 2/3 av Enebakk blir berØrt a v de begrensninger som Jigger i Marka'-vedtektene.

HVORFOR SKOLEKINO?
Vi mener det er av betydning
at barn og unge ikke fulistendig
er overlatt til selv a velge alt de
skal se pa kino. Et jevnlig mote
med kvalitetsbetont film vil
kunne medvirke til at barn og
unge blir oppmuntret til a fordype seg i filmenes emner og problemstillinger.
Ved siden av morsmâlet er
filmspráket det levende bilde
troiig det viktigste kommunikasjonsmiddel mellom menneskene i dag. Med filmens sterke pavirkningskraft er det av betydning at barna, sa tidlig som muhg, utvikler en kritisk sans og evne til selvstendig vurdering, som
kan sette dem i stand til a skille
mellom det gode og det darlige,
mellom det spekulative og det redehige. For a oppna dette ma sel-

-

-

ye fllmoppdragelsen begynne sa
tidlig som muiig.
Det er derfor gledelig at vi na
har <<kommet i gang- med skolekino i Enebakk. 24. og 25. oktober kl. 10.00 vises stofilmen
GANDHI for Mjr og Enebakk
ungdomsskole.
Alt som trengtes for a bryte
ned det britiske imperiet og frigjøre en nasjon med 350 millioner
innbyggere var en mann.
Hans mâl var frihet for India.
Hans strategi var fred. Hans vapen var menneskelighet.
EN VERDENSBEGIVENHET!
Fiimen vil bli vist som ordinr
forestilling (d.v.s. for vanlig publikum) pa kvelden torsdag den
25. oktober kl. 19.00.
KINOKOMITEEN HAR SELV
SETT FILMEN. DEN ER VIRKELIG VERDT ET BESØK!

En Richard
Attenborough
film med bl.a.
Candice
Bergen
Edward Fox
John Gilgud

Trevor

Howard
John Mills
Martin Sheen
musikk av
Ravi Shankar

med Pen Kingsley som Mahatma

ans seier oran re en e veren.
COW"

Aksjon
Amnesty 84
I forbmdelse med den forestaende TV-irmsamlingen Aksjon Amnesty 1984 vii kommuneaksjonen i Enebakk arrangere et âpent mote om
Amnesty og arbeidet med
sarnvittighetsfanger over hele
verden. En representant fra
Amnesty vil fØrst orientere
om organisasjonen og vise
lysbilder Ira Amnestys arbeid.
Hva slags organisasjon er
egentlig Amnesty som blir rosende omtalt bade i Aftenposten og i Ny Tid? Hva med
norske samvittighetsfanger
somAmnesty ogsa har "adoptert? Vi Wiper pa mange
spørsmal og diskusjon omkring temaet politisk forfØlgelse, undertrykking, sensur,
tortur og drap som dessverre
er dagligdags i et flertali av
verdens land.
Etter den obligatoriske kaften med hjemmebakte dugnadskaker vil Gudbrandsdaislaget framfØre et kort program om menneskerettighetene. Laget har en dramagruppe som med viser og dikt
skal gjØre oss hitt kjent med
den kulturen som vokser fram
mot undertrykking og for-

følgelse, her vist ved forholdene i Chile.
Altsâ: MØt opp i Herredstyresalen onsdag den 24/10 kl.
19.00 pa selveste FN-dagen.
Det blir ogsâ arrangert
stands over hele bygda lørdag
den 27/10 i butikktida. Forma.let vil vre a spre informasjon om Amnesty og vernet om menneskerettighetene.

Din innsats
-andres frihet

VIGNETT

riao dpap ban Pett vest
Kulturstyrets leder Stile Pedersen forlater Enebakk. Ved juletider flytter
familien til Sauda hvor
Enebakk kulturstyres leder skal overta stillingen
som rãdmann. Stale Pedersen har vrt bosatt i
Enebakk, nermere bestemt Ytre, i 8 âr, og har
allerede fra fØrste stund
deltatt aktivt I lokalmiljØet - We som formann I
Vellet, som aktiv lokalpolitiker for venstre, og som
en drivkraft i Nei til
Atomvâpen.
Stale Pedersen er egentlig
fra Kopervik, og kona fra
Haugesund. - Vi har tidligere
ikke hatt noe forhoid til Sauda, sier Stale og mange undres over at vi flytter til et slikt
sted. Og det er kanskje ikke
sa underlig. For hvorfor velger ná en natureisker og mujØforkjemper a slä seg ned
midt i sotgryta?
Kontakt med
familien
- For det fØrste er forurensingen i Sauda butt mye bedre, og for det andre er det mye
vakker natur i Saudas omegn.
Den viktigste grunnen,
understreker Pedersen, er
imidlertid at Sauda ikke hgger sâ iangt borte fra vâre respektive hjemsted. Foreidrene
váre bhir eldre. Et av vare silt
temái er a fàrske
mer sammen med dem.
Noe av det tristeste jeg ser
er mange av váre jevnaidrende som har evig nok med seg
selv og sin hverdag, og ikke
har tid for foreldre som har
behov for samvr og kontakt.
Derfor var det pa tide a flytte
nA, slik at vi kan fØlge med, og

ha god kontakt med familien
om det er ønskelig. Ungene
har ogsá behov for silk kontakt med besteforeidrene.
Et annet viktig poeng er at
nâr man bor i et slikt tettsted
som Sauda, slipper man en
sitsom pend1ertilvrelse, og
kan fá mer tid til a vre
sammen med ungene.
Spennende jobb
Dessuten, fortsetter Stale
Pedersen, gar jeg til en spennende og utfordrende jobb
som rádmann I Sauda. I Utgangspunktet er jeg bade politisk interessert og samfunnsengasjert. Min politiske
virksomhet ma jeg nok skrinlegge. Det lar seg ikke kombinere med radmannsstillingen.
I dag arbeider jeg som byrásjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet hvor jeg
jobber med arbeidsmiljØ og
administrative spørsmál, en
erfaring som kommer godt
med i min nye stilling.
Egen etat
- Hvilke saker vii du som
kulturstyrets leder prioritere
fram til du flytter?
- Det er en kjepphest bade
for meg og Venstre at vi ønsker en oppvurdering av kultursektoren, silk at den blir en
egen etat med egen etatsjef.
Oppvurdering av kultursektoren vil fà mye a si, og jeg
tr.r. tt .eUi atmanfr
si g vi
-ono.
ga utover forefinger og lag.
Snarere tvert imot. Man vil fà
bedre oversikt - og man vil fa
lettere for a foreta prioriteringer. Det finnes mye midler i
stat og fyike som man kunne
dra nytte av. Men det er viktig
at man har administrasjon til
a fØlge frister og drive infor-

