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Det er femte àr pa rad at Enebakk husmorlag
gjor om kommunestyresalen til en stor iekestue

for aile bygdas barn. Arets barnas dag var like vel.
iykket som alle de foregâende.
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Industpiapealep pa tilbud
Enebakk kommune gâr
ná konkret ut 09 tilbyr in.
dustriarealer i Ytre Enebakk til en pris pa kr 70
pr. kvm. Tilbudet gjeider
tram til 30.6.85. Mellomiegget mellom den
opprinnelig fastsatte pri.
sen og den pris kommunen nà tilbyr, Ca. kr
77,. pr. kvm vii bli dekket
av kommunen, som ná
overtar industriarealene
I Ytre fra Tomteseiskapet.
Det har vrt lopende
kontakt meliom kom.
munen 09 Enebakk Spa.
rebank i denne saken, og
kommunen har fátt tilsagn fra banken om at de
vil kunne hjeipe til med
tinansiering av de kommunale subsidiene ved a
yte nodvendige ian. Det
er ogsà meningen at
kommunen og banken
skai ga sammen om mar-

kedsforingen av industri.
arealene i Ytre.
29 av kommunestyrets
mediemmer gikk inn for
dette forsoket pa A fà i
gang virksomhet pa de
17 kvadratmetrene in.
dustriareaier i Ytre Ene.
bakk.
Et forsiag fra Barbol
(KrF) om a be bygningsrádet forberede arbeidet
med tanke pa omregulering av areaiet til bolig.
formal fikk 4 stemmer.

Se siste side

Ti tusen til
Amnesty
Det bie resuitatet
av (4gi en dag>.aksjonen pa Mjr ungdomsskole. Elevene
gjorde en dags arbeidsinnsats og ga
utkommet til àrets
innsamling saksjon.
Vi gratulerer med
det flotte resultatet.

Na burde enebakkinger kjeniie sin besØkelsesticl, sier kontorsjef BjØrn Halvorsen.

Enebakk rØrleggerbedrift
ved aut. rørlm. Trygve E. Andresen,
Váglivn. 25, 1914 Ytre Enebakk
Utfører alt I rorleggerarbeide.
Pristilbud pa modernisering og nyanlegg.

TIMELONN KR 100,tlf. 92 43 54

eks. mva.

PA DEKI(JAKT? Kjør til
YTR[ ENEOAKI(
BENSIN &
SERVICE A.S
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA

Aut. gummiforhandler

pa

tilbud!
StâI-radial stadig
Dekksalg og service til W. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!

TIf. (02) 924408
EKOFI SK

VGNETT

Fosfataksjonen.

Ppisen, av

op

Torsdag 25/10 Ki. 19.00 (U)
GANDHI
Freclag 26/10 KI. 19.00 (U)
INDIANA JONES
Nattkino Ki. 21.30 (V 18)
TYSTEREN
SØndag 28/10 KI. 16.30 (B)
Norgespremiere
IVANHOE VENDER
TILBAKE
Ki. 18.30 (U)
INDIANA JONES
Ki. 20.30 (V)
MOTE I ROM SJØ

al
v9

Mandag og tirsdag
slo elever ved Lillestrøm videregáende
et slag for ANØs store fosfataksjon. I alt
var 300 elever i aksjon rundt om pa Romerike denne dagen.
Ogsã forretninger og
i
bensinstasjoner
Enebakk, fikk besøk
av EnebakkelevL..r
som pa den máten
forsØkte a ta rede pa
hve;iian fosfataksjonen har virket, hvordan fosfatfrie vaskemidler er plassert i
forretningen, og hva
folk kjØper. Pa gàrdene skulle elevene
spØrre ut om forhold
i forbindelse med siloutslipp osv.
I alt to dager brukte elevene pa denne undersØkelsen av fosfataksjonens effekt. Elevene utfører undersØkelsen pa oppdrag
fra ANØ, og rapportene
skal sendes dit sâ fort de er
kiare, sier Marianne Wiik
fra Ytre Enebakk til Vignett.

pa

Kjøper det som
tilbud
er
Vi traff Marianne Wiik
og Marianne Lihoit i Sundbyds Kolonialforretning
pa Flateby. Det var tredje
butikken de besØkte pa
runden.

Bløtkakefest
Onsdag den 31. oktober skal
Yngres' 20-àrs jubileum feires
med stor biØtkakefest pa Misj onshuset.
Yngreskoret skal synge, Arne
Moslatt skal holde andakt, og
det vii bli hilsen fra BjØrg LØken
Ødegárd som startet laget i sin
tid.
ArrangØren Ønsker aile hjertehg veikommen.

Fastlogopedteneste
w
Enebakk skolestyre har med ni
mot fire stemmer gatt inn for
innfØre logopedtjenesten som en
fast ordning under skolestyret.
Stillingen skal dekkes med to
halve lrerstihhinger fra og med
skoleáret 84/85. Anne Margrethe
Prein og Jannicke Eckhoff som
begge nà er tiisatt i halve stillinger fortsetter i tjenesten.

POLITIRUNDEN

Marianne Liholt og Mariann Wiik med litt av utvalget avfosfatfritt i en av butikkene de
besØkte.

- Det som tydelig gar
fram, sier jentene, er at
folk kjøper det som er pa
tilbud, enten det er det ene
eller det andre, og sá lenge
fosfatfritt er pa tilbud gâr
salget bra.Nâr det gjelder
forretningenes tilbud, og
plasseringen av de fosfatfrie vaskemidlene varierer
det noe. Alle forretningene
vi har besØkt, fØrte begge
typer. Ca. 3-4 forskjellige

merker av fosfatfritt og 8-9
av vanlige vaskemidler.
Ikke hørt om aksjonen
- Mange av kundene vi
har snakket med, spesielt
de eldre, harikke hØrt om
denne aksjonen, sier Marianne Wiik. - Jeg tror derfor enda mer opplysning er
viktig i dette arbeidet. Et
annet argument vi har
mØtt fra folk som ikke vas-

ker fosfatfritt er at disse
vaskemidlene ikke er allergitestet, og at de derfor
ikke vii bruke dem.
- Er de fosfatfrie vaskemidlene plassert pa en
mate som gjØr at de er lett
tilgjengelige i butikkene?
- Det varierer noe, sier
Marianne, men akkurat
her er det greit og oversiktelig plassert, noenlunde pa et sted.

INNBRUDD I HYTTE
Pohitiet i Enebakk har etter det
Vignett erfarer hatt en travel
uke.
LØrdag fikk de melding om et
innbrudd i en hytte i RausjØmarka, nrmere bestemt MosjØen.
Innbruddet har skjedd i lØpet av
den siste uka. Illegjerningsmennene hadde knust en rute, og endevendt hele hytta. Eieren sayner to parafinlamper og to propanlamper.
LEGEMESBESKADIGELSE
PA FLATEBY
SØndag morgen kom noen ungdommer kjØrende fra LillestrØm
till Flateby. Dc bie
hvit Peugeot 504. Hva som
egentlig skjedde er ikke helt
klart, men det resulterte i at fØreren av bilen med ungdommene i
ble slátt ned, og han fikk seg et
kortere sykehusopphold, sammen med noen sting i ansiktet.
Politiet er interessert i a komme i
kontakt med noen som vet noe
om defile hendelsen.
INNBRUDDSFORSØK PA
PERS GATEKJØKKEN
Mandag morgen gikk alarmen
pa Pers gatekjØkken i ytre. Tyvene ble skremt av alarmen, og
hadde derfor ikke fátt noe med
seg. Det eneste som har skjedd er
at det er blitt knust en rute.

Hvorfor mange ynre
vaigte Personkonlo
Med Personkonto I
Sparebanken kan du
etter 3 máneder fâ
boliglán pa opptil
kr. 50.000.
Er dere to,

blir det kr. 100.000 Iiisammen, dersom dere
begge har Personkonto
og er mellom 18 og
30 Oar.

PersontO

gjør det lonnsomt a samle seg

cE3 SPAREBANKEN
- din nrmeste bank i Oslo og Akershus
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Aksjon
Amnesty
SØndag gár àrets store TV-innsamling av stabelen - denne
gang til inntekt for Amnestys arbeid for samvittighetsfanger og
torturofre. Organisasjonens arbeid for menneskerettigheter,
mot tortur og overgrep mot enkeltpersoner, samt det arbeid de
legger nedfor lØslateise av politislcefanger over alt i verden er
kjent for defleste av oss. Organisasjonen, som i 1977 ble tildelt
Nobels Fredspris er ikke for eller imot noe politisk, religiØst eller Økonomisk system, men arbeider utelukkende for at menneskerettighetene skal respekteres - uansett regime og politisk
system.
For fØrste gang har ingen kritiske roster - sdvidt vi har kunnet registrere - reist seg mot den drlige TV-innsamlingen. I en
verden full av overgrep mot enkeitmennesker - og minoritetsgrupper - bade etniske, religiØse og politi.ske, er det arbeid Amnesty driver av stadig stØrre betydning.
I de siste dagers TV-programmer har vifdtt de mest groteske
eksempler pa hva terrorregimer kan utrette av tortur og overgrep. Det er nok a stilie spØrsmdl ved det etablerte styresett, elleT den etablerte religion. Elemenü.vre menneskerettigheter vi
tar for gitt, er butt iuksu.s i stadigflere land i verden. Amnesty
.
..,,
stiller segutn
., i .
kampen. Gdr direlcte pa myncughetene med konkrete appeller
og krav. Peker pa overgrepene - gjør dem kjent for verden shaper opinion. Det er derfor de kan gjØre noe - ogfdr gjort noe
til stadighet.
Men organisasjonen trenger penger. Blant annet til a Øke den
Økonomiske bistanden til samvittighetsfangene og deres familiei, bade gjennom individueli stØtte til livsnødvendigheter, juridisk assistanse og medisiner, og til rehabiliteringsprogrammer til lØslattefanger. Arets innsamlingsresultat skal blant annet ga til det. Pengene skal ogsd get til a styrke undersØkelsesog reaksjonsmulighetene nàr overgrep mot menneskerettighetene stiller Amnesty overfor krav om raske og omfattende undersØkelser og aksjoner. Endelig skal pengene ga til a styrke
tilbudet om medisinsk hjelp til de mennesker .som har lidd shade gjennom tortur og void.
SØndag braker det lØs. I Enebakk er det speidere og
4H-medlemmer som er bØssebcerere. Ta godt imot dem nar de
kommer.
Vi lovpriser clemokratiet, og friheten i festtaier og ved andre
hØytidelige aniedninger. Nd kan vi vise at vi mener noe med
det. Nd kan vi vcvre forskjempere for menneskerettighetene i
gavnet - ikke bare i navnet. Grip dypt i lommeboka pd sØndag.
Set er du med pa a gjØre noe - bdde for enkeltmenneslcer, ogfor
en bedre verden.

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 samfunnsspørsmâl. Er du sinna, er
Fritt Forum stedet du kan fã gi uttrykk for din
harme. Har du forsiag til losninger 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.

