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Det var smil, glecle og gratulasjoner pa gaflenet da vedtaket om ØlbeviUingen varfattet.
Her Salam sammen med noen av dem som talte hans sak i
Salam Hoyberg far selge
01 i klasse 2 i sin pizzabar I
Flateby Grendesenter. 24 av
medkommunestyrets
lemmer gikk i mandagens
for
inn
mote
olbevillingen,mens et mindretail pa 9 gikk imot.
Gledesrusen var til a ta og
fole pa pa galieriet hvor en
overiykkelig Salam Hoyberg
mottok kiemmer og gratulasjoner fra alle som har
støttet ham og tait hans sak
slik at vinden til siutt snudde. Hadde ikke dette vedtaket kommet matte leg sannsynhigvis stengt pizzabaren,
sa Salam, som hàpet det ikke yule ta lang tid for folk nà
kan fâ en ol til maten i pizzabaren hans.
-

I snart et halvt ár har Ølbevilling til Salam vrt en gjenganger
i kommunestyret. I septembermØtet vendte kommunestyret med solid flertall tommelen
ned for at Salam skulle fá selge 01
i pizzabaren. Salam sØkte om fly
behandling. Saken ble igjen tatt
opp i kommunestyret i desember, og da med et nytt moment
Salam hadde leid et tilleggslokale i flukt med pizzabaren, som
han yule innrede og drive alkoholfritt tilbud til ungdom under
18. Saken ble derfor utsatt fordi
man ville undersØke dette nrmere fØr man kunne ta stilling.
-
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Forman nskapsfiertali
for avsiag
Et fiertall i formannskapet
hadde ogsá denne gangen gâtt
inn for râdmannens innstilling
cm a opprettholde tidligere vedtak, mens et mindretall pa 3
stemte for Ungersness' forslag
om a gá inn for Ølbevillingen.
Saken hadde ogsâ vrt oppe
til fornyet behandling i edruskapsnemnda hvor et av med-

lemmene hadde endret oppfatrung mens (le
V
thédIérner
holde sitt vecitak fra august omá
avslá sØknaden. Ogsa lensmannen hadde gâtt inn for a fastholde sin tidligere tilrâding om avslag.
Det som til syvende og sist
gjorde utsiaget for mange av dé
representantene som hadde endret oppfatnlng i denne saken var
fØlelsen av forskjellsbehandling,
sammen med det faktum at 01
snart er tilgjengelig for alle ungdommer over 18 over hele Enebakk bare ikke i Salams pizzabar.
-

-

Forskjellsbehandling

Walter Pedersen (Ap) henviste.
til den innbydelse kommunen pa
sin korrespondanse gár Ut med
om industri og arbeidskraft og
mente det rimte dârlig at man da
etterskuddsvis skulle pose pa
med restriksjoner sà fort noen
yule forsØke a etablere noe. Pedersen viste ogsà til at det allerede er gitt forhândsbevilling til en
som vil drive restaurant i Ytre og
mente at man ikke matte legge
opp til slik forskjellsbehandling.

debatten. Fra v. May Strandos Johansen (AP, Salam, Walter
Pedersen (AP) og Tom Nilsen (SV).
fram gamle argumenter. La oss

(Sv). Det smaker flaut. Her driver

skl künne kjØpe en 01 eller to til
pizzaen. Ungdom over 18 r kan
kjOpe kassevis av 01 over hele
Enebakk. Men silk skal det kanwere
i
et
skje
Enebak(vendt)land, sa Ungersness.

som om vi gjøt noe positivt for
dem hvis vi nekter Salam a selge
01. Det er bare en anstendig ting
a ore, sa Nilsen, og det er a gi
Salam Ølbevilling. Bade BarbOl
og Guslund KrF bekiaget den
endrede hoidningen i kommunestyret.
Hvis vi gar inn for denne 01bevillingen sa Guslund, da behØver vi ikke a fortsette med a arrangere rusfrie fester. Det hØres
Ut som om det er om a Øre a fâ
mest mulig alkohol til Enebakk,
sa Guslund.