Kipkebygden misjonsforening
100 Ar
Søndag feirer Kirkebygden Misjonsforening sitt
100-ãrsjubileum. Jubileet vii
bli markert i forbindelse
med gudstjenesten I Enebakk kirke, hvor Misjonssambandets afrikasekretrer
skal tale. Ytre Enebakk Misjonskor vii ogsã delta ved
gudstjenesten. Pa ettermiddagen vii jubileet bli feiret
med stor samling i herredsstyresalen. Til festen har
foreningen innbudt respektiye naboforeninger, og dagens taler biir generalsekreter i Misjonssambandet
Egil Granhagen.

masjonsvirksomhet overfor
foreninger og lag. Kulturlivet
som heihet vil dra fordel av at
sektoren styrkes administrativt.
Kulturtilbud
for barn
Ellers Ønsker jeg a brine
:ang4pIaneneomk
aktiviteter for barn i tilknytrnng til bibioteket. I den forbmndelse har jeg vrt i kontakt med kultursekretren
og bibliotekar Aud Skogholt
om planene. Et slikt tilbud
kunne besta av tegne/male/leseaktiviteter. Man kunne ha
eventyrstunder, dokketeater.

Grendehus
Et annet prosjekt jeg gjerne
skulle se godt i gang fØr jeg
drar, er arbeidet med et grendehus i Ytre Enebakk. Jeg er
med i komiteen som skulle
sette fart pa tingene. Jeg ma
fá i.mderstreke, fortsetter Pedersen —uten.à!a en sjansegà
som dro denne saken ut av
dØdvanne. Et grendehus er av
uvurderhig betydning for nrmiljØ, trivsel og aktivitet her i
Ytre.
Spesielt tror jeg tilflyttere
savner et slikt sted, sier kulturstyrets formann, som altsã
na gjør fraflytter av seg.

- Mye tyder pa at det allerede
fra 1845 var en viss virksomhet i
en slags forlØper for foreningen.
Man har nedtegninger som bekrefter at Hans Nielsen Hauge
reiste her i distriktet, og virksomheten den gang kan ha hatt forbindelse med hans virksomhet.
Den fØrste statuttfestede foreningen ble imidlertid stiftet 11.
juhi 1884, og foreningens virksomhet fra da av og fram til 1 dag har
man nØye nedtegnet I protokoller, sier BarbØl. Det fØrste styret
hadde representanter fra hele
Enebakk - Ytre. Flateby, Daleerdingeno: Kirleb de;..Rilnelsen av tilsiuttet Indremisjonen, men den 25. desember 1916
vedtok man a knytte foreningen
til Norsk Luthersk Misjonssamband.
I 1901 ble forsamhingshuset
Emmaus bygget. En lokal snekker satte opp huset til en sum a'
kr 542. Innvielsen av Emmaus
fant sted i august 1902.

0184: Enebakkungdom hjelpepangdom.J
Det er reiativt tidhig pa
torsdagsmorgen. Soien har
kreket seg motviiiig over horisonten, og nordavinden
blãser iskaid og gjennomtrengende I ansiktet pa de
som ma stikke nesa ut denne
morgenen. Men hva ser vi?
Er det kakebasar, og attpà
til pa en torsdagsmorgen?
Var nysgjerrighet vekkes
til live, og vi begir oss i retfling av fenomenet. Det kan
nok se ut som om det er en
helt vanlig kakebasar, men
slik er det ikke. Dette er Operasjon Dagsverk. Men er ikke
Operasjon Dagsverk en dag
da skoleelevene skal jobbe
inn penger? Dette spØrsmalet reiste seg med en gang,
men vi fikk fort forklart hva
dette dreide seg om. Dette er
en alternativ aksjon, det vil si
at i stedet for tradisjonelt arbeid, bruker elevene sin egen
fantasi, og fmner selv pa
mater man kan fA inn penger
pa. Man selger OD-aksjer,
man selger boiler og smØrbrØd, man avholder kakelotterier, man opptrer, lager

show og konserter, kort sagt,
elevene gjØr det de har lyst
til, bare det er innbringende.
I âr gàr pengene fra denne aksjonen til Bolivia og et
jordbruksprosekt for ungdom i dette utarmede landet.
Bolivia har i de siste 157 arene satt verdensrekord i militrkupp. .190 regjerlrigsdiktatur har kommet til makten gjennom blodige kupp.
Som om det ikke er nok med
en mildt sagt ustabil statsforfatning, sâ erjordbruket ogsâ
i en elendig forfatning. BØndene i Bolivia er nødt til a
dyrke coca.
Denne planten er som
kjent basisen for kokain, et
av den industrialiserte verdens mest benyttede narkotika. Ltte gjØr ikke bøndene
fordi det er store penger a tjene, nei, de dyrker coca fordi
det er det som lØnner seg
best/Det er her OD-84 kommer inn. I stedet for a legge
grunnlaget for andre menneskers elendighet, skal
OD-pengene brukes slik at de
kan rette pa sin egen situasion.

..-

De elevene vi møtte var Enebakkjenter som par pa Manglerud vgs. i Oslo. De hadde rykket ut med plakater op hjemmebakte kaker for a p1 en dag for ungdommen i et land som ha?- det adskillig verre cnn oss
her hjemme. Op del er nettopp dette som er mottoet for àrets aksjon. Ungdom hjelper ungdom". Vi osker
.
ideen med operasjon Dagsverk all mulig lykke i âr, op ifremtiden.