Stott Toft'.
Hva er egentlig gait i Enebakk? Vi har over landsgjennomsnittet av alkoholforbruk
biant var ungdom.
En av grunnene tror jeg er
manglende skoletilbud. Allerede med en god gjennomsnittskarakter i ungdomsskolen er de tapere i forhold til annen ungdom i landet. De far ikke videregâende
skoletilbud nar ungdomsskolen er siutt. Heller ikke far
de arbeid, ofte p.g.a. manglende skole.
Hva hjelper det 6L fà tilbud
nàr skoledagen med reise tar
opp til 12-13 timer?
Hvilken tid blir det da til
lekser, og kanskje en enkel fritidsinteresse?
Dette er forhoid som barna
godt vet. Det vet ogsá deres
foreidre. Dermed oppstãr et

ke makter. De gir kanskje opp
ailerede i 6-7. kl.
IJngdom har en lovbestemt
rett til skole. Hva ma de sá
tenke om loven? Den fungerer
jo ikke for dem likevel. Og se
dem nar de i ni âr har kjempet
hardt for sin fremtid, og avslaget kommer fra videregâende skole. Det ma da vre et
ufattelig mareritt for forldrene. Vi prØver a stØtte dent
med tiltak I fritiden. Hvorfor
ikke ogsá nár det gjelder
skole? Mange fØler en fortvilelse over fritiden nar de ikke
kan se de har en meningsfylt
fremtid.
Jeg vet ikke om Tofts planer er de rette, men jeg tviler
ikke pa malet. StØtt opp om
ham. dere foreldre og ungdom.
Johanne Storeng

Leif Almehagen

PLAKATEN
Plakaten er stedet du hver uke finner aktuelle
opplysninger om ukens forskjellige aktiviteter i
Enebakks lag og foreninger. Se pa Plakaten, sâ
gár du ikke glipp av floe.
Vi oppfordrer ogsa foreninger og lag til a sende
terminlister slik at vi kan sla de forskjellige begivenheter opp pa Plakaten. Mrk. Opplysninger
om inntektsbringende enkeltarrangement gar
som annonser og far ikke gratisplass pa Plakaten.
LØrdag 27/10 kl. 12.50 Piker 14
mot BjØrkelangen i Fethallen.
LØrdag 27/10 kl. 15.30 D6 spiller i
Fethallen.
SØndag 28/10 kl. 18.10 Piker 16
spiller i Skedsmohallen.
IL DRIV
SØndag 28/10 spiller fØlgende
Drivlag i Mjrhallen:
Ki. 15.00: Piker 16 Driv-Fagerstrand.
Kl. 15.50: Old boys Driv-FjellSøndag 28. oktober
1(1. 11: Mari kirke v/Raddum. hammer 1
Kirkekaffe. S.sk. under Ki. 17.00: Damet Driv-Klementsrud.
gudstj.
Kl. 16: Sykehjemmet v/Raddum.

eller ikke far besok:

Vu kan ringe
INN din gave
sØNdag 28. oktober
Telefon: 92 60 70

Torsdag 1. november
Ki. 19: Enebakk kirke. Kirkekveld med salmedikteren
Sveifi Ellingsen. Kirkekaffe/utstilling.

TV-AKSJONEN
28. OKTOBER

Enebakk Sparebank
meflom kI. 14 og kI. 19

I Vignett av 18. okt. har avisen
et intervju med kontorsjef Halvorsen angâende lokaler til forskole i Kirkebygda.
Som kontorsjefen helt riktig
pápeker er det politikerne- som
ma fatte de nØdvendige vedtak.
Det nevnes ogsá at ligningskontorets lokaler er kastet frem som
et mulig alternativ til fremtidige
lokaler for fØrskolen. Men kontorsjefen legger til: Jeg tviler pa
det vii were gangbart a flytte etaten til Flateby som foreslatt fra
enkelte hold'. Kontorsjefen sier
ogsa at de fleste alternativ er forsØkt uten resultat.
Ja, derfor er det nødvendig a
arbeide grundig med de alternativer som gjenstar. pa Flateby er
det ledige lokaler 1 <Grendesentret'> som kan dekke ligningskontorets behov. En tre-árs kontrakt er ingen uoverstigelig
hindring. Gjennom forhandlinger kan det sikkert flnnes mange
varianter til iØsninger.
FØrskolen i Kirkebygda har et
akutt behov for lokaler. Ligningskontorets lokaler kan dekke dette behovet. Kommunen
kan medvirke til a finne egnede
lokaler til ligningskontoret. P
Flateby finnes ledige lokaler som
det er i alles interesse a fylle med
produktiv virksomhet. I data- og
telekommunikasjonens tidsalder
kan ikke avstander ha avgjØrende betydning.
Sa la oss samlet gá lØs pa den
oppgaven. Ikke med tvil, men
med tro pa løsninger.
KommunestyrerePr. H

I I l lhlI 1t!'

Hvis du ikke er hjemme

Ikke Nil men tpo

Helgens
handball

ENEBAKK IF
minner om at fØlgende handbalikamper spilles i helgen:

Høstlest fop
Opnoye 40

I morgen kveld holder ørnØye
4H hØstfest pa BØndernes Hus.
Festen begynner klokken 19.00.
Men fra klokken 18.00 er det utstilling av medlemmenes forskjellige arbeidsoppgavcr for alle
som er interessert.
PA selve festen blir det underholdning, bevertning og merkeutdeling.
Alle er hjertelig velkommen.

Helgens
turner
Ivanhoe vender tilbake
SØndag kl. 16.30 har denne filmen norgespremiere pa Flateby
Kino,
Indiana Jones og de fordØmtes
tempel, er pa programmet kl.
18.30.
Joda, helten er tilbake! Indiana Jones, hans unge hjelpegutt
Short Round og den lekre, men
akk sâ upraktiske nattklubbsangerinne Willie Scott, havner ad
skjebnens vei sammen I Indianas
mest utrolige eventyr hittil.
Reddet i siste liten Ira et styrtende fly, kommer den dristige
trioen til en liten landsby, der det
virker som om alt liv här forlatt
bade jorden og mennekene som
lever der. Barna er blitt
bortrØvet... og Indiana ma love
a bringe livet og barna tilbake
- Ikke engang i deres vifleste
fantasi kunne de ha forutsatt hva
som ventet dem.
Filmen kjØres ogsa fredag 26/10
kl. 19.00.
Ki. 20.30 er det duket for MØte i
rom sjØ.
Spennende film etter en av
Alistair MacLeans bestsellere.
Inneholder alle ingredienser som
skal til for a holde deg I ande fra
begynnelsen til slutt.
NATTKINO
Fredag 26/10 kl. 21.30
Tysteren er fllmen om de franske
bydelsbrigaders kamp mot narkotika, kniminaliteten i Paris. En
prisbelØnnet fransk actionfllm'

VIGNETT

Fellesbygg',, nokkelopd
for nwpingsetableping

<lndustrietablering - kan vi finne nye
veier i Enebakk?' var em net for Enebakk
Handel Hàndverk og IndustriforeningS
aVer forste medlemsmote i herredstyresalen torsdag kveld. Og mange nye veier
ble pekt pa I lopet av kvelden - bade fra
banksjef Arve Odegárd fra Nes kommune, og fra adm.dir. Arve Sand fra Oslo
Nringsselskap A/S. Nøkkelord for aktivitet pa Enebakks nringsarealer, som

FELLESBYGG
Oslo Nringsselskap driver
blant annet med a planlegge
og reise fellesbygg for mindre
og mellomstore bedrifter, og
erfaringen adm.dir. Arve
Sand kunne vise til 1 forbindelse med dette var absolutt
interessante i Enebakksammenheng.
Disse byggene er organisert
som sameie med regler som
Ør at man kan tinglyse
heftelser pa sin del av bygget,
og ogsâ selge den om det blir
aktuelt, üten at sameierne
har forkjØpsrett. Salget i disse
byggene til Oslo Nringsselkap ma imidlertid gà gjennom selskapet for a hindre
spekulasjon.
- Bedrifter som vil vre
med i et slikt fellesskap i vâre
bygg, sa Sand, ma tegne interimskontrakter og betale kr
40 pr. kvm de skal ha. Disse
pengene far de imidlertid
igjen dersom de av en eller annen grunn likevel ikke far
plass I bygget.
- Ehebakk har en stor fordel
nár det gjelder bade tomtepriser og beliggenhet, sa
Sand, og dette burde man kjØre mer fram I markedsfØringen av Enebakk som nringskommune.
I en interessant lysbildesene om virksomheten til Nringsselskapet i Oslo, var det
mange eksempler som illustrerte hvordan forskjellige
nringer kan ha rom i ett og
samme bygg og fungere utmerket sammen.
Fordelene ved et slikt fellesskap er at man kan dele pa Utgifter til nødvendige fellesfunksjoner, sarntidig som
liver isr fungerer som en
selvstendig bedrift.
Pa denne mâten kan man fâ
ned bade drifts- og investeringskostnader.
NrIngsetablering etter en
slik modell bar ogsâ en kiar
miljØmessig fordel.
- Noen av de stedene vi har
bygd ut, har ogsâ en blanding
av fellesbygg og egne selvstendige bygg for enkeitbedrifter, sa Sand. Det fungerer
ogsâ fint.

disse valgte a kalle omrâdene, er fellesbygg, samàrbèld, 09 arbeid gjehnom
nokkelpersoner med iriteresse for omrâdene.
Pa motet kunne ogsà kontorsjef Bjorn
Halvorsen opplyse at kommunefl glennom et samarbeide med banken nâ er I
stand til a gâ ut til sine medlemmer og
tilby nringsarealer til en pris av 70 kr
kvadratmeteren.

NØKKELFOLK OG MILJØ
- Det var lettere i 70-Ara, for
de som hadde tiltak til a sette
i gang noe, sa banksjef Arve
ødegârd fra Nes. - Dengang
var det moderne a flytte bedrifter ut av Oslo. Tanken om
A reise industri pa bondelandet blomstret. Hva det krevde
A lage industrimlljøer pa disse
stedene tenkte man imidlertid ikke pa. Det er veldig p0sitivt at Handel Hândverk og
Industriforeningen, ná drar i
en retning med bade bank og
kommuné som støttespillere.
Gratulerer. Det viser at kommunen ogsa har sans for privat initiativ.
- Det kommer ingen industri der hvor miljØene ikke
stØtter opp, sa Ødegárd videre. Det ma vre handel og servicefunksjoner etablert, gode
kommunikasjoner, skoletilbud, o.s.v.
- I Nes gikk det sa langt at
vi matte trekke inn igjen industriomráder, sa banksjef
Ødegárd. Potensielle tomtekjØpere ettersøkte et miljØ. A
flytte industri ut av servicemiljØer gâr ofte tregt. Til slutt
ender det med at tomteselskapene som sitter med store
pa
grunnlagsinVesteflflger
omradene trykker utgiftene
til kommunens bryst, slik at
de igien ma ta inn miseren
over skattesedlene.
LØsningen ma vre a finne
de nisjer som er àpne fram til
aktivitet pa nringsarea1ene.
En er a finne fram til nØkkelfolk med interesse for disse
omradene og riktige forbindelser. En annen er plasskrevende industri.
- Det er mye som teller nar
bedrifter skal etablere seg, sa
ødegârd. og det finnes kommuner med hardere ligningskontorer enn andre. Nar bedrifter vurderer tar man ogsa
med i betraktning hvilket
skussmal ligningskontoret i
kommunen har. Andre ting
som veinettets dimension og
dimension pa kloakkanlegg
ma vre I orden.
Lag heller ikke kommunalpolitiske saker av nye prosjekter. Sett banksiefen pa
det og la det stâ til. Bruk kontaktpersoner 1 markedsførin-

gen. Nar situas.jonen flyter
skier det ingen ting. - Jeg
kunne gjerne Si sett bort det
hele til direktør Sand her og
la han overta markedsfØringen. Det er billigere enn a annonsere, sa Oppegard til slutt
I sitt srdeles humoristiske
og engaserende foredrag som
kiart illustrerte at ogsa i Nes
hadde man erfaringer med
nningsarealene parallelle til
de man liar i Enebakk.
.GRANIK1cAK''UELT"
Etter de inniedende foredragene var det debatt, hvor
et panel sammensatt av banksjef Tore Pettersen, kontorsief BjØrn Halvorsen, Arne
Svarthol fra Enebakk Tomteselskap og Petter Bakke, nningssjef I Akershus, hadde
korte innlegg og svarte pa
spørsmâl.
Halvorsen understreket det
samarbeid som na er igang
mellom kommune, bank og
Handel Handvenk og Industniforeningen, og opplyste ogsá
om de neduserte tomteprisene
man na gâr ut med.
Nningssjef Petter Bakke
mente at nye veier til nningsetablering er vanskelig a
finne, men at man ma finne de
veier som er nktigst og som
gir resultater.
Bakke minnet cm at Enebakk na antagelig vii komme
inn under fylkets nningsfondomrade. Saken skal behandles I fylkestinget 4. og 5.
desember.
Dette fondet vil kunne gi
lan og garantier i forbindelse
med nrIngsetablening.
Gran som alternativt industriomrade I Ytre ble ogsa
kastet fram i debatten, men
her kunne ordfØreren opplyse
at det var meget langt fram til
man eventuelt hadde rad til
en kloakkutvideise I dette
omradet, og at det denfor ikke
er aktuell poiitikk med men
industrireising pa Gran.
Foreningens fonmann Knut
Thorvaidsen var av en annen
mening, og sa atom man soigte hele industriarealene I Ytre
til boligomrader yule man f
rad til a finansiere kloakkutvidelse ved Gran.