-

Foikelig sted

-

Fremskrlttspartiets representant Egil Sorensen benytt.et
anledningen til a slâ et slag for
det folkelige, og mente folk som
kom traskende rett fra jobben
trengte et alternativ til <'parketten>> hos Clifford. Folk trenger
et folkelig sted hvor de kan fâ seg
en 01 og en pizza, sa SØrensen og
fortsattë:
TJngdom over 18 âr kan gifte
seg, fa barn, oppdra barn ga i krig
og sloss for fedrelandet, men de
kan ikke fâ 01! De kan fâ sertifikat og sendes Ut pa veiene med
fare for seg selv og andre, men
ikke 01. Jeg synes det er en arrogant holdning.
-

-

-

-

Jan KvendbØ (H) derimot mente at det her ikke var noe snakk
cm forskjellsbehandling. KvendbØ pàpekte videre at det her dreide seg om edruskapspolitiske
prinsipper. Vi har plikt til a pase
at vâre vedtak ikke fØrer til sosial
belastuing, sa KvendbØ.
KvendbØ sâ en klar forskjell pa
forhândsbevillingen som er gitt i
Ytre, bevillingen til Clifford og
den foreliggende saken om 01bevilling, og tilbakeviste pastanden om forskjellsbehandling.
-

Nauvt

A tro at man beskytter ungdommen ved a nekte 01 i en pizzabar er naivt, sa Tom Nilsen

-

-

Men 01 ble det âkkesom, og Salam var sa glad sa glad. Og glade
var ogsà ekteparet Fossum, som
leier Ut lokalene Salam driver i.
Jeg fØler trang til a takke alle
enebakkfolk, og alle i kommunestyret som har stOttet meg i
denne saken, sa Salam, som ogsa
kunne fortelle at det alkoholfrie
lokalet for ungdom pa det nrmeste er kiart. 3 dager sa kan
jeg ha det ferdig sa Enebakks
gladeste mann denne mandagskvelden.
-

Oljeskift? Kjor fil

Gpontlys
for vepnem
plan

Oppiagt
Saken er opplagt for meg, sa
Thorvald Ungersness (Sp). Det
skulle vre unØdvendig a dra

Takk Iii alle

-

-

-

Plikt og prinsipper

-
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Hestestriden:

Snofallet:

Sure gpeiep.
SnØen som ramiet ned i
forrige uke kan nok for mange
vre en velsignelse. Skifolket
gleder seg ikke minst over
flerfoldige desimenter med
hvit snØ. Men medaljen har en
bakside. Industriutslipp 1
Tyskiand har gjort nedbØren,
som kommer over oss i disse
dager sur. Ren snØ skal til
en
ha
sammenhigning
Ph.-verdi pa rundt 7. Er den
over 7 er den basisk, mens
verdier under 7 er surt. To Unge gutter pa Flateby som engasjerer seg i miljØarbeid, har
foretatt malinger av nedbøren
siden en máned fØr jul. be
smâ snØmengdene som falt
daá hadde Ph-verdi, altsá tilnrmet normalt. Jon Ola og
Pal Kristian Eggen, som de to
guttene heter, oppdaget etterhvert at nedbØren gradvis ble
surere og surere. De to guttenes siste malinger av snøen
viste en Ph.-verdi pa 4. En sitron har etter det vi Mr opplyst

en Ph hik 3. Det skal etter sigende ikke vre farlig for den
menneskelige organisme a fâ 1
seg snø med denne surhetsgraden, men foreidre med
smâ barn bØr vite at det ikke
er sunt a spise snØ, uansett
Phverdi. Den sure nedbØren
har dessverre andre konsekvenser. Hvis surhetsgraden i vannet og i jordsmonnet
stiger, er det fare for at et begrep
som
heter
<<Waldsterben-skogsdØd. Fisker og mindre organismer
dør. Dette far følger for nringskjeden som alt liv i naturen er bygget opp pa. Forsvinner det et ledd i en slik
kjede, er det straks fare for at
de andre leddene fØlger etter.
Hva følgene blir her i Enebakk kan man bare gjette seg
til, man faktum er at vi har
mange sma vassdrag som er
veldig sárbare overfor forandringer i miljØet.

/

Nils Petter Wiik

U

Lonn fil deltidsledere
or kommunens ansvar,
I kveld behandier kuiturstyret iederprobiematikken
i ungdomsklubbene. To av
kiubblederne som har vrert
ansatt pit Flateby Ungdomsklubb har sluttet etter
kort tid. Kuiturstyret vii nit
prove I samarbeid med klubbene it diskutere seg fram til
ordninger som fungerer silk
at man unngitr konflikter
mellom iønnede og frivillige
ledere. Si iangt har ikke Lederstillinger butt prioritert
i den grad kulturstyret har
ønsket. Kuiturstyret har de
senere itrene prioritert forebyggende ungdomsarbeid,
og har ved tidligere rullering av iangtidsbudsjettet
foreslittt godtgjørelse ti! friviiiige ledere uten at man
har funnet plass til dette pit
budsjettet.