VIGNETT

Videregáende:

Na
Bare 50 prosent av Enebakks ungdom i aideren 16-19
âr gár i videregáende skole,
mens de tilsvarende tall for
Asker og Brum er 69 prosent.
- Fylkets argument i sin tid,
sier Toft, var at man kan ikke
bygge skoler i Enebakk fordi
det er sâ lay prosent enebakkungdom i videregâende skole.
Det kailer jeg et vasstrukket
argument! Vi har ikke noe
eget tilbud, sâ det er kiart at
prosenten blir liten.
Øst-vest problematikk
Toft fremholder ellers at
han ser en kiar Øst-vest problematikk i fyiket nár det
gjeider utbygging av videregâende skole.
- Jeg vii understreke at det
vel er utiisiktet, sier Toft, men faktum er at mens under
en tredjedel av fylkets 16-19
aringer bor i Asker og Brum,
disponerer disse kommunene
over 38 prosent av de videregâende skoleplassene, og har
hele 69 prosent av sine eiever i
denne aldersgruppen i videregàende skole. Og ikke nok
med det! Disse vestkantkommunene har faktisk hele 30 tilbud som ikke finnes eliers i
fylket -. tilbud som fotpieie,
kjemiiaborant, legesekretr

o.s.v. mens tilbudene som ikke forekommer i Asker og Beerum, men sam andre kommuner er alene am igjen, gâr
pa tungvektsiden sâ som mujØvern og vedlikehold (elier
kioakk og sØppel). Slik som
tilbudet er om videregaende
skole i fylket i dag er det en
kiar forfordeiing av vestkantkommunene. Dette kan fa
store sosiaie konsekvenser.
- Na ma politikerne vàkne
for disse realiteter, sier Toft.
Enebakkpaiitikerne har vrt
for sniile. At utbygging har
gatt mye fortere i andre kommuner skyides ikke minst pagàende politikere. - Hadde
jeg vrt ordfØrer yule jeg
hoidt tiibake fyikesskatten
inntii disse forhoidene blir
rettet pa. Det er skattebetaierne som punger ut. - Na er
det pa tide vi ogsá far en del
av kaka.
Enebakk ikke med
I fylkets prioriteringspian
over utbygging av videregaende skoler i Akershus som
gâr fra 1980-85 med skisse
fram til 1991 er Enebakk ikke
med, mens de 5 fØrste punktene i planen gjeider forbedringer og moderniseringer i
Asker og Brum for tiisammen 27,3 millioner. - Uten

Ordføreren:

— M fopst vnite
hva dot kostep
O
a

- En stor del av de elevene
det her er snakk om, sier ordfØrer Lucie Paus Faick, tror
jeg gâr i Oslo pa allmennfaglige linjer. Jeg har ikke understreket det nøye, men det er
vel ikke flesteparten som reiser til Brum og Eidsvoid.
Nãr det er sagt, ma jeg legge
til at jeg reagerer pa de uttellinger fylket foretar i forbindelse med utbygginger og forbedringer i Brum. Det er ingen grunn til a legge skjui pa
at det er politiske skiiieiinjer i
fylket.
Nar det gjelder det konkrete forsiag am a ieie ut undomsskolen til fylket til dette
formáiet, sier Paus Faick, ma
jeg understreke at deter kommunens piikt a ha et 1-9 tilbud. Tar vi na og ieier ut ungdomsskolen, piikter vi a skaffe ungdomsskoien andre lokaier. For vi tar stilling til dette
spørsmaiet ma vi vite mer om
konsekvensene. Vi vii vite hva
det koster a skaffe annet ungdomsskoietilbud. Derfor har
vi sendt saken tiibake til skoiestyret for a ía en slik vurdering. Det er ikke sá enkeit
som skolesjefen tror. For-

mannskapet vii ikke ga ut til
fylket med noe tilbud fØr vi
vet hva vi har rad til.
Det er innlysende at politikerne vii ha et skikkelig skoletilbud til ungdommen. Men
ansvaret for videregaende tilbud páhviier fylket og ikke
kommunen. økonomien var
na er slik at vi har svrt lite
gi. Forst nar vi vet kostnadene kan vi vite noe am hvordan vi skal forhoide ass til
Tofts forsiag. Eliers tror jeg
personhig det vii vre riktig a
arbeide for a bygge ut ffliaien
av Strømmen videregaende
pa Flateby, silk at man kan f
here tilbud innen aktueile
omrader, ogsá pa videregaende nivá, sier ordføreren.

V

at man far en eneste fly elevpiass understreker Toft.
Man star imidiertid foran
ruliering av fylkets skoleutbyggingsplan, og det er nâ
politikerne bØr kjenne sin besØkelses tid.
Man ma nok en gang ga
hardt ut overfor fylket og Øve
press.
Om fylket gâr inn pa a ieie
Enebakk ungdomsskole til videregaende, vii det fra man
inngar avtalen og til man kan
kamme i gang ga Ca. 11/2 ar som jeg regner med er den tiden det vii ta a legge forholdene til rette for a ta imot ungdomsskoleelevene pa Flateby, hvor Stranda kan bygges
ut til ungdomsskole, mens
Hauglia bygges ut til en full
1-9 skole.
En leiesum pa 2 millioner er
realistisk. Over en 10-ars
periode Ville man med forrentnirigen av denne kapitalen vre i stand til a finansiere de nødvendige utbygginger
av Stranda.
- Men det er politikerne
sam i siste omgang kan gjØre
floe med saken, sier Taft. Mm
plikt er a gjØre dem oppmerksom pa situasionen.

II.

- I,

- Ungdomsskolen
ikke. Sktuelly. sier
fylkesskolesjeten
- Jeg liar ikke fátt fulgt med
i alt som er skrevet i forbindelse med de tail skoiesjef
Toft ná har lagt fram, sier
fylkesskaiesjef Kortner til
Vignett, men av det jeg har
sett forekommer det meg at
det er en noe underiig mate a
se det pa. Enebakk ungdomsskole er vurdert i forbindelse
med at fylket flkk tilbud om a
leie skolen. Vi fant den ikke
interessant i denne sammenheng fordi det er en ungdomsskole som gir oppiring
pa grunnskoieniva. Den vii
kun bii aktueii med tanke pa
allmennfaglige
studieretninger, og det er ikke der behovet iigger. Den videregáende skole har hele 8 studieretninger. Handverks og industrifag, som, det er stØrre
behav for, krever star piass,
og am man skulie bygge am
Enebakk ungdomsskole med

tanke pa skoletilbud innen
disse studieretninger yule det
koste mye.
- Hva med iinjer sam fatpieie, frisØr o.s.v.
- Her er det bare behav for
utbygging I beskjedent omfang. For Øvrig synes jeg man
griper saken an pa en gal mate, sier Kortner. Skoleutbygging blir planlagt ut fra behov. Utbyggingsplanen er under revision. Det er kiart Enebakk blir vurdert. Men det er
politikerne. sam bestemmer,
og de har bestemt seg for Rlingen som utbyggingskommune i dette omradet. Politikerne fatter sine vedtak ut fra
de analyser som forefinnes i
váre. planer. Folketailet i Rlingen er stØrre enn i Enebakk
og en videregaende skole i
Rlingen vii kunne fylles
med rlingenelever, og ogsa
ta imot elever fra Enebakk.