Over fopt! tatt
I Padapkontpoll
Onsdag i forrige uke gjennomførte lensmannsetaten 1 Enebakk en radarkontroll I Kirkebygden og I Ytre Enebakk. I alt
360 biler passerte politiets radar,
og av disse fikk 35 personer forenklede forelegg, 5 stykker ble
anmeidt for a ha kiØrt i 20 km
over tillatt fantsgrense, 1 person
kjØrte uten fØrerkort, 2 stakk av
fra kontroilen, og det ble beslaglágt 2 fØrerkort fra personer som
kiØrte i 70-80 km/t 1 50 km sone.
Dessuten kjørte en bil med
faiske skilten.
Nar det gjelder personene som
stakk av fra kontrollen, ma de
belage seg pa bade anmeldelse
og lensmannsbesøk. Man har bilnummeret.
- Det at en 10 prosent av bilene
far utskrevet forenklede fonelegg
en vel ikke sà revolusionerende,
sier lensmann Stig Hansen til
Vignett. - Det er imidlertid alt
det man oppdager I tillegg, som
giør at det muligens en pa tide a
kjØre litt ut med tekniske kontroller ogsa.
I Ytre hadde vi radaren plas-

NB. NB. NB.
Har du noe a
meddele dine
sambygdinger?
Prov en

sent ved MØlla, og det var mange
som forsØkte seg med en elegant
sving opp Sagstuveien, men det
var ikke snlig veilykket, for ogsa den hadde vi folk staende I tIllegg til de som ste ved Tangen
bru, sier Hansen, som ellers kan
opplyse at fartssynderne van 11kelig fordeit I Kirkebygda og Ytre.

Kom og se
Fix-nybetene
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TORA-LISE BUSCH

,ILF. (02) 887319 - 1820 SPYDEBERG

ASCHEHOUG

NORGE
I KRIG 18

- Det mest omfattende verket om Norge og nordmenn under Den annen verdenskrig.
- Skrevet av fagfolk som alle er eksperter pd krigshistorien. Hovedredaktør for verket er professor
dr.philos. Magne Skodvin.
- Overveldende nytt billedmateriale - over 2 000
bilder hvorav 400 i farger.
KJOP NA - spar kr. 320,-. Sikre deg verket til
FAVORPRIS kr. 1.960.-. Kr. 245.- pr. bind.
Gunstige ratevilkAr kan avtales. NA foreligger
bind 1 i bokhandelen. Stikk innom
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De vil bort- fra
dr..ommen om Elm

TrekkspiIl er mer enn drømmen om Elin 09 livet i
Finnskogarna. Det er for lengst slutt pa de dager
da trekkspill ble sett pa som en slags Bkultur, et
syndens instrument til bruk ved bryggedans og fyi.
lefester. I Enebakk vet man i alie fall hva god
trekkspillmusikk i videste forstand kan vre. For
der har vi Enebakk Trekkspillklubb som spenner
over et repertoar fra tradisjonell trekkspillmusikk
som polka, reinlender 09 vals til In the mood, sommer i Tyrol og Intermesso Sinfonico fra Cavaleria
Rusticana. I ár feirer Enebakk Trekkspillklubb sitt
10-árs jubileum, 09 inviterer i den anledning til
stor konsert pa Mjr ungdomsskole
Komponerer selv
SØndagens konsert byr pa
overraskelser. Blant annet
blir det uroppførelse av Harry
Hoimsens nye komposisjon.
Noe mer vii ikke jubilariten Ut
med. Ellers liar faktisk klubben tre komponister i sin midte. Harry Hoimsen, som blant
annet liar komponert, Huska,
Bent og Snurre. Torleif Lund
som har komponert kiubbens
kjenningsmelodi, og Bjorn
Myhrer.
Det sosiale miii 0 i klubben
er forØvrig topp, understrekes
det fra samtlige spillende
klubbmediemmer som 1 dag
teller femten. - Vi har faste
fester et par ganger I áret, vi
drar pa turer, og festivaler,
sier Karen Myhrer. - Den siste
festivalen vi var pa var østiandske Trekkspillfestivai pa
LillestrØm forrige heig. Det
var en mØnstring av trekkspilikiubber I hele østlandsomrádet.
Musikkskole
-. Trekkspiliet er for tiden
inne i en blomstringsperiode,
som det ogsà var den gang vi
startet, fortsetter Karin. -. I
hele landet er det Ca. 160 registrerte kiubber. Vi merker
en stigencle interesse ogsá
blant yngre mennesker, og
skulie gjerne Ønske oss en musikkskole, hvor det var rom
for trekkspillundervisning. Vi
Ønsker ikke at trekkspill skal

forbindes med bryggedans og
fy11. Det vi jobber for er a îa
folk til a se pa dette med
trekkspill som noe seriØst.
Det hele startet i stun hjemme hos BjOrn og Karin Myhrer, Bjorn Myhrer hadde da
gáende et trekkspillkurs, og
mange av elevene var interessert I a starte en klubb. sa
ble det da holdt opptaksprØve
hjemme i stua hos Myhrer.
Potensielle klubbmedlemmer
spilte Soifrid - med varierende resultat, og de som kom
igjennom nâlØyet fikk bli med
i klubben. Noen greide ikke
proven, men det var de helt
unge, og de kom igjen siden.
22. august 1974 var Enebakk
Trekkspillklubb et faktum.
Kiubben startet med 10 medlenimer.
Flere unge
Kiubben over en gang i uka,
men na i det siste har det gatt
jamt, sier formann Per SjØlie.
Det var mye ekstra I forbindelse med turen til kulturuka i
Berlin i sommer, og siden har
det vrt forberedelser til jubileumskonserten. En del
kurser og seminarer blir det
og.
- Akkurat na liar vi gáende
tre trekkspillkurs, sier BjØrn
Myhrer. Det er kurs bade for
nybegynnere og viderekomne. Vi haper jo pa en viss rekruttering fra disse kursene
til klubben. Vi skuile gjerne

hatt med oss here av den yngre garde.
- Hvorfor spiller mann
trekkspill. nãr man like gjerne
kunne spi.11e fele?
- Det har vel noe a gjOre
med an' og miljO. sier Karin
Myhrer. - Selv liar jeg interessen hjemmefra, var vant
med trekkspillmusikk.
- Spiller dere mye rundt
omkring?
- Na i det siste har vi forsØkt
a holde igjen fordi det har
vrt sâ mye annet ogsâ, sier
Bjorn. Men deter klart vi gjerne stiller opp. Spesielt synes
vi det er hyggelig a spille for
pensjonister. Forrige uke var
vi pa sykehjemmet og underlioldt. Vi har ogsa vrt et par
ganger pa Frambu og underholdt..
Ellers liar klubben I lØpet av
sin tiàrige historie spilt i Ene-

bakk kirke, til dans i mononernes kirke i Oslo, pa danskebàten, midt i Osiotrafi.kken, pa nattklubb I h.alia og
øistue I Berlin. Kiubben har
ogsa deltatt I faram
mer. Og da skufle det vre
innlysende for alle at man behØver et stort og variert repertoar.
Jubileumskonsert
Mange har nok allerede re
gistrert at denne gár av stabelen pa Mjr imgdomsskoie
sØndag 28. oktober. Vaglia
rundt pa traktor var et godt
PR-innslag i den delen av
bygda. I første avdeling av
konserten vii klubben presentere godbiter fra kiubbens
lo-ange histonie. I andre del
av konserten vii man spilie
hovedsakelig nytt stoff, den
blant Harry Hoimsens nye

komposisjon. Ytre Enebakk
Misjonskor skal ogsa medvirke ved konserten, og vii
blant annet framføre korsats
fra Händenessia& Korets
t'n e!ThTP!! ou1utrg.
Sang av Vi'oeke Helgesen fra
Fia:eo:.
ogsa pa programmet. Og Oslos ordfØrer
Albert Nordengen gjester
konserten. Sâ begeistret ble
faktisk Osioordføreren for
klubben under kuituruka I
Berlin at han svrt gjerne viile vre til stede pa jubileumskonserten. Selvsagt vii
ogsa Enebakks ordfØrer Lucie
Paus Faick vre til stede og
kuiturstyret en ogsà invitert.
Og da skulle det vre duket
for en verdig jubileumskonsert med mye fin trekkspillmusikk pa Mjr ungdomsskole førstkommende sØndag.