Høseggen om arbeidsforholdene
pa Flateby ungdomsklubb, og arsakene til at hun sluttet etter sá
kort tid, gärdet kiart frarn Cde
rent praktiske forholdene ved
klubben var lite tilfredsstillende
idet det var vanskehig a etablere
en tilfredsstillende ordning med
kontorfunksjon. HØseggen sa det
ogsâ som et problem at klubbstyret stort sett besto av eldre ungdommer som pa en mate var
vokst fra klubben, slik at de var
lite aktive stØttespillere pa
klubbkvelder. Konfliktstoff som
fØlge av samarbeid med frivihlige
ulØnnede ledere er ogsá nevnt.

Kommunal oppgave

- Personlig mener jeg at
deltidsansatte bØr fa lØnn, sier
kulturkonsulent Nils Petter Wi1k, - og jeg mener dette er en
kommunal oppgave. Hittil liar
klubbene selv vrt ansvarlig for
a avlØnne deltidsledere i den
grad de selv mente det skulle gjØres. Det matte skje av rammetilskuddet, og det er kiart at det
kanskje er andre oppgaver et
ungdomsklubbstyre fØrst og
Horing
Kulturkonsulent Nils Petter fremst vil prioritere. sa selv om
Wiik har framsatt et forsiag til. rammetilskuddet etterhvert har
hvordan han mener arbeidet bØr ftt en anstendig stØrrelse, melegges opp med tanke pa en bed- ner jeg avlØnning av ledere, ogsâ
re drift av ungdomsklubbene, og deltidsledere, pahviler komen lØsning pa lederproblematik- munen. LØnn til deltidsledere er
ken. Wiik foreslâr at gjeldende prioritert svrt hØyt av kulturmâlsetting, retningslinjer og in- styret. Vi haper bare at vi kan f
strukser for ungdomsklubber inn midler til formalet I forbindskal sendes klubbene til uttalelse else med ruhiering av langtidsmed høringsfrist 1. mars. Det er budsjettet.
srlig et punkt Wiik Ønsker kiubbenes uttalelse til, nemlig der
Alder og kfonn
hvor det star at i tillegg til be- Vi vii ogsá prØve se pa bade
talte ledere kan klubbene selv
beslutte a lØnne deltidsledere. alder og kjønn ved rekruttering
De ma da ta av de midlene de til styre 1 framtida. Det bØr vre
mottar fra kommunen i ram- et visst samsvar mellom alderen
metilskudd til dette formálet. pa styremedlemmene og medDisse retningshinjene ble vedtatt lemmene i klubben for Øvrig.
Nar det gjehder tilfredsstillende
i 83, og forelØpig liar man ikke benyttet seg I noen grad av denne kontorplass er dette praktiske
adgangen for klubbene tEl selv a problemet noe vi er i ferd med a
lØse, sier Wiik. - Det er hikeveh
lønne deltidsansatte.
kiart at vi kan ikke ha staende et'
kontor som skal vre reservert
Vanskelige
kiubbleder. Kontoret ma kunne
arbeidsforhold
brukes av We styret og ungI en rapport fra Ann-Magritt dommene som jobber i klubben.

Samapbeid etteplyses
(Espen Nordhagen)
lkke hestefiender
- For a f6L det slatt fast helt
til a begynne med, sa er ingen
av oss her nede hesteflender,
sier Geir Rudberg. - Vi ser
tvertimot positivt pa at ungdommen har noe a stelle med,
men det har etterhvert oppstatt problemer som ingen av
oss her nede hadde regnet
med da eierne av hestesenteret kom og sa at de bare
skuile ha to hester pa stallen.
Av et brev fra fylkesmannen i
Oslo og Akershus, kunne vilese at de var butt palagt a bruke container for a transportere gjØdsehen bort. Et alternativ tEl dette, var at den
gjØdselkjelleren som na blir
brukt til stallplass, igjen taes i
bruk som lagringsplass for
gjØdsel.
- A hegge en presenning over
lasset med hestemØkk kan vel
ikke sies a vre i trad med palegget, sier Geir Rudberg. - Et
annet problem er at hestegjØdselen ikke ahltid blir Ijernet fra veien, dette fØrer til at
det ikke alltid er like morsomt a oppholde seg utendØrs, legger Jostein Rudberg
til, han er nrmeste nabo til
hestesenteret.