- Tilbake til tilbudet om
Enebakk ungdomsskole. Nar
man har brukt innpa 30
millioner til utbedringer i videregaende skoler i Asker og
Brum, hvorfar kan man da
ikke bruke naen til de nødvendige utbedringer og ambygginger som skal til for a
bruke ungdomsskolen her i
kommunen til videregaende?
- De skalene i Asker og Brum som det her er snakk om
er skoler som i utgangspunktet var gymnas, men som
krevde ombygging for a kunne gi tilsvarende opplring
etter ny struktur.
A bygge am en ungdomsskole slik at den kan tas i
bruk som videregaende, med
tilbud innen aktueiie studieretninger krever helt andre
utteiiinger.

P,

VIGNETT

Tpetten timers skoleda9
At enebakkelever ma
reise ut av kommunen for
A fâ videregâende skolegang er en kjent sak for de
fleste. Men det de frreste
kjenner til er at hver dag
er det noen av disse elevene som reiser bort mesteparten av dagen. Vi
spurte oss litt for, og fikk
tak i en av de unge enebakkingene som reiste
lengst. Navnet er Nina
Skutle og hun gâr første
âret pa helse- og sosiallinja pa Mork videregâende
skole pa Ráholt like ved
Eidsvold. Hver dag reiser
hun Ca. 140 kilometer for a
gã pa skole. Hver dag begynner reisen klokken 6
om morgenen, og pa de
travieste dagene er hun
ikke hjemme for klokken
19.
Vi spurte Nina om det ikke
var mulig for henne a komme
inn p&. en . skle soxn .Iâ.11tt
nrmere, og flkk til svar at
hun hadde sØkt pa StrØmmen
videregáende skole, men der
trengte hun en poengsum
som ligger langt over det som

Av
Espen Nordhagen

er mulig for en ungdomsskoleelev a oppná. Med en sâ lang
skolevei, er det uungáelig at
man ikke kommer i en konflikt mellom skolearbeid og
sosiale interesser. Nar man er
ung har man behov for kontakt med venner pa sin egen
alder pa hjemstedet. En skolevei pa 140 kilometer frem og
tilbake gjør dette am ikke
umulig sa veldig vanskelig.
Nina ga uttrykk for Ønsket am
a kunne engasj ere seg litt mer
i lakale aktiviteter. - Men skolearbeidet krever for mye tid,
legger hun til med et lite
sukk. - Jeg er veldig glad jeg
kom inn pa Mork. MiljØet pa
skolen er rett og slett fantastisk og jeg trives gadt, men
det erjo anstrengende med all
den reisingen. Dette kan vel
de fleste vre enige i. Tenk
deg situasjonen: Opp am morgenen, tidligere enn de fleste.
En halv times bussreise til Lillestrøm, tog fra LillestrØm til
Eidsvold. Buss til skolen denfra. Etter en relativt anstren-

tungvinte veien tilbake til
Flateby. Men dagen er ikke
slutt med dette. Lekser skal
gjØres, og alle sam har slitt
skolebenken vet at disse skal

Valgets kvaler for Nina hobb yen eller leksene?

Leksene vinner - til tross for en lang og slitsom skoledag.

gjøres grundig for at man skal
fØlge med i skolearbeidet. Alt
dette tar sin tid, og andre interesser ma komme i andre
rekke. De frreste kunne vel
tenke seg a leve et slikt liv,
men for mange enebakkungdommer er dette den harde
hverdag. Ninas eksempel er
ikke enestâende. Hver dag
reiser mange ungdommer lange veier for a fA seg en utdannelse. Dette fØrer naturligvis
til at de krefter som kan skape et aktivt sosialt liv i kommunen blir nØdt til a bruke
sitt overskudd pa a følge med
pa skolen.

Mark vicleregäende skole, hvor Nina trives utmerket
Men 14 mil am dagen er drØy skolevei for en 16-ãring.

VIGNETT

Eneb kkun,g
pa rusgiftserninar

Av
Espen Nordhagen

- Det finnes knapt noe samfunnsproblem som er
sâ alvorlig og griper inn i sá mange menneskers liv
som rusgiftproblemet. Arlig dor mange hundre
nordmenn av skader direkte pa grunn av rusgifter.
<Det er ikke nodvendig a gà lange veier for a finne
skadevirkninger av et eller annet rusmiddel - de
fleste behover bare se seg om i sin egen familie eller omgangskrets.>> Dette sa dr. Ragnar Lund-Karlsen i det innledende foredraget pa et rusgift-seimnar pa Mariaholm i Spydeberg mandag.

Det litt spesielle med
dette seminaret var at det
var spesielt beregnet pa
ungdommer pa 8. kiassetrinnet i ungdomsskolen. 2 ungdommer fra
hver kiasse hadde butt
tatt ut for a delta. Ungdommer fra LØvenstad,
Rlingen og begge ungdomsskolene i Enebakk
var samlet pa Mariahoim
for a fâ vite mer om narkotika og alkohol. Dette
opplegget var det Lionsforeningene I Spydeberg,
Rlingen og Enebakk
som sto for. Ved siden av
at det er et rusgiftsseminar, er det ogsâ meningen
ateltagerne
hverandre a kjenne. Seminaret strekker seg over tre
dager, slik at det skal vre
mulig for deltagerne a bli
kjent med hverandre. Etter at seminaret er ferdig,
skal deltagerne tilbake til
sin egen skole for a undervise 7. kiassene i det de
har 1rt pa det tre dager
lange seminaret pa Mariaholm. Vi tok til side kursdeltagerne fra Enebakk,
og spurte dem litt ut om
opplegget.

Det vi fikk vite var at det
nok var litt langtekkelig i
det lange lØp, men at det
meste var interessant. Det
de fleste gruet seg litt til
var det foredraget de skulle holde for 7. kiassene, og
det er vel naturlig nàr man
tenker pa at de frreste
har prØvd a sta pa 1rerens side av kateteret. Vi
spurte dem ogsâ om de
visste mye om narkotika
fra fØr, og fikk til svar at
mye av det foredragsholderen snakket om
var kjent stoff, men at
mange av stoffene som
han snakket om var ukjente. Vignett dukket opp pa
inriledende foredraget. Vi
fikk inntrykk av at ungdommene var interesserte,
og de stilte ogsâ spørsmâl
villig vekk til en tâlmodig
foredragsholder. Meningen med et slikt seminar
er a spre opplysning om alkohol og narkotiske stoffer
til ungdom slik at de kan
pávirke jevnaldrende til a
innta en negativ hoidning
mot skadelige stoffer som
alkohol og narkotika.