28. oktober braker det lØs med trekkspillklubbens jubileumskonsert pa Mjcer. Her ser vi

klubben pa sin PR-tripp i Vaglia tidligere i hØst. - Kjempemoro, sa musikantene etterpà.
- Mange kom Ut og beg ynte a danse.
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tnt Pa auk sjon
Myei
Attack Snow Jogg
PopuIr
og varm

W'~

Matcher høstens motefarger.
Veiledende tilbodspnrer Ire Grmvig A/S

HestengeN Sport, Spydeherg
Familiens Sportsbutikk

Er verneutstyret I orden
tør hogsten begynner

Mye fine instrumenter àfâ tak i pa auksjonen, selv om noen kanskje egnet seg best som
leketøy. Her tester unge musikanter lydkvaliteten...
loddet ut, deriblant utelØrdagsettermiddagen. Pa
LØrdag gikk Ytre Enegrill, bord grill, pledd, lamauksjonen ble det ogsà
bakk Skolemusikkorps
per, dukke med gardesolgt flotte badekàper,
hØstbasar av stabelen pa
robe, osv. En tur til Danfrottehánclklcer, mØbler,
Ytre Enebakk barneskole.
mark for to var ogsà en
kjØleskap. En gammel yinHØstbasaren er butt trapopulcer gevinst.
ballong kom opp i en sum
dLsjon, men nytt av àret
Som vanlig ga skolepa 180 kroner.
var auksjon, hvor blant
musikken en minikonsert
Budene startet noe forannet utrangerte instrumed mye fin musikk, og
siktig, men tok seq opp
menter var den store atfolk koset seq med kaffe,
etterhvert som publikum
traksjon, og hadde trukbrus og kaker utover hele
fikk blod pa tann. Nc.ermeket ganske mange interetterdd2ge'.
re 70 Jiotte gevinster ble
esserte til gymsalen denne

AnNonser I Vignett
Avisen som nâr flest i hele Enebakk.
Hyggelige annonsepriser.
Ring oss for nrmere opplysninger!
TIf. 92 51 01

R iktig utstyr
Komplett utrustning for skogfolk.
H1elm med nyc og
hørselverfl

Pelstiberlraye med
glideIS og forlengel rygg, sàkall
hogger1akke med
grep for tommoltoll

Ytterkimr vaflflavstøtende materiale. viridteti 09
varmi God ventilasion

Luftig og varm
100% polyester

JAKT FISICE
8~'
~
LUFTSL11V
_`9 5 0)

--

Det storste bokverk pa dette onirade
som noen gang er utgitt I Norge

Volter i varm pelsfiber med vannavstøtende bayernylon beskytter
mot kulder

Vernerransker
erte ge,teskinn
PelsfiberbukSer
Regulerbar i miden 100% polyester

Bukser I vansavstotende isateriale
med verneinnlegg
hell red til folen

-

-

VerneStovier lmr
med verneiflfllegg
tOcglegg
sTALMANN
i

Eicstra lange pelsfibersolcfcer gir
fottene god varme
09 ventilaSpon

Et imponerende ailsidig kimnskapsverk.
En rik og inspirerende Ede ose av for alle
jegere, fiskere og friluftsliv-venrier, 2000
sider mettet med interessant, underholdende og 1rerikt stoff til nytte og glede
for bade den unge entusiast og den erfame
veteran

a

5 BIND .a 400 sider i stort
format, solid og vakker innbundct
gjennomillustrert i farger.
Na faverpris kr. 2700,Redigert av Ragnar Frislid og Krtut Rom.
Forste bind foreligger na. Femte og siste
binder planlagt ferdig hosten 1986.

.
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gummi med Ye,ner,r,Iegg 1509
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Klap for
sesongen
Nils Wiik pa den nye snØscooteren, som vii lette arbeidet
med lØypepreparering betraktelig.
Det er ná fire ãr siden rer en bombi som tar grovarbeiEnebakk fikk sitt eget lo- det effektivt i lØypene pa tilkalutvalg av Skifore- sammen 17 mil.
- Nâr Skiforeningen stØtter
ningen for Sørmarka. Det sânn
opp om Enebakk, sier Wiik,
er Nils Wiik som er for- synes jeg nok at kommunen burmann i utvalget, og helt de kunne tØye seg mer nár det
siden starten har han hatt gjelder sitt Økonomiske tilskudd
arbeidet med a rydde og til foreningen. For det er klart at
preparere løyper. Sist hele dette apparatet for a holde
vinter gikk det med 230 ti- lØypene I orden koster. Mens
'
/ : 4I•
mer til arbeidet. I ãr reg- ,),pan
•ee
ner Wiik mccl at det skal tils U.. pr. I .tge
figger Enebakk pa 1.13 bli adskillig lettere. arbeidet,
og altsâ nesten i bannsjiktet av
Hjemme pa gArden hos Akershus-kommuner. SkiforeWiik stir det nemlig en ningen har derfor sØkt komsplitter ny snØscooter munen om et tilskudd pa kr
som skal settes inn i dette 24.000 - altsâ kr 3.- pr. innbygger
arbeidet nAr snØen kom- som skal gá til arbeidet med
mer.
stue- og lØypepreparering.
Ellers har Wiik god hjelp til arSkiforeningen legger ned et vel- beidet av Ottar Simonsen. Wiik
dig arbeid for at glade turgàere kjører vesentlig opp lØypene i
skal ha tilfredsstillende forhold. Gaupesteinomrâdet, EkebergRydding av lØyper foregâr ogsâ da1en, Bjerkeskogen og Omberggjennom sommerhalvaret, og fra skogen. I østmarka er det BjØrn
november og fram til snøen leg- Willy Hanssen som kjører opp
ger seg er det rydding hver heig. lØypeIie med snøscooter.
Dette arbeidet tar ogsà Wiik seg
Hytta inne pa Brâten leier Loav, med god hjelp fra Skifore- kalutvalget av Skiforeningen
ningens medlemmer, og fra Id- gratis av Enebakk kommune, og
rettslaget Driv, ElF og Trekk- her kommer det fortsatt til a vhundklubben. Wiik er engasjert re sØndagsâpent 1 sesongen.
av Skiforeningen til lØypearbeid.
Med sine 235 medlemmer har
I tillegg til de mange deltidsen- Skiforeningen relativt liten
gasjerte personene som ogsâ leg- dekning i Enebakk, sier Wiik. Vi
ger ned mye dugnadsarbeid, har skulle Ønske 055 flere. sa hvis noSkiforeningen ti héltidsansatte en skulle Ønske a bli medlem,
løypebaser. I SØrmarka er BjØrn kan de bare henvende seg til
Ekornás heltids lØypebas og kjØ- meg.

Husleieokning
Det blir en husleieØkning i
kommunale boliger pa 11%, 30 av
kommunestyrets representanter
gikk mandag inn for en slik husleieØkning, mens venstres representanter Gina Sigstad og Helge
Nilsen, samt Kvalvag (A) gikk
inn for a Øke husleien med bare 6
prosent. HusleieØkningen gjøres
gjeldende fra 1.1.85.
Et forsiag fra Helge Nilsen om a
vurdere pa nytt den i langtidsbudsjettet vedtatte 5% Økningen
utover prisstigningen ble vedtatt
samtidig. Bare Fremskrittspartiets representanter stemte imot.
- Det forbauser meg, sa Sorensen, at Venstre, som har ivret for
A fA et langtidsbudsjett, skal vae-

re de fØrste som fraviker prinsippene for dette.
- For a kunne lokke kvaliflserte
folk til a sØke stillinger i kommunen, sa Helge Nilsen, er det et
fortrinn a kunne stille kommunale boliger til disposisjon.
Konsekvensen av redusert antall
slike boliger og økt husleie er at
flere vii finne stillinger i Enebakk
mindre attraktive. Og ikke bare
det. Ansatte ser seg ogsâ kanskje
om etter stillinger i andre kommuner. Er det moraisk, at arbeidsgivere pa denne maten utnytter et stramt arbeidsmarked.
Vi bØr fØre en forsvarlig personalpolitikk og ta vare pa det vi har,
sa Nilsen til slutt.

Goy pa' 0 teater

- Na tar jeg pi-inses.safra deg. LWekort
Full kontakt mellom trollbundet ungt publikum og aktØrer, da Teater 82 sØndag
ettermiddag spilte Lillekort>
pa Mjr ungdomsskole. Bare
synd at ikke mange, mange
fler mØtte opp og fikk vre
med pa moroa. Ja, nettopp
were med... Her skulle man
nemlig ikke bare sitte stifle og
bli underholdt. For hvorfor
kan man na ikke selv fA spille
litt? Isr nâr Svein og Anders
- eller Lillekort og Kong Layring mangler bade troll og
pnnsesser til stykket?
For n.r Lillekort og Kong
Lavring skal ut og sØke lykken, bort fra fattigslige forhold, med muggent og rottespist brØd i knyttet, da er
mangt pa gang. . Skal man
redde prinsesser ma man jo
ha en prinsesse a redde - eller
to. Og a a by til a ga med
himmelbia og rosa silkekjole
pa scenen var skikkelig gØy.
Et femhodet troll matte ogsa
til - og ble skaffet til veie pa
momangen* av spilleglade
unger med tinntallerkenØyne.

Nce - se pa han'a dø

Litt nifst det der med at Lillekort skulle hogge hodene av
med en meterlang sabel altsá
- men det gikk jo bra...
Og etter mange gjenvordigheter og kamp med femhodede troll og havtroll og annen
trengsel fikk Lillekort begge
prinsessene og hele riket, og

delte det like godt med broren, Kong lavring. Og sa ble
det bryllupsmarsj og glede og
fryd - og feiring i 7 dager ble
bebudet.
Vellykket for alle penga, og
vaglia Vel kan notere seg nok
et veflykket arrangement for
barn.

- Nei, jeg vii ikke gafte meg med deg, sier prinsessen til det
fcle havtroilet.
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Eigjakta.

P
Vi ankommer Haugsten i
grâlysningen. Det har striregnet hele flatten, og fremdeles
slier det ned. Ikke ideelt vr
for eigjakt, kanskje, men vi
har nâ bestemt oss for A slenge med likevel. RØdkledd Ira
topp til tâ, for a vre pa den
sikre siden. PA tunet blir vi
mØtt av Tonny - den átte ar
gamle eighunden pa garden.
Den kommer smalØpende
mot oss. Ellers er alt stille.
Jaktlaget har tydeligvis ikke
samlet seg enná.
En halvtime etter er alle pa
plass I postrommet. Vedovnen varmer godt i den rákalde
morgenen. Praten gár mens
man venter pa vret. Det ma
vel letne?
Fikk elg i gAr
Jaktlaget pA Hugsten bestar av Vegard Stahlsberg, Johan Ellingsen, Trond Sundbye, Thorbjørn Sby, Thor
Strand og BjØrn Karisen, alle
erfarne jegere som har tatt
mang en elg gjennom tidene.
Strand har jaktet pa Haugsten i 20 ar, og Seby i snart
tredve. De kan sine ting, og de
vet hva de skal gjØre nar dyret
ligger der.
- Du skulle vrt her i gar,
sier Johan Ellingsen. Da tok
vi elg, og det allerede kiokka
ti om morgenen. Vi posterte
langs Gjeddevansvejen, og
gikk med bikkja over Grasasen. Mannen med bikkja
meldte Ira over walike-talkjen
at han hadde dyr som gikk

0

post. med

nordover, vekk Ira postrekka,
og Ut av terrenget. Vi fikk beskjed om at en av oss skulle ta
biien og kjØre rundt og stenge
mot nord, mot BØrjesetermasan. Det bie min oppgave. 1kke fØr hadde jeg satt meg ned,
sä kom elgen - en okse pa ca.
170 kilo. Hadde det ikke vrt
for walkie-talkien, hadde Vi
aidri tatt den. Dette hjelpemiddelet, samt bilen, har
vrt med pa a effektivisere
moderne jakt. Dyret fikk vi
hjem med 4-hjulsdreven traktor og vinsj. Arbeidet tok mist
to timer.
Vente - vente
Mens eighistoriene har fibrert i postrommet pa Haugsten har regnvret lettet, og
deter tid for uttakern - <derkekork med angstfordiver til
alle pa laget, for man tar Ut for
A gjØre reprise pa gardsdagens vellykkede jakt.
Vi blir sittende pa post pa
Tovmasan sammen med Johan Ellingsen. Det regner tordivler, renner bekker nedover
buskebeina. ikke en lyd Ira
walkie-talkien. Drevet gár i
omradet ved Merratjern. Eneste lyd a hØre kommer fra regnet. HØrer vi ikke floe snart?
Vi speider mot krattskauen i
enden av myra. Ingenting a
se..
Det har nesten sluttet a regne. Himmelen lysner i nord,
og smá takerlak driver mellom vinternakne bjØrketrr.
Hysj - noe nrmer seg. Svak

Johan Ellingsen ved siden av den 170 kilo store elgoksen
han tok pa BØrjesetermàsan dagen iforveien.

ThorbjØrn Sceby pa post. Tàlmodighet, mener jegeren som forelØpig ikke hadde sett
snurten av elg denne lØrdagen.
plystring sekunder etter forspeider utover myra og bortpa rnotsatt side av veien. teller at elg er det ikke. Det er
over mot skaukanten, men alt
Nei, han hadde helier ikke
derimot Trond Sundbye med
er stifle. Ingenting er a Se.
sett noe dyr.
bikkja, som ikke har sett
Life elg
Det har gátt timer. Klokka
snurten av dyr. Travel aktiviDet er bare a vente. Vi lytnrmer seg elleve. SA langt
tet pa walkie-talkien. Laget
ter. HØrer bare vinden - elier
ingen fangst - ikke en elg er a
blir enige om a flytte iitt pa
var det knaking i tØrre kvise.
postene. Ny ventetid. Vente ster. Johan Ellingsen er pa
Karene blir enige om a spise
vente. Valne fingre. - Hvem
walkie-talkien. Har ikke hatt
PA
postrommet pa garden.
inni granskauen kán handnoe dyr innen rekkevidde,
Vanligvis koker man kaffe og
tere avtrekkern i silk tilstand
skal bare gjøre seg ferdig med
steiker fiesk pa bal ute I
om et dyr skulle komme? Ny
drevet og foreslar mat. Vi far
skauen, men vret innbyr ikrunde pa walkie-talkien. Bllr
godt rad om a rusle ned i svinke rlktig til det.
enige om a motes litt lenger
gen der gammeliensmannen,
- Det er lite elg i ar, sier Snede hvor Johan Ellingsen
Strand sitter pa post. - Det er
by pA vei ned mot garden.
skal overta bikkja og ga over
viktig a bevege pa seg, sá man
Lenge siden det har vrt sa
Kalvasen. Vi blir overievert I
ikke blir for kald, sier Sby.
darlig. Vanligvis yule man
Sbyns varetekt og posterer
Vi adlyder under tvii. Om
heit sikkert hatt dyr innen
pa en hØyde like ved. Det blãman na bie tatt for elg da?
rekkevidde
ved a ga som vi
ser godt. Vr og vind har mye
Det gikk bra. Der i svingen
har gjort i dag.
A si for utfallet av jakten far vi
under en enorm gran satt
14 lag i Enebakk
vite. Sby star kiar med rifia,
Strand og speidet mot skauen
Tibake I nostrommet far
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man vrengt av seg dyvàtt
regntøy. Det knitrer muntert i
vedovnen. Kaffen putrer p
primusen. Karene steiker
brØdskiver pa ovenen. - Smaker bedre pa bali skauen, mener de, men man tar det som
det er. Vi Mr steikeflesk pa
brØdskiva. Det smaker nydellg etter den dyv.te
skauturen.
- Ja, da ble det ingen 4otsup>>
pa deg, sier karene og humrer
med snadda i munnviken. Totsup>?? - Ligger i navnet.
En sup for a feire at man har
tatt elg. - Det er liksom mer
stemning i den enn uttakern,
mener de .erfarne jegerne.
Dette var âttende elgjaktdag for Haugstenlaget, som til
da hadde tatt to dyr. Kvoten
er seks, sâ de begynte a fá det
travelt. - Men vi forsØker a ikke ta ungdyr med kalv, sier
Ellingsen.
I alt er det gitt fellingstillatelse for ca 90 dyr I Enebakk, hvor det tilsarnmen er
14 jaktlag. Det er Haugstenlaget, Weng laget, Degruml
SkØyen laget, BØrterlaget,
Ekebergiaget, Bjerkelaget,
Kommuneskogene, StrØmsborg/Østbylaget, HobØllaget,

Brevikiaget, et lag i Daletjerdingen, et pa Hammeren, RustadlSaltvedt laget, og Holtlaget.
Ma ha skytterprøve
Det er mange mater a drive
elgjakt pa. Haugstenlaget driver det man kaller posteringsjakt, og som karlskje er det
mest vanlige nar man har et
noenlunde stort jaktlag. Som
det ligger i navnet betyr det
at man posterer, mens en gár
med sporhund som driver elgen.
Noen driver lØshundjakt, da
jager bikkja elgen, slik at den
til slutt blir stáende stille, og
man kan felle den. Det er
mest vanlig om man ikke er
sâ mange.
Endelig er det noen steder
man driver klappjakt, men
det har vi ikke i Enebakk. Det
foregàr slik at hele bygda
mobiliseres i jakten, og at
man jager i flokk.
Men heller ikke i en sánn
jakt er det hvemsomhelst som
kan stille opp. Man ma aviegge skytterprøve, og det er
kontroll av vâpen, som ma
vre det samme som man avlegger prØven med.

Vegard Stahlsberg, Thorbjørn Sceby og Thor Strand i postrommet
tidlig lØrdag morgen.

pa Haugsten

Aidri visste vifØr at elgjakt var set mye venting. Her Thor Strand pa post under en kjempegran mens reanet siZer ned.

VIGNEIT

Barnas dag:
Ko
Av Espen Nordhagen
Latter og lyder som vitner om hektisk aktivitet
møter oss da vi konimer
inn i kommunestyresajen.
Det er lørdag og rundt oss
har vi mengdevis med unger. Hva er nã dette? Er
det samling for alle barna
I hele Enebakk? Det er ikke sâ langt fra sannheten,
for dette er Barnas dag.
Enebakk husmorlag hadde satt seg som mâl a aktivisere flest mulig av Enebakks yngre garde. Dette
arrangementet som rett
og slett heter Barnas dag,
blir avviklet pa en dato
som ligger nrmest muhg den dagen som FN har
satt av til barna.
PA FEMTE ARET

- Vi ønsker a fortsette denne
gode tradisjonen sier lagleder for
Enebakk husmorlag, Ella Wenli.
- Og tradisjon er det etterhvert
butt. Ca. fern ár har Barnas dag
vrt til. - Vi samarbeidet fØrst
med likestillingsutvalget om dette arrangementet, men til slutt
overtok vi hele ansvaret. Videre
opplyser Ella Wenli at Enebakk
kommune har vrt enestáende
nàr det gjelder a stØtte opp om
opplegget. - Kommunen har
hjulpet oss med bade lokaler og
Økonomi, sier hun med et stort
smil om munnen. NA er det vel og
bra at det klaffer fra arrangØrenes side, men det som er det viktigste er at barna trives. Hele 8
forskjellige aktiviteter hadde de
A velge mellom, og det meste falt
barna i smak. Bollebakingen var
nok kanskje det som slo best an.
Vi har sjelden sett sa intenst konsentrerte smárollinger som der
og da. Ikke alle forsto at bolledeigen hverken skulle spises eller
brukes som kasteskyts mot inn
páslitne journalister. Men oppe

unestyresalen tekestue var det ogsa hektisk aktivitet.
Det var forming av ymse slag,
maling og modellering. Det sâ
rett og slett Ut som om absolutt
alle barna hadde funnet noe for
sin smak.
DUKKETEATER

Men det som samlet de flestes
interesse var naturlig nok dukketeaterforestillingen. Fra Rakkestad hadde husmorlaget hentet Marit Hulaas Stubberud som
spilte H. C. Andersens eventyr
om Tommeljse. Hun sa seivetter
forestillingen at hun følte at hun
nâdde fram til barna, og vi som
sa alle de ivrige barneansiktene
under forestillingen, kan bare bekrefte dette.
Da vi etter forestillingen skulle
prate med henne, yule hun ikke
at noen bar barna skulle se dukkene hun hadde brukt. - Jeg vii
at barna skal sitte igjen med det
inntrykket at dükkene faktisk
har liv, og ikke er figurer av toy
og tre. Jeg mener at barna har
rett til a bevare dette inntrykket
fra en slik forestilling. Etter dukketeaterforestullingen fortsatte
aktivitetene som fØr.

Det er go y a lage piperenserclolcker....

VOKSNE STRESSER

Det som kanskje imponerer
mest er den offerviijen som husmorlagets medlemmer oppviser
nar det gjelder a engasjere seg.
De teller Ca. 30 medlemmer, og
stort sett alle mediemmene vm'
aktivt med denne dagen. L.
medlemmene vi snakket med var
storfornøyd med arrangementet,
og naturlig nok var de ogsa meget imponert over dukketeateret.
Stort sett et meget vellykket arrangement bade for barna og
husmorlaget. - Men, sier Ella
Wenli med et lite sukk, - Jeg
skulle Ønske at de voksne som
var med ikke lot seg stresse opp
sâ mye. Det blir for mye uro nar
barn og voksne stresser pa en
gang. Vi hâper dette tas ad no.
tam, og vi gleder oss til neste ár
for det er ailtid en fornØyelse a se
tiifredse unger, og det var det
mange av pa barnas dag.

Her blir det gode boiler. Bollebakingen var meget popukr hos barna.

Tommezise og mamma'n gjorde Zykke pa Barnas dag.

Det var mange aktivit eter for ungene, oj det meste var ciu alt.
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Om annonser
og okonomi

Skolestyret

Viktige sakep utsatt

Siste
skolestyremøte
var først og fremst preget
av avskjed med Enebakks
skolesjef Halivard Toft,
som gãr av 31. oktober.
Det vankèt bløtkake og
snitter,ros og roser til en
skolesjef som i 12 ãr har
bade gledet og ergret,
men ailtid engasjert. En
mann hvis idéer og tanker
man aidri stiller seg likegyldig til. - Han er som en
veps, sa Aage Rustad. Du
kan vifte ham bort, men
han kommer ailtid Wen.
De virkelig store sakene til siste skolestyremØte ble imidlertid
utsatt, og sâlecles vii det ikke bli
tatt noen stilling til delutredningen om skoleutbygging i Enebakk fØr i skolestyrets desem-

bermøte. Skoiesjefens innstiiling de skoiesjefen foresiátt at koni denne saken konkiuderte med torassistenter .med minst 8 árs
at skolestyret i kraft av den full- praksis, derav 3 ár I Enebakk
makt Enebakk skolestyre fikk av skulle fá iØnnsstatus som fullkommunestyret 1 februar -82 vil mektig. Videre hadde skolesjefen
ta den nødvendige kontakt med foresiâtt at vaktmestere I skoler i
fyikesmyndighetene om even- Enebakk skulle fã samme
tueii utleie av Enebakk ung- lønnsplassering som stillingen
domsskole til bruk for viderega- ved Enebakk ungdomsskoie.
ende skoie i Enebakk, i nrt
For
rengj øringsassistenter
samarbeid med formannskapet.
gikk forsiaget ut pa at pa arNâr saken kommer opp igjen i beidspiasser med mer enn to tildesember, vii en fly skoiesjefsitte satte skal det bli opprettet lederI stolen. D.v.s. det er pedagogisk funksjon for en av disse, med
konsulent Arnilnn Sandvik som lØnnstiilegg tilsvarende et iønnsda fungerer i stillingen. Sahdvik trinn.
gir imidlertid uttrykk for overfor
Vignett at han er fuilt pa linje
Badeplass
med Toft I denne saken.
Spørsmãlet om a flytte badeLavtlønnsgrupper
piassen ved Mjr litt lengre mot
Andre saker som ble utsatt var ford pa skolens strandlinje ble
lavtlønnsgruppers iØnnsforhold. ogsá vedtatt utsatt til neste skoI sin tilráding til skolestyret had- iestyremøte.