Enebakkungdom bade fra Mjcer og Enebakk ungdomsskole deltok pa rusgiftseminaret
pa Mariahoim denne uken.

Det finnes knapt noe samfunnsprobiem som er sä alvoriig og griper sànn inn i mange
menneskers liv som rusgftproblemet, sa dr. Ragnar Lund Karisen i sittforedrag.

Gapantepep hoy prioritet
Formanuskapet vedtok
mandag enstemmig kontorsjefens forsiag om at førskolen i Kirkebygden far
<<leie> rom ved Kirkebygden
skole ut âret, og at stengningsvedtaket oppheves. I
vedtaket heter det videre at
formannskapet vii forsere
arbeidet med tanke pa a stille andre lokaler til disposisjon for 1985)86. Et tilleggsforsiag fra ordførerén om at
planer for dette ma legges
fram for kommunestyret Senest i mars 85, ble ogsã en- Vi lover at vi vii gi romspØrsmàiet for Kirkebygden
hØy prioritet, sier kontorsief
BjØrn Halvorsen, men gar
samtidig inn for at førskolen
blir pa Kirkebygden skole ut
àret.

stemmig vedtatt. I vedtaket
bes ogsâ. kontorsjefen om a
framlegge forslag til løsninger for behandling av budsjettforslaget for 1985.
- Deter kiart administrasjonen
garanterer denne saken høy
prioritet, sier kontorsjef BjØrn
Halvorsen. - Det er imidiertid de
politiske myndigheter scm har
Mtt vedtak. Det virker derfor
underlig nâr barnehagenemnda
forutsetter ting av administrasjonen, der hvor bare politikerne
kan fatte vedtak. Det vi kan gjØre er a garantere saken hØy prioritet. Dersom barnehagenemndas betingelser skal oppfylles,
forutsetter det store bevilgninger
og vi kan ikke gi barnehagenemnda slike garantier. Man kan
belier ikke operere med tidsfrister som gjør det umulig a fâ
fram de nØdvendige vedtak i de
politiske organer.
Derfor anbefalte jeg ogsâ overfor formannskapet a ta vedtaket
barnehagenemnda
1
til

underretning, og jobbe videre ut
Ira det med tanke pa en iØsning,
samtidig med at førskolen far bli
i K.B. skole ut âret og at stengningsvedtaket oppheves.
- De fleste alternativer er forsØkt, uten rèsu.ltat nàr det gjelder a finne rom for fØrskolen. Ligningskontoret er kastet fram i
debatten som mulig alternativ,
men de har tre ãrs oppsigelse. De
sier seg villige, men jeg tviler pa
det yule vre gangbart a flytte
staten til Flateby som foreslâtt
fra enkelte hold. For to âr siden
kastet jeg fram idéen om a bygge
et midiertidig seksjonshus som
kunne romme bade fØrskolen, og
ogsa gi utvidet romtilbud til skolen. Politikerne yule ikke ga inn
pa en slik lØsning. Det hele endte
med forsiag om et langt stØrre
prosjekt som yule komme opp i
tre millioner. Det pâiigger oss
imidlertid en kiar plikt til a irnØtekomme barnehagenemndas
krav om en lØsning for neste âr,
sier Halvorsen.

VIGNETT

I,

SPORT

SPORT

mrm

SPORT

En,ebakks beste
idrettsutover',v.
Er det en idrettsutøver sam du mener har
utmerket seg i sommerhalvàret. Det spiller
ingen rolle hvilken idrett det er. K;ønn eller
alder er heller ikke kriterier vi skal gâ etter.
Vi er bare interessert I a finne den utoveren
som har utmerket seg best i de idrettsDessuten er det vi som foretar oppteliingen av de forsiagene som kommer inn. Det
er altsâ ikke en jury som skal
avgjøre dette, det er deg. Hvor
kommer sâ Enebakk helsestudio inn i bildet? Navel, rett
skal vre rett. Det var de som
fremmet forsiaget om en slik
konkurranse for oss. De skal i
samarbeid med Hummel Norge stâ for premieringen.
Premien eller premiene til
den beste utØveren er fØrst og
fremst et haivt ârs gratis trefling pa Enebakk helsestudio.
Daglig leder for Enebakk helsestudio, John Eriksen, sier at
denne delen av premien skal
hjelpe vedkommende til a for-

grenene som utøves I sommerhalváret.
Hvem er sa vi? Vi sam star bak dette prosjektet er Enebakk helsestudio og Vignett.
Vignett ønsker a skape blest om denne saken, fordi vi mener at dette er en positiv stimulans til idrettslivet i Enebakk.

berede seg best mulig for neste sesong. Men det er mer.
Vinneren av var hue karing vii
ogsá fa anledning til a velge
seg treningstØy fra Hummel
til en ganske betydelig slump
med penger. Enebakk helsestudio har anledning til en slik
enestàende premiering fordi
de har inngâtt en avtale med
Hummel om enerett pa saig
og markedsfØring av Hummeis produkter i várt distrikt.
Dessuten er det en pokal bade
fra Enebakk helsestudio og
da selvsagt Vignett. Hensikten med en slik konkurranse
er a stimulere idretten i Enebakk pa alle plan. Men vi
trenger hjeip fra deg!

Hvem mener du er den beste idrettsutøveren i sommer
halvàret -84? Bruk kupongen
nedenfor, og send oss ditt
forsiag. Du kan ogsâ ringe
Vignetts redaksjon, men vi
ser heist at du bruker kupongen. Denne konkurransen
skal ga av stabelen hvert
halvâr, og vi skal kare en yinner hver hØst og var. pa halvparten skal vinterens beste
idrettsmannikvinne kâres.
Men na gjeldei det altsâ sommerens beste idrettsutØver.
Send inn ditt forslag til oss
fortest mulig, og när konkurransen er over vii du se om
din kandidat er den heldige
vinneren.

Stop h .Andballhelg med
seiep over hole linja

Nei, disse kommer vel neppe i betraktning skulle vi
tro...
KLIPP UT

SVARS LIpD

Enebakks beste idrettsutover er:
Nam
Adresse:
ldrettsgren:
Alder:
lnnsendt av:

teren nrmer seg
Wenaas vinterjakker og
varmedresser til arbeid
og truEd.