Yngreslaget I Ytpe
Enebakk ep 20 a0p

Art. nr. 1
Av Halyard Waade
Kan det lØnne seg a annonsere
i en liten lokaiavis som VIGNETT? SpØrsmalet har piutseiig
meidt seg for de nringsdrivende
I Enebakk. Noen vet at svaret er
JA. Det kan vi se av annonsene 1
VIGNETT. Det er disse annonsørene som hittil har vrt avisens
Økonomiske ryggrad. HURRA
FOR DEM! Deter opplØftende at
sa mange har sett muligheten og
forstatt betydningen alierede.
Løpesedler og
medlemsblad
Tidiigere matte man veige mellom a annonsere 1 tre iokaiaviser
eller sende ut iøpesedler for a
markedsføre seg I Enebakk. For
de fieste fait valget pa iØpesedler.
Annonser i jnedlemsbiad og foreningsbiad har ofte vrt betraktet som stØtteannonser. Mange
mener at de nringsdrivende har
annonsert i disse publikasjonene
av ren velviije, og uten a regne
med sr1ig Økt omsetning. Jeg
tror iikevei at annonser i disse
biadene iØnner seg, men at det
pa iangt nr er nok som fuilgod
markedsføring. Det er ogsá en
kjent sak at lØpesedler ikke kan
konkurrere med avisannonser.
Hvem støtter hvem?
Noen tror at nâr de blir spurt
om a annonsere I VIGNETT sa er

det for a stØtte aivsa. La meg da
spØrre: Hvor mange tror du annonserer I Aftenposten for a stØtte den? - Eller i andre iokaiaviser
for a støtte disse? Faktum er at
VIGNETT har kommet for a stØtte de nringsdrivende, eller rettere sangt for a gi dem en iettvint
og skikkelig mate a markedsføre
seg pa. Det har de ikke hatt for.
Vente og se
Denne muligheten til markedsfØring er aitsa heit ny for de nringsdrivende I Enebakk. Mange
fØler seg naturiig nok usikre pa
betydningen av den og veiger
.derfor a vente og se. Men VIGNETT kan ikke vente og se. Den
skal komme ut hver uke og er
Økononijsk avhengig av en viss
annonsemengde. Vi kan ikke la
kua dø mens graset gror!
Nok stoff
Deter nok stoiftil a gjØre VIGNETT dobbeit sa tykk som den
er I dag. Men vi ma tilpasse sidetallet til den annonsemengden vi
far inn. Mange annonser gjØr
VIGNETT leseverdig, tykk og
trivelig. FA annonser fØrer til det
motsatte. ForeiØpig ma vi derfor
bruke mer tid pa a mase pa de av
de nringsdrivende som vii vente og se. Denne innsatsen skulle
vi heiler brukt til annonse-servjCe og hjeip til annonseutforming.
I neste artikkei skal vi Se p
fordelene ved a annonsere I VIGNETT.

fysiotepapeutene
inn hos Vapdebepg
Borcitennisborciet i kjelleren pa Misjons/zuset er populcrtsamlingssted for yngresmedlemmer.
Visste du det?
At annen hver uke 1 20 ar
har en flokk - noen ganger
stor, noen ganger liten - vrt
samlet til.Yngresmøte pa Misjonshuset.
Det var to lrere, BjØrg LØken og Helene Onstad som
startet opp hØsten -64. Siden
har We ledere og yngres-unger skiftet. Og mange er det
som har vrt innom Yngresiaget.
PA mØtene har vi andakt,
misjonsinformasjon,
konkurranser, litt a spise, og sosialt fellesskap. Vi har ogsâ
drevet med hobbyarbejd med
tanke pa BASAR/MESSEom
hØsten.
Vi har hatt Pizza-kveid - og
pepperkakebaking fØr jul hører ogsá med. Da skriver vi ogsajulebrey til mIsjonrer som
har besøkt iaget, eller som vi
kjenner fra ieir og week-ends
vi har vrt pa, og alle skriver
sitt navn under.
Vi har utlodning pa alle mØter, og pengene gâr til Misjonen, og vi har fjernadoptert to
barn som g.r pa skole i Hong
Kong og Etiopia, d.v.s. at vi
betaler skoiegang for disse.
ALLE ØNSKES VELKOM-

MEN SOM HAR FYLT 10 AR
PA YNGRESMØTENE!
SPENNENDE!
Ja, sa vet du hva Yngres er
og hva vi gjør der.
Spill, konkurranser, spising
og prating er koselig; alt sammen. Men det som er aller
viktigst er andaktene, sier
Trine HobØi.
- Det hØres tregt ut synes
du? Men det er langt fra sannheten. A lese og hØre fra Bibelen er spennende og interessant. Og ikke minst er det
viktig na.r du tenker pa at det
faktisk gleider liv eller død.
Det var etter Yngres for Ca.
8 àr siden at det virkelig gikk
opp for meg at jeg matte vetge hva jeg yule. Og jeg vaigte
A fØlge Jesus. Det har jeg aidri
angret et sekund pa!
Og at Han har hjulpet i
<'kneikene skal jeg gjerne
skrive under pa - sa mange
ganger som heist, sier Trine.
Yngres har gitt meg mange
gode venner, men aiier viktigst - jeg har ftt en venn for
iivet. Han heter JESUS.
KIRSTI LØTVEIT har vrt
av de mest trofaste, og hun
sier:

- Jeg begynte i Yngresiaget
bade fordi jeg yule hØre om
Jesus, Gud og Misjonen, at
jeg vile treffe venner, ha det
morsomt - og gammel vane.
- Misjonen?
- Ja, jeg husker at jeg var
spesieit interessert I a komme
PA møter nâr vi skulle fâ besøk av en misjonr.
Det var nok bi.a. pa Yngres
at interessen oppstod for
fremmede kulturer, og for
konflikten U-landJI-land.
Tror du Yngres har noen
framtid?
- Ja, det tror jeg!
Kanskje mØteform og oppiegg forandres etter hvert,
men Jesus tror jeg aidri blir
uaktueil! sa Yngres har nok
en framtidj
- Noe du vii si til siutt?
Det er mange som sier at
kristendommen er fin og passer for de som er kristelige,
men ikke for dem.
Men enten sa lever Jesus, eller sa lever han ikke. Enten er
kristendommen sann for alle,
eller sa er den ikke sann for
noen. Alle ma veige hva de vii
satse pa. A gil med strØmmen
er ogsâ et vaig!

Kommunen skal ieie fysioterapiokaler I kjeiieretasjen hos
Vardeberg I Kirkebygden. Dette
ble resuitatet av en langdryg debatt pa metervis av saksutredninger i kommunestyret mandag
kveid. Videre ble det vedtatt at
kommunen skal innga avtale om
viderebortieie til de fysioterapeuter som kommunen for tiden har
avtale med, nemlig Ellen Berg
Eilingsen og Lucie Paus Falck,
Kommunens egen fysioterapeut skal ogsa holde til I lokalene.
Det andre aiternativet til fysloterapiokaler var I Enebakk helsestudio, men kommunestyret
valgte Vardebergaiternatuvet til
tross for at dette ble dyrere. Leie
piuss strØmutgifter, kommunale
avgufter og renhoid av iokaler i
Enebakk helsestudlo yule komme pa kr 84.260 1 Aret, mens Var-.
debergalternativet kommer pa
107.375.
Fysioterapeutene som kommunen har avtale med, skal betale ieie pa 60% av driftstilskuddet.
Asmund Jahr var fØrst ute pa
talerlista og lurte pa om formannskapet her hadde kiart for
seg hva de egentlig hadde ve&
tatt. Jahr etterlyste svar pa om
man hadde vurdert muiighetene
for a fA iokaler ved Enebakk Syke- og Aldershjem, som kontorsjefen hadde pekt pa som muhg alternativ. Han yule ogsa ha
svar pa hvorfor helse-og sosiaistyret ikke hadde behandlet
saken og kommet med synspunkter.
Haster kanskje saken, undret

Jahr, og lurte pa om nye iengder
yule bli lagt til sakspapirene ved
en utsettelse. Det ser ut som om
et standpunkt er tatt alierede, sa
Jahr til siutt.
Representanten Aimehagen ba
om at saken matte bli utsatt da
han fØlte seg pa gyngende grunn,
og fikk fØige av SØrensen, som
den milelange saksframstiiiingen
til tross fØlte at her matte mere
fram i dagen.
May Stramdos Johansen forsikret Jahr om at ogsa syke- og
aldershjemmet var vurdert, og
Per Kongsnes (A) kunne opplyse
at helse- og sosialstyret var patenkt, men at saken faktisk hastet, fordi det var tidsfrist til oktober pa et av uteleitilbudene.
- Men hvor skal -vi ha biblioteket na, undret Gusiund. for
Vardebergs iokaier vr jo \rurdert
411 den bruken. Kontorsjefen
kunne imidlertid berolige med at
det I iangtidsbudsjettbehandijn
gen var tatt med beviigninger til
helse- og sosialsenter i slutten av
perioden. - Biblioteket bØr komme i tilknytning til den utvidelsen av herredshuset dette prosjektet medfØrer, sa Halvorsen.

Annonser Jeses
av folk flest
R M. eILLIR
VLpw INN OtN
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Bohlep I Hobol

Var hue nøtt fra farrige nummer av Vignett er oppklart: Leserne husker bildet av maleriet
hvor vi etterlyste opplysninger
am hvor motivet var hentet fra.
- Det er et gammelt bilde, og
jeg har maken pa veggen hjemme, sier Tore Slette i Dalefjerdingen til Vignett. - Bildet er av gàrden BØhler i HobØi. Tilknytning
til Enebakk har iikevel bildet pa
mange mater. Mar til Jens Jensen fra Søndre Nes pa Hammeren
stammer fra den garden, og mor

Trivelig! Dette var stikkordet pa Flateby mandag den
22. Stedet var Pasquale Leones restaurant. Kari og Pasquale Leone hadde budt inn
Enebakks eldste fra alders-

til Jacob Mysen fra Heier pa
Hammeren, kommer ogsá fra
samme sted, forteller Siette.
Dersom noen av vare lesere er i
besittelse av gamle fotografler
fra Enebakk, fotografier man ikke flnner Ut av, elier fotografier
som kan fortelle andre noe am
Enebakks historie, er vi svrt interessert i a lane detn. Du kan isa
fall sende bildene til: Vignett,
postboks 116, Ytre Enebakk, og
vi returnerer dem sa fort de er
brukt I avisen.

(cNá er det tetb)
boligen og sykehjemmet til
sosialt samvcer hos seg. Det
ble servert kaffe, smØrbrØd
og diverse smágodt, og de
eldre satte veldig stor pris pa
dette. Det hØrer kanskje med

en oppfordring til andre om &
aktivLsere denne aldersgruppen mer. De gamle setter
utvilsomt stor pris pa a bli
vist oppmerksomhet.