Produsent

%V_konfeksjonsfabrikk
Sigmund Wenaas
as
Godt utvalg I herrekIr
Flott spill av Drivs piker 16. Her er Gitte Andersen iferd med a legge nok et mál.
Stor handbauijubel i Enebakk
denne helga. ElF's piker 14 spilte
mot Skogbygda i Skedsmohailen, og resultatet ble 16-5 i Enebakks favØr. I Sandbekkhallen
vant piker 12 I over Ruingen, og
hvilken seier! 13-1 ble resultatet
og gjett om jentene jublet. Ende-

hg spilte gutter 12 mot SØrum og
vant knepent med 10-9.
Drivs handbaliag seilte ogsa i
medvind denne sØndagen. Gutter 14 slo Kolbotn II med 17-5. Piker 16 spilte ogsâ en flott kamp
mot HØybrâtenlStOvfler. Full
o"" H1 1ir,i i1zrt ipn-

tene seieren. 10-5 ble sluttresultatet av denne kampen. Drivs
herrelag var ogsa pa offensiven,
og deres kamp mot Oslo Politi
endte med 30-14 seier i Drivs favor. Etter en slik heig er det all
grunn til a se lyst pa handballsesongen - bade for Driv og for Ene1-'1-1-

I

Til Vignett Postboks 116
• 1914 Y. Enebakk

LAyPRIS

K' S Ypkeskirip
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 88 81 54
Torsd. langdag, àpent til kl. 19.00.

VIGNETT
STILLING LEDIG

STILLING LEDIG

Enebakk kommune
Med forbehoid om kommunestyrets godkjenning 17.12.84 er
følgende nyopprettede stillinger
ledige for tiltredelse 1.1.1985 eller
snarest mulig etter dette tidspunkt.

Personalkonsulent
ved formannskapskontoret.
Stillingens arbeidsomrade vii i
hovedsak vre personaladministrative oppgaver i forbindeise
med rekruttering, iØnnsadministrasjon, introduksjon og oppiring, behandling av iøpende
personaisaker, samt saker til arbeidsmiljØutvaiget. Det kan vre aktueit tiliegge stiihngen ogsâ andre arbeidsoppgaver.
Personalkonsulenten vii vre Sekretr for administrasjonsutvaig
og arbeidsmiljØutvaig.
SØkere bØr ha utdanning pa
hØyskolenivá eiier annen relevant utdanning, og ma ha personaladministrativ erfaring fra
privat elier offentlig virksomhet.
Kjennskap til EDB vii vre en
fordel.
Stillingen iØnnes som konsuient
ltr. 18-23 etter 10 âr.
Nrmere opplysninger om stillingen Ms ved henv. til kontorsjefen, tif. 02/92 60 60.

Enebakk
syke- og aldershjem

adr. 1914 Ytre Enebakk, har ledige stihlinger for:
Sykepleier, 3/4 stilling.
Ergoterapeut, ½ stilling.
Ergoterapeut, ½ stilling, vikariat 1 àr.
Nrmere opplysninger om stiilingene fâes ved styrer, telefon 92 44 60.
SØknadsfrist 12. november 1984,

a

Kommunelysioterapeut
I kommunehelsetjenesten i Enebakk er nyopprettet stilling som
ledende fysioterapeut ledig. HelSe- og sosialetaten er organisert
med felles styre.
Kommunefysioterapeutens stilling er enna ikke klart utformet,
men det forutsettes at vedkommende bl.a. samordner kommunens fysioterapitilbud. Det er
videre forutsatt at kommunefysioterapeuten skal delta i behandlende og forebyggende arbeid sammen med annet helseog sosialpersonell.
Stillingen iØnnes I ltr. 20.
Det vii bli utarbeidet instruks for
stillingen.
Nrmere opplysninger om stillingen Ms ved henv. til distr.lege
Landvik, tlf. 02/92 63 60.

/2 stilling som

klubbleder
Stillingen er tilknyttet Kirkebygden ungdomskiubb som i dag har
Ca. 80 medlemmer.
SØkere bØr ha relevant praksis
og utdanning. Ved ansettelse vii
det bli lagt sriig vekt pa personhige egenskaper og tidligere
erfaring fra ungdomsarbeid. Det
er Ønskelig at den som blir tiisatt
kan arbeide 3 kvelder pr. uke.
Det er utarbeidet instruks for
stiilingen.
Stillingen iØnnes i ltr, 10-16 etter
16 ár. Arbeicl om kveiden godtgj.
i h.h.t. gjeidende bestemmelser.
Nrmere opplysninger Ms ved
henv. kultursekr. tif. 02/92 60 60.

stilling som
kontorassistent
1/2

KUNNGJORINGER

a

For stiliingene gjelder vanhige
kommunale ansettelsesvilkâr.
Pensjonsordning med 2% innskudd.
SØknadsfrist for fysioterapeutstiliingen er 5. desember
1984, de Øvrige stihlinger er sØknadsfristen 15. november 1984.
SØknad med bekreftede kopier
av attester og vitnemâl sendes
Enebakk formannskapskontor.
1912 Enebakk.

UNDERHOLDNING

SAKLISTE:
102/84 Godkjenning av protokoli
103/84 Kuiturpian for Ene2.
bakk kommune
gangs behandhing

Søndag 21/10
ki. 16.30 (B)

-

104/84 Tilsagn om statsstøt-

te E1.forsyningen
105/84 Budsjettsituasjonen
1984
106/84 øking av husieie
kommunale boliger
107/84 økonomifunksjonen i
kommunen
108/84 AJS Enebakk Tomteseiskap administrativ tiiknytning
Referatsaker
Eventuelt
Saksdokumentene er utiagt
til gjennomsyn pa formannskapskontoret I kontortiden.
Sakiisten er ogsa utlagt til
gjennomsyn p Enebakk folkebibliotek i àpningstiden.

ALICE I EVENTYRLAND

-

Kl. 18.30 (U)

-

HJELP VI FLYR IGJEN

Kl. 20.30 (V)
TIL SISTE ANDEDRAG

-

Gpendesentepet
frisør

Apningstider:
Mandag fredag
LØrdag

9.30 - 17.00
9.30 - 14.00

-

Ved avtale timer ogsá etter ki. 17.00 og lØrdag etter ki.
14.00.
Siw, tif. 92 80 49

Enebakk, 11. oktober 1984
Lucie Paus Faick
Ordf.

Auksjon

Ytre Enebakk Skolemusikkorps inviterer til hØstbasar
og auksjon pa Ytre Enebakk skole, lørclag 20. oktober
M. 11.00.