Duket for ny runde
om okonomifunksjonen
Det var fulit av kommuneansatte pa galleriet
i herredsstyresalen da
kommunestyret mandag
kveld skulle ta stilling til
om Enebakk skal fâ Økonomisjef, eller om nàvrende ordning med todeling av økonomifunksjonen, hvor planlegging
osv. sorterer under sentraladministrasjonen,
mens regnskap, skatteinnkreving osv. sorterer
under kommunekassereren. Heller ikke mandagen brakte avklaring i
spørsmãlet. Formannskapets flertallsvedtak som
gikk pa en omorganisering av Økonomifunksjonen med en økonomisjef
pa toppen fikk ikke tilstrekkelig flertall i kommunestyret og saken ma
derfor tas opp igjen, til fly
behandling.
økonomiutvalget som har vurdert omorganisering av Økonomifunksjonen i Enebakk har bestátt av ordfØrer Lucie Paus
Falck, varaordfører Per Kongsnes og kontorsjef BjØrn Halvorsen, som alle tre har gâtt inn for
en omlegging, mens mindretallet
i utvalget, Reidar Kobberstad og
Oddbjørn SiijebØl, administrasjonsutvalget har gatt inn for a
opprettholde nâvrende ordning.
I formannskapet gikk et flertall

pa seks inn for en omorganisering, mens mindretallet pa tre
gikk inn for administrasjonsutvalgets flertalisforsiag, som
var i trâd med økonomiutvalgets
mindretall. Samtlige arisatte ved
kommunekassererkontoret, og
et flertall ved formannskapskontoret har gátt inn for a opprettholde navrende ordning. Det
har ogsâ kommuneforeningen og
Enebakk avd. av KFL.
- Hvis kommunestyret nã gár
inn for en ny ordning sa Karen
Hagen (Frp) - mot ansattes, arbeidsorganisasjonenes og arbeidsmiljøorganisasjonenes vilje,
da har vi misforstâtt begrepet
medbestemmelse. PA vegne av
Frp la Hagen fram forsiag am at
økonomifunksjonen ikke omorganiseres, og at stillingen som
kommunekasserer lyses ledig
snarest.
- Vi har ikke sagt at navrende ordning ikke fungerer godt, sa
Per Kongsnes, - men den kan
fungere bedre. Skulle vi her fØlge

ansattes Ønsker vifie ingen utvikling skje. Jeg tror ansattes reaksjon bunner i frykt for det
ukjente, sa Kongnes, og mente a
finne lite konkrete argumenter
mot ordningen i de foreliggende
uttalelsene.
- Jeg ber om at de ansatte aksepterer at vi er nødt til a ski re
gjennom her. En omorganisering
vii ogsa gi dem bedre muligheter,
og vre til deres eget beste, fremholdt Kongsnes.
- HØyre Ønsker ingen omorganisering, sa Reidar Kobberstad.
Ansatte Ønsker ingen forandring,
og kontorplassen er ikke egnet
for omlegging mente han. - Det
MA were frustrerende for de ansatte a ikke bli hØrt. Han kalte
hØringsrunden for skuebrød, og
mente saken mante til ettertanke.
- HØyre er ikke prinsipielt i
mat en omlegging, sa han. Men vi
vii vudere saken senere, nâr vi
har fâtt bedre oversikt.
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Dette har vi ventet pa sa
lenge. . . Na slipper endelig
elevene pa Ytre Enebakk barneskole a ga med slagstøvier
innendørs. Det lekke taket
har blitt tettet. To mann fra
ITOR har hatt jobben med a
legge nytt dekke pa taket. En
skikkeuig grisejobb var det,

det skriver vi under pa. De to
arbeiderne badde pa skolen
mens de holdt pa, fordi det
var litt langt til Enebakk fra
hjemstedet. Helt fra Skien
hadde de kommet for a dekke
taket pa barneskolen, og det
er synd a si at det ikke var pa
tide.

Kommunen oveptap
I Tomleselskapet
Enebakk kammunestyre har
vedtatt 'at kommunen skal overta deler av adrninistrasjonen av
A/S Enebakk tomteseiskap. Det
var i april i âr at kommunestyret
vedtok a sette ned et titvalg pa
fern medlemmer som skulie vurdere tornteselskapets framtidige
organisajonsform og administrative tilknytning. 2. oktober la
Arne Svarthol, som har vrt formann i utvalget fram sin utredning.
Utvalgets utredning ender app
i en anbefaling av at tomteselskapet fortsatt oppretthaldes
sam aksjeselskap og at den administrative tilknytning blir
Enebakk kommune. Tidspunk
tet for overtagelse er fastsatt til
1,1.85.

Utvalget glr'i sin utredning uttrykk for at det hersker visse Uklarheter om hvorvidt kommunenes etater med dagens bemanning og kapasitet kan pata
seg det ekstra arbeidet som overfØringen vil innebre.
Hovedtyngden av dette arbeidet vii falle pa teknisk etat som
ifor ble styrket med en stilling
som teknisk sjef og 1/2 kantorassistentstilhing. Etaten er dessuten i lØpet av 84 ytteruigere styrket. Utvauget presiserer imidlertid at etaten ikke ble styrket
med tanke pa overtagelse av
tomteselskapet. Teknisk sjefvurderer staten til a sitte inne med
tilstrekkelig kompetanse, men at
det er kapasiteten som setter begrensninger.
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VIGNETT

SPORT SPORT SPORT
Hilde - Impep og
Koselig
kveld.fop
fotballfantom
Eneb.l ak..ks kretsmestere

I

For første gang har
yel ci jente fra Enebakk spilt en cupfinale
i fotball?
Hun som gjorde det,
heter Hilde Sandem, og
er fra Kronafeltet i Kirkebygden. Hun er 24 âr
gammel, og herer pa
Mjar ungdomsskole.

I

- Jeg begynte a spille organisert, dvs. pa et lag, da jeg
var 7-8 ar gammel. Da var vi
vel lilleputter. Jeg spilte pa
guttelaget, fordi det var ingen
jentelag da.
Da jeg ble litt stØrre, kom
jeg pa kretslaget. Der traffjeg
noen spillere fra Setskog, og
begynte a spille der da jeg var
ferdig med gymnaset. Da jeg
spilte for Setskog, gikk jeg pa
lrerskolen pa Elverum.
I fjor jobbet jeg i Sandnes,
og spilte den sesongen for
Vikings damelag.
Da jeg fikk jobb her i Enebakk i âr, var det kiart at jeg
matte skifte klubb igjen. Jeg
kunne selvsagt begynt a spille
for Setskog igjen, men dels
fordi jeg tror det er <'sunt" a
skifte klubb av og til, og fordi
det er mye kortere vei, spiller
jeg for Sprint-JelØy. Jeg var
med Sprint pa en treningsleir
i juni. Da ble jeg kjent med alle pa laget, og jeg synes jeg
har fátt en forholdsvis lett
start.
Sprint-Jeløy blir av de fleste
som kan noe om norsk damefotball, regnet for Norges beSte lag, i âr. De er allerede Seriemestere i 1. divisjon, østlandet. Og, de spilte cupfinale
mot Asker lØrdag 6. oktober.
Den kampen spilte hide.
Dette var det tredje forsØket
pa rad for Sprint, pa a bli cupmestere. De bar tapt 2-I de to

siste àrene, mot BUL, og vile
vinne nâ. Men, slik vet vel de
fleste at det ikke gikk. De tapte 2-1, som vanhIg etter ekstraomganger, og skuffelsen
var stor.
- Ja, det er klart. Det var
vanskelig komme igjennom
lØrdagskvelden, men nâ gar
det lint. Den kampen ma laget bare prØve a glemme, og
gâ pa igjen pa nytt. Det var
vel ikke sá ilie for meg, fordi
dette var min fØrste cupfinale,
men tenk pa de pa laget som
tapte for tredje gang pa rad!

N

Du har yel ikke glemt
konkurransen var? Det
handler altsâ om hvem
du synes utmerket seg
best i sommerhalváret
innen idretten. Vi vii at
nest mulig skal vre
med og stemme pa sin
KLIPP UT

Sju av kvelden,s glade kretsmestere. Fa v. Anett Hansen, Thomas Alsgdrd, Gejr Egedius.
Bakerstfra v. Glenn Skaug, Gitte Engvik, John Aspedahl og Ellen Nordhagen.
Pa Streifinn var det sØndag duket for premieutdeiing
for Enebakks kretsmestere i
friidrett. Disse mesterne var:
Anett Hansen - hekk, liten
ball, kule og hØyde. Thomas
Alsgárd - terrengløp. Geir
Egedius - 60 m. Gitte Engvik hØyde. Ellen Nordhagen - terrengløp. John Aspedahi lengde. Gunn Skaug -4 kamp.
Kai Hermansen - terrengløp.

Enebakk
Markiseservice

kandidat. Derfor: Bruk
svarslippen nedenfor,
og send den inn til Vignetts redaksjon. Resultatet vii bli offentliggjort sâ fort vi har fâtt
en vinner.

Markiser Persienner Cardinbrett
lnneh, Led Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
Tf. 92 45 48

Enebakks beste idrettsutover er:

Idrettsgren:
Alder:
In nsendt av:

TANNLEGE

Stein Darre-Hansen
Praksis i Flateby
TIf. kI. 9.00-15.00
92 87 39
hf. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, lordag etter avtale.

ELEKTRONIKK
TO Vignett Postboks 116
Enebakk

Adresse:

ter for aftenens hovedbegivenhet - premieutdelingen
startet. Utdelerne av de gjeve
prisene Tore Vestli og Eilif
Hermansen, fikk ogsá premie,
ikke fra seg seiv, men fra aktiye idrettsutØvere. Cupfinalen
hadde nok skylda for at det
var sa fa fremmøtte, mente
Tore Vestli,

9
0

SVARSLIpp1914
Nam

Etter presentasjonen av disse mesterne, viste friidrettsgruppa film for a underholde.
Etter lumen gikk noen medlemmer av gruppa rundt med
loddbØker slik at hapefulle
foreldre skulle fa en mulighet
til a stØtte gruppa, og sâmtidig hâpe pa at de skulle fâ
fruktkurven.
Tryllekunstneren Lasse Godem underholdt i noen minut-

j

Eneliakk
Transformator
verksted

CATERING

Clifford A/S

Boks 27, 1911 Flateby,
hf. 92 85 40

Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. (02) 92 88 60

RORLEGGER

BLIKKENSLAGER

Vebo-rør

OSVALIJ NOBIJLI

Utforer alt i varme-, sanitrog oljefyringsanlegg
Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores
1911 Flateby
TIf. 92 84 68

VIGNETT

Kjemperimelige
vi nterdekk

Kondensfierner
for kr. 7,-

Priseks.: 175 SR 14

Na

SERVICE OGSA PA
LBRDAG

GRATIS ARBEID
VED OWESKIFT

TIRSOAG OG TORSDAGER
LANGDAGER TIL KL 2100

ENEBAKK SENTER

senda3

Kirkebygden - ttf. 92 61 73

ST, ORT PRISNEDSLAG PA
FRYKKIMPREGNERTE BORD

'PENT
rviand.- fd.: TO 9 00 krda9

1 00L

1900
9QO

INN VE IDIC FURUPANELER
frakr

'3 50
00

pr. ml

U
I

Priseks.: 1" x 4"
med avrundet kant,
2. sort

VI HAR ICODREN
RENSRflR PA
LAGER

II
I

LECA SAND - PUKK
I

BYGG & TRE LAST
1912 ENEBAKK
TIf. 92 62 46 - 92 65 30

BYGGEVARER - JERNVARER - TRELAST

j

LEVERES OVER
HELE ENEBAKK

SEMEN! PA
LACER
AHe priser er iriki. m,v.a.

VIGNETT
KUNNGJORINGER

KJØPES

Bevilling til skjenking av brennevin
I Enebakk kommune

2 brukte Ørelappstoler

Enebakk kommunestyre fattet i mote den 24.9.1984 følgende
vedtak:
1. A/S Vinmonopolet gis bevilling for skjenking av brennevin i
Enebakk kommune i bevillingsperioden fram til 31.12,1991.
2. Clifford A/S, Grendesenteret pa Flateby, godkjennes som
skj enkested med restauranten som skjenkelokale.
3. Skjenkeretten innskrenkes til spisegester og deltakere i
sluttede seiskaper.
4. Skjenkedager i henhold til alkohollovens § 10, pkt. 2, og
skjenketiden fastsettes i henhold til samme § fra ki. 15.00 24.00.
5. Kommunestyret gir Politimesteren i Romerike bemyndigelse til, i sr1ige tilfeller, a forlenge skjenketiden.
6. Som skjenkebestyrer godkjennes Pasquale Leone.
Det gjØres herved kjent at alkoholloven av 5. april1927 i § 3a, 9.
ledd har følgende bestemmelser om adgang til a kreve folkeavstemning I anledning vedtaket:
Avstemning kan bare holdes sa fremt det blir krevd av minst
en tyvendedel av de stemmeberettigede som var oppført I det
sist utarbeidede mantall for stortingsvalg eller kommunevalg,
og kravet ma vre innsendt til kommunestyret innen to maneder.

10 kg

(like) Ønskes kjøpt.
TIf. 20 60 70 8.30-16.00
Anne Enger

BAZAR
Hvit Sigdal
kjØkkeninnredning

Mums Blomstertorretning
og Begravelseshyrâ
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrøm
Telefon blomsterforretning 71 14 11
Telefon beg ravelsesbyrâ 7148 30

TIf. 92 80 97

D. FREI I AG 8O
ELEKTRO-MEKANISK - VERKSTED
PRODUKSJON - REPARASJON
STERKSTROM - SVAKSTROM
BIL - ELEKTRO
NERVUS EL-GJERDEAPPARATER

avholder
ársmøte torsdag 25.10.
U. 19.00 i
Ski RØde Kors' lokaler,
Kirkevn. 45

Inneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby - TIf. 9281 32

EKOFISK

BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gummiforhandler
'Apningstider:
Hv.dag 06.30-22.00 GATEKJOKKEN
Lord.
Sød,

dernes Hus fredag 26.10 .84 ki.
19.00.
Utstilling fra kl. 18.00. Underhoidning, bevertning og merkeutdeling.
Alle hjertelig velkommen.

Stop familiesamling
Diakoniutvalget i Marl menighet inviterer til stor familiesamling pa Bjerkely torsdag 1.11.-84, kI. 10.00.
Alle er hjertelig velkommen til en dag I hyggelige omgivelser.
Servermg av frokost - middag - kaffe og kaker.
Anledning til en middagshvil.
Pensjonister og barn kr 25,-, andre kr 40,-.
Pâmelding og skyss innen 30.10. til Inger Thomas 92 4141 og
Laura Larsen 92 47 03.

Bensin/olje
Batterier
Dekk/FeIg
exanlegg
div. service
M. M.

YTRE ENEBAKK
BENSIN &
SERVICE A.S

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER OG GULVBELEGG
HAUGVEIEN 38, 1911 FLATEBY, tlf. 92 80 21

IIel/halv sau
9Q50
kr L.Ipr. kg

WienerpOlser
'1150
kr U pr. kg

Ekte kjottdeig
for kr 70,60

OPTISK

SYNSPRØVE
HEI STTMEBESTILLING
L IL LEST R 0

Vi viser prover og foretar
gratis oppmâling.

kr 3490
pr. kg

kr U I pr. kg

brukes

utfores hos oss.

STORE RESTRULLER PA LAGER

Hele/balve lam

Karhonader
)15O

KJOPEKORT

FIRMAETS LEGGERE

DERES DISPOSISJON

20 kg

Hvete83,20 kr
mel
G85°

Mandler .10 9 0
KUNKA
15 kg

390

Melis
5.50

kr

Kokosmasse 450
kr

6,-

Sund Maid
Rosiner 590
7,20
kr 590

09.00 - 20.00
11.00- 22.00

1914 Ytre Enebakk

STAR TIL

kr

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

Arsmøte
avholdes i Ytre Enebakk skole søndag den 11. november

OrNØye
4H
arrangerer hØstfest pa Bøn-

79,-

½ kg

OVEREN BENSIN & SERVICE

Skitoreniøgens
lokalutvalg
Sørmarka

Farm 5950

selges billig.

Enebakk formannskap, 17. oktober 1984
Lucie Paus Faick
ordfører

1984 U. 16.00.
Saker som Ønskes behandlet pa motet ma vre styret I
hende innen 29.10.84.
Styret

Bakeuke

A90
pr. kg
kr t

Fersk fisk
hver torsdag

MI

UR - OPTIKK Afl
SEGODTT/L RE7T rID!

STORGT. 13— TLF. 7184 01
2000 LILLESTI9OM

Urmakermester Arve Evensen
Opt/kerN. OF. Jan-Erik Berg
Apningstid9-17. Torsd. 19.
Lord. 13.
SAVIS BERGEN BAN K

rvI1iIam
C7
7faaland
s EFTF.

1913 Dalefjerdingen TIf. (02) 92 62 01

Selskapssjoko500
lade
6,90

kr

112 kg

650

Sirup
8,05

kr

½ kg Odense

WPMpan
33,25 kr

2500

Uni!ett
Bakepapir kr7
10,10

0

kg

Hasselnottf '1 G5°
Lokens
Matsentep
A/S
YTRE ENEBAKK
TLF. 924014

Hei du
GjØr Enebakkpolitikerne
en god jobb?

Solveig Adoitsen eks
peditrise, Dalefjerdingen.
- Det er jo en del ting i
peke pa, blant annet korttidsbarnehagen i Kirkebygda, postkontoret i Da1eIerdingen og ikke minst
den clârlige hussforbindelsea.

- Dette er noe som har vrt forberedt i lang tid, sier kontorsjef
BjØrn Halvorsen. Man har hatt et
politisk samarbeid som har foregatt kontinuerlig - ogsá her i huset. Handel, Hândverk og Industriforeningen bar engasjert seg.
Det startet med at kontorsjefen
henvendte seg til banken for A fá
i gang et samarbeid om industrietablering, og resultatet er at vi
ná kan ga ut og tilby disse arealene til en sâ lay pris at det burde
vre interessant for noen hver.
NA burde ogsá enebakkinger
kjenne sin besØkeisestid, sier
ordfØrer Lucie Paus Faick. Den
lave prisen pa disse tomtene er
tidsbegrenset. Far vi ikke solgt
Engasjerte tilhØrere pa Enebakk Handel, Hándverk og Industriforenings aller fØrste mote,
nà, kan omregulering til boligformál komme pa tale. Men det har som for øvrig var ápent for andre interesserte. Ogsà flere politikere var til stede, og motet
vi forelØpig tenkt a legge pa is. handlet nettopp om hvordan man s/cal s/cape aktivitet pa kommunens industri area/er.
Na gár Vi ut med dette tilbudet
kurat litt for stor, slik at import- lan, tllskudd, garantier og topp- for enebakkinger til a slá til pa
med godt hap om at det kan brinbedrifter
som far varer sjØveien finansiering til industri etable- kommunens gunstige tomtetilge resultater.
far altfor lang transport for f.eks. ring i Akershus' utkantomrâder. bud.
Industrifellesskap
lager eller videreforedling. Vi lig- Tiden burde absolutt vre inne
Her ligger ogsá muligheten for ger for nr omrâder som Ski og
mindre bedrifter innen bygda til Oppegárd, hvor veiene til Oslo er
A slá seg sammen i et slags in- bedre utbygd.
dustrifellesskap. Deter mye smâ- Hva slags industri er det man
industri som etterhvert vokser Ønsker til kommunen?
seg ut av kjellere og hobbyrom.
- Industri er sà mangt. Tenker
Her har man muligheten til a ía man 1 tradisjonell forstand prodisse sammen I et fellesbygg, duksjon, er ogsa produksjon et
hvor man kan dele pa sentrale vidt begrep. Det kan vre proKommunestyret vedtok man- var pa 28.567.684, som tilsvarer
funksjoner, samtidig scm man duksjon av varer og produksjon
73.7 prosent av det justerte
opprettholder bedriftens sar- av tjenester, sier Lade Paus dag enstemmig etter formannskatteanslagét for
skapets
innstiiling
at
forrnannegenhet. Innebygget i dette fram- Faick. Det vi veldig gjerne vii ha
einngangefl I slutten av septemstØtet som kommunen nâ gjØr i er industri som krever arbeids- skapet gis fuhlmakt til a straffe ber var imidlertid kr 1.109.068
nØdvendige
vedtak
i
forbindelse
samarbeid med banken, ligger kraft fra Enebakk. Likevel bar vi
hØyere enn pa samme tidspunkt 1
ogsà at kommune og bank er viss hensyn a ta. Industriareale- med eventuelle budsjettrevisjo- 1983, hvor de totale skatteinnbehjelpelige med a skaffe Økono- ne I Ytre ligger kioss i boligomra- ner resten av aret.
Høyres Asmund Jahr pápekte i tekter kom opp i kr 35.318.462.
misk grunniag.
der, og man ma ta miii Øhensyn.
P6 grunn av at det til komdebatten at han mente det var
MiljØhensyn
Tiden inne for enebakkinger
unormalt at kommunestyret 1 munestyrets oktobermøte frem- Jeg kan ogsá nevne, sier ord- oktober fremdeles ikke har ftt deles ikke forela noen tllstrek- JErlig talt, finnes det i det hele
tatt noen interessenter inne 1 bil- føreren, at Enebakk na sannsyn- forelagt en bedre oversikt over kehig oversikt over den økonodet i forbindelse med industriare- ligvis blir inkludert I fylkets nmiske situasjonen fra de forden Økonomiske situasjon.
ringsfondsomrade. Dette er vedalene.
I kommunestyrets junimØte skjelhige etater, var det ikke mu- Senest i dag var jeg ikontakt tatt i nringsutva1get, men bar ble skatteanslaget redusert med hg a fa fram saken til kommunemed noen, sier Bjorn Halvorsen. enna ikke vrt oppe i fylkes- kr 817.200 til kr 38.750.597, mens styrets oktobermøte.
Problemet er at avstanden fra tinget. Der skal det behandles i kr 472.300 ble frosset. Skatteinnpa denne bakgrunn hadf.eks. Oslo til Enebakk er ak- november. Dette fondet kan gi gangen I slutten av september de kommunestyret ikke srhig
vaig nâr det gjaidt a gi formannskapet fullmakt til a treffe de
nødvendige vedtak i forbindelse
med eventuehle budsjettrevisjoner.

Fullmakt til
formannskapet

Geir Hagen, snekker, Ytre
Enebakk.
- De gjØr da jobben sin.
men det er for Etc penger
her i Enebakk som de fleste andre steder.

AW

Ingrid Brevik, postfunksjonar, Dalefierdingen.
De gjØr vel sâ godt de
kan nar man tenker pa at
de egentlig bar svrt lite a
si overfor stat og fylke.

Kiassisk eleganse I skinn vi tar hensyn til passformen!
Carina
Str. 36-40
made in
Austria

250.-

Chffard's
Dagligvarer - Ut. (02) 92 83 38
Catering - Restaurant - Cafeteria
TIf. (02) 92 8860
Grendesenteret - 1911 Flateby

Cateteriaen
hyr pa hjemmeIagtle karhonader
m/grønnsaker

32.-

VELKOMMEN!
Ola Anslie, formann, Ytre
Enebakk.
- Jeg tror nok at politikerne yule ha kunnet Utrette mer med en bedre
Økonomi.

If,
I!ii I
Jtaa-ama JA
Grendesenteret - 1911 Flateby
TH. (02) 92 83 74

Cafeteriaen er ápen
i forretningstiden
APNINGSTIDER

Mandag-tirsdagonsdag
Torsdag og fredag
Lordag

10.00-17.30
10.00-19.00
10.00-14.00