Korpset spiller ki. 12.00.
Auksjon av bl.a. gamle, brukbare instrumenter starter
ki. 13.00.
Trekning umiddelbart etter auksjonen.
Saig av kaffe og kaker.

BARNETEATER

4illekopb)
Et eventyrspill for barn av Teater 82
SONDAG 21. OKT, KL.: 16.00
pa Mjr ungdomsskole, Ytre Enebakk
Aldersgruppe 4-90 âr.
Entre kr 10,-.
Arr.: Vàglia Vel

Fag & Service
ELEKTRONIKK

ved sosialkontoret.
Stiilingens arbeidsomràde omfatter bl.a. kundeekspedering, arkivering, maskinskriving, aviØser ved sentralbordet, samt
forefailende kontorarbeid.
Arbeidstiden Ønskes fortrinnsvis
iagt opp med arbeid hver dag,
men etaten er viliig til
finne
fram til fleksibie iØsninger.
Stillingen lØnnes i ltr. 7-15 etter
16 àr.
Nrmere opplysninger om stillingen Ms ved henv. til sosiaisjefen, tlf. 02/92 60 60.

Enebakk kommunestyre
har mote I llerredshuset mandag 22. oktober
1984 kI. 18.30.

Enehakk
TraNsformator
verksteU

Boks 27, 1911 Flateby,
Tit. 92 85 40
TANNLEGE

Stein Darre-Hansen
Praksis i Flateby
TIf. W. 9.00-15.00
928739
Tif. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, lørdag etter avtale.

NNt1ffV7
rMyEeIwSMW
I tW!
WINN PIN

e
Vie,44

*
*

Torsdag 25/10

ki. 19.00
GANDHI

BAZAR
Komplett
stentrapp,
5 trinn rn/to smijernsrekkverk, samt 1 smijernsespaher, seiges.
Tif. Eriksen 92 87 37

Annonser leses
av folk f lest

iir~ 164

25I 01

RELIGIOSE MOTER

Rapnas uke '84 pA
Betel 23.-28. oktober

Tirsdag ki. 16.30-17.30: Apning av uka m/videofilm. Juniormusikken synger.
Onsdag kl. 16.30-18.00: Aktivitetsdag/verksted.
Torsdag ki. 16.30-17.30: Vi far besØk av Ytre Enebakk
barnekor og Bodhild Smthren.
Fredag ki. 16.30-17.30: Dukketeater! Balhongteatret
v/KjeU Matheusen viser et stykke for oss.
LØrdag kI. 14.00-16.00: Stort barneselskap.
Søndag ki. 10.00-11.30: Avslutning av uka med familiesØndagsskole. Juniormusikken synger.
Afle er hjertehig velkommen!

FuPumoblep husfildwapep
—

Enebakk
Niarkiseservice
Markiser Persienner Gardinhrett
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TH. 92 45 48

CATERING

Clifford A/S
Alt i mat til hverdag 09 fest.
Catering Restaurant
Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. (02) 92 88 60
-

Kom og se hva vi har a by pa av gaveartikier I 01jet og ubehandlet treverk, for ikke a snakke om
kurver. Der er utvalget enormt.
Ellers kan vi nevne:
Filleryer, tepper I ulI 09 bomull, gardiner i bomull
og acryl, billedvevtepper.
Vi forer ogsá mobeistoffer.

-

GRATIS PARKERING

RORLEGGER

Veho-rør
Utforer alt I varme-, sanitrog oljefyringsanlegg

amobt

rinbutri As

_7roD

Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

KIRKEGT. 10. 2000 LILLESTRØM.
TLF. (02) 71 34 52
vis a via Jernbanestasjonen

EIENDOM TILBYS

Ferskt
suppe-

OPTISK

kjøtt

SYN SPRØVE
utføres

80
pr. kg

hos oss.

HEI STTIMEBESTILLING.
LEST Rom

*

UR OPTIKK A/s
—

SE GOD TTIL RE7TT/D!
STOR GT. 13 — TLF.71 84 01
2000 LILLESTRØM
Urmakermester Arve Evensen
Opt/kerN. 0. F. Jan-Erik Berg

Paw

Nringseiendom-salg
Enebakk-Dalefjerdingen

ROSA PANTER
SIJtR Ill WEN

pr. kg

Apningstid9-17. Torsd. 19.
Lord. 13.
VISA VIS BERGEN BANK

Kalveruo

COMFORTBUTIKKEN
med installasjon-

Bevillingsinnehaver: Adv. Oystein Graver
Arbiensgt. 11, 0253 Oslo 2. TIf. 02/20 70 15

NOROL

-

-

Motorolje, vanlig og Turbo. Landbruk Universal for

motor, gear og hydraulikk, ogsà til bilmotoren.

Olje for luftverktoy, hydraulikk. automatgear.
Frostvske, rensevsker, handrens og smorefett. Oljespar oker

forbrenning og gir mindre sot.
Leveres av Aage W. Svarthoel, tlf. 92 40 47.

12 mm VEGGSPON

-

EKOFISK

BENSIN OLJE REKVISITA
Aut. gummiforhandler
-

Apningstider:
Hv.dag 06.30-22.00
Lord.
09.00 20.00
Sønd.
11.00-22.00

-

GATEKJOKKEN

NE

Tomater

BRE

—

f &)A BREDA INDUSTRIBYOG
'( IJ9AKJEPPESTADVEIENSKI
TELEFON 073506
TELEFON 87 08 28

pr. kg

22

mm GULVSPON
60x242 cm

T,
F

TAK-ESS
Ferdigbehand let
vinylbelagt, hvit

vedlikeholdsfri
60x120 cm

-

FREDAG

-

16,40
PRIMA VARE
Husk var populre
tilhenger som du
kan lane gratis
ved kjop av varer.
NØKKEL
KDFtT

TELEFON 92 62 63

129°

70d1
vaskepuiver

2140

)

KUN TIMEBESTILLING

—

LURDAG

NB. NB. NB.
Har du noe a

~30% PA IRIS UNDERTOY

meddele dine
sambygdinger?

GE-TE MANUFARTUR

Prøv en
smáannonse i

Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. 92 83 32
-

50

uvasket 27

kg
Krone

Alle priser or med moms.

TILBUD
—

AUD SKOGHOLT Kirkebygda

10 kg guirøtter

Treffes sikrest ettermiddag/kveld.

SERVICE PA ALLE TYPER
SYMASKINER MOTTAS.

TOBSDAG

HOMOOPAT

80

1/4

Sveums Blomsterforretning
09 Begravelsesbyrä
Holger Sveum
Torggt. 2 2000 Lillestrøm
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon beg ravelsesbyrá 7148 30

'Søte
spanske
druer

pr. kg

BESKYTT BILEN
MOT RUST
MED

—

VI ER BEHJELPELIG MED SØM AV
GARDINER OG SKIFTING AV
GL IDELA SER.

9

Autorisert Rerleggerflrma

TIf. 92 63 09

MASSER AV NYTT I HOSTENS VARER
ER KOMMET I BARN ETOY
GARDINER BEKLEDN. M.VARE.

9

90

KUN

TOR VEITEBERG A

ogsã mellom 17.00-19.00

HØ STNYTT!

80

pr. hg

N

ENICO
Rakkestadvn. 11

-

17,42

122x244 cm

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

Skinkerufl

SKI STA5.JQN

—

Autodiesel Papal in Fyringsolje Oljespar

TM & 0 1984 United Artists Corporation

service

FlyteNde brensel smopemidlep
-

690
pr. hg

IENDOMS-QI\JSlJLT

II

6
40
3

10,16

Samt en frittliggende bygning,
isolerl lager p4 Ca. 140 kvm.
Eiendonimen er rneget godt vedlikeholdt.
Eiertomt p4 Ca. 3300 kvm
Prisant.: Kr 1,8 mill.

-

pølse
56,40

Vi har for salg en eiendom med:
* Kjeller, Ca. 200 kvm
* 1. etg., Ca. 270 kvm
* 2. .etg., Ca. 200 kvm

Elendoms-Cons u/I
oar dot g/elder
nringseiendom

Kokt
medister-

VIGNETT

Apningstider:
8.30-16.30
torsdag til 18.00
lordag til 13.00

Krabat
kompakt
bleier,
59, _

ASKIM

Osloveien
IlL 02/88 25 92

398!,,

tOkens
MatseNter A/S
YTRE ENEBAKK
TLF. 924014

Hei du

Opprorende, sier
Lucie Pa us FIREPPIlm i ck

Hva synes du om
barnehagestreiken?

Jeg mener dette er a sette
kommunene i en pressituaSi Ofl, sier Enebakks ordfører
Lucie Paus Faick til Vignett.
Her kobier man faktisk forskrlftene for areal og bemanning sammen med tilskuddene pr. barn. Det det 1
realiteten betyr, er mindre
overfØringer fra staten, og et
svekket tilbud pedagogisk og
sosialt. De nye forskriftene er
rett og slett en fordekt mate a
skape dârligere forhoid i barnehagene pa.
I stedet for a bygge flere
barnehager forsØker man a
iØse problemet med a putte
flere barn inn i barnehagene,
uten at det skal koste staten
noe. Dermed skyver man hele
ansvaret over pa kommunene.
Jeg begriper heiler ikke
hvordan man kan hevde at
ordningen ikke fØrer til Økte
utgifter. Nâr statstiiskuddet
skal hoides pa -84-nivá pr.
barn, vii det i realiteten si at
det reduseres med 6 prosent
fordi man ikke far kompensasjon for prisstigningen, med
mindre man da putter here
barn inn i barnehagen og "tar
inn" noe der.
-

Marit Aspdal, ekspeditriSe Flateby;

Jeg har dessverre ikke
satt meg sà godt inn i saken, men jeg mener at det
er rett og rimelig at de
streiker pa grunn av overbelastningen den nye
ordningen medfØrer.
-

-

Tove Brath Habberstaci,
husmor, Flateby:

Jeg vet jo hvor mye tid
vor
et barn opptar,
mye oppmerksornhet det
kreves av personalet. Derfor mener jeg at det er riktig av personalet a streike.
-

Vi har ennà ikke diskutert dette politisk, sier Paus
Faick, men jeg viii aile fall ikke gã inn for a ta inn flere
barn i kommunens barnehager pa samme bémanning
som man har.
Tvert imot vii jeg gâ inn for
á•,oppretthoide det tilbudet vi
har i dag, seiv om det pâfører
kommunen utgifter.
Hvordan denne merutgiften det betyr a oppretthoide
dagens tilbud i vre barnehager skal fordeles, ma diskuteres nrmere. En Økt foreldrebetaling i forhold til
prisstigningen, mens resten
av utgiftene dekkes av kommunen er en mate a gjØre det
pa. En annen er at man deler
pa statens andel. Hva det
biir, far man diskutere.
Jeg synes denne maten
man iegger opp til a skaffe
here barnehagepiasser pa,
uten at det skal bety merutgifter for staten er opprØrende. Man skuile heiler ha Økt
statstiiskuddet sa kommunene kunne ha rad til a tilby here barnehagepiasser
med et pedagogisk tilbud
fuilt pa hØyde med dagene,
sier ordfØreren.
-

-

Annonser I Vignett
Avisen som nâr flest I hele Enebakk.
Hyggelige annonsepriser.
Ring oss for nrmere opplysninger'
TH. 92 51 01

Flateby Jern & Farve
Bjerkesenteret

1911 Flateby

-

Aksjon Amnesty 1984

-

Kommuneaksjonen for Aksjon Amnesty
arrangerer

JERNVARER SEMENT
KJOKKENARTIKLER
FARVEHANDR
—

—

ci

TLF. 92 87 40

W6s

APENT MOTE OM AMNESTY ONSDAG
24/10
ki. 19.00 i Herredsstyresalen.
VERN OM MENNESKERETTIGHETENE!

Evy Lindberg Olsen, har-:
nehagestyrer, Flateby:
Jeg er absolutt for

~j

-

streiken. Det er nok barn i
gruppene sorn det er. Barnehagene vil bli o eibela
stet pa grunn av den nye
ordningen.

Hvorfor mange med
laonebehov vaigte Personkonto
Derforkan du nâfá
inntiI kr. 25.000,— I
personlig kreditt pa
din Personkonto.

Av erfaring vet vi at
de fleste trenger
ekstra penger en
gang i blant.
Liv Jakobsen, lijenirnevarende, Flateby:

Jeg bar nok ikke fàtt
med alt om saken, men jeg
stØtter den hundre prosent
fordi jeg har érfaring Ira
barnehage selv, og vet om
problemene med underbemanning.

K4 t

i personlig kreditt

)
Person onto
a
gjør

det Ionnsomt samle seg

-

j SPAREBANKEN
-

din nrmeste bank i Oslo og Akershus