Tvilsom sikkerhet
Sikkerheten ved driften pa
hestesenteret var ogsâ en ting
det ble reist et stort spørsmal
ved. Sâ sent som sist fredag
var vi i kontakt med kommuneingeniør Staff-Iversen.
Han kunne berette om en episode hvor en av brØytebilene
hadde mØtt en hest med rytter. BrØytebilen hadde
skremt hesten, slik at rytteren ble kastet av. Heldigvis
var rytteren denne gangen en
voksen person, og vedkommende kom fra det uten men.
Han som fØrte brØytebilen ble
etter dette betenkt. Hva om
han, som fØrer en av en bil
som tross alt braker ganske
forferdehig, skuhle komme til a
skrémme ut en hest med en
uerfaren, ung rytter pa ryggen? Rent juridisk vile han
sannsynligvis ga fri, men det
moraiske ansvaret matte han

svare for selv. - Vedkommende brøytemann overveier
na a nekte enhver ferdsel mec(
traktor nede i Flatebydalen,
sier Staff-Iversen. Dette vii jo
fá alvorlige konsekvenser for
innbyggerne der nede.
Vanskehigheter av denne arten begrenser seg ikke bare til
Flatebydalen. Ogsa videre
oppover i feltet har hestetrafikken skapt problemer.
- Vi er fullstendig klar over
dette, sier Geir Rudberg, men vi som bor her nede fØher
nok vanskelightene bedre pa
kroppen enn de felste andre.
Noen av oss som bor her nede
er direkte redde for de store
dyrene ettersom det ikke alltid er hike erfarne ryttere som
styrer hestene. Traflkken er
til sine tider sapass stor, at
enkelte vegrer seg for a ga opp
til postkassene

Forurensning og
fluer
Den store aktiviteten pa hestesenteret har med tiden antatt dimensjoner som tydehigvis gjor hivet surt for innbyggerne i Flatebydalen. Med
opptil et tyvetahls hester som
nabo, er det klart at det oppstar problemer. Problemene
kan vre sa mange. HestemØkka som higger overalt, og
fluephagene som dette medfØrer er en hindring for trivselen. - Forurensningen av øyeren har vrt i søkehyset den
siste tiden. sier Per Andersen.
- og med de avlØpene som- gar
nedover i dalen, vii det i aIle
fall ikke bli noe bedre hvis ikke spØrsmalet om hestegjØdselen Mr en utgang. - Vi
som bor her nede opplever
nesten daghig at de som driver
dette senteret inntar en ganske arrogant hoidning til 055
naboer, sier Jostein Rudberg.
- Vi har gang pa gang prøvd a
fA hestesenteret til a samarbeide om en eventuell lØsfling pa vanskelighetene, men
vi er bhitt mØtt med en kald
skulder.

lkke hensynslose
At trafikantene blir karakterisert som hensynslØse, setter vi et stort spørsmálstegn
ved. Som bilister kjører vi hel-

her i grøfta enn a risikere at
det skjer en ulykke. - Vi Ønsker a rette et spørsmal til de
ansvaruige myndigheter om
hvem som har ansvaret hvis
ulykken skuhle vre ute, sier
Jostein Rudberg, dessuten
Ønsker vi en reaksjon angâende forurensnlngsproblemene her nede, legger han
til. - A drive et hestesenter
med de dimensjonene her
nede, i et planlagt friomrade,
med beboelse like oppà snippen, ma mihdt sagt kahles
uheldig. Hvis eierne av hestesenteret ma fortsette med
denne driften, finnes det sikkert mer vehegnede piassér
her i Enebakk hvor driften
kan ga mer usjenert. Det skulle for eksempel vre mulig a
leie en lave med hitt jord hvor
hestene kan gá uforstyrret av
biler, sier Per Andersen. Under samtalen ble det pekt pa
mange uregelmessigheter
med hensyn til de gjeldende
lover og relger for gjØdsehdisponering, drift av hestesenter,
sikkerhetsmessige tiltak, og
den ansvarlige instruksjon av
uerfarne ryttere.

Onsker reaksjon
Det som naboene til Flateby Hestesenter aller mest Ønsket seg, var en klar reaksjon
fra poiitikere, bygningsrâd eller helserâd. De mente at driften pa hestesenteret var'
strid med de1den
for dh&-'cr 'SilKy
sement.
- Det har vrt sâ mye snakk
om hrverk pa eiendommer
her nede i Flatebydalen, legger Per Andersen tEl til slutt, det stemmer nok, men hestesenteret er ikke de eneste
som er berørt av dette. Ogsa
vare eiendommer har butt
asted for pØbhenes oppmerksomhet, og vi synes ikke at
det er noe triveuig vil hehler.
Kommuneingeniør StaffIversen Ønsker a presisere at
problemene med brØytebill
hest gjeider over hele Enebakk. - Vi haddê heist sett at
det ble innledet et samarbeid
mellom hesteeierne og oss,
sier han over telefonen.

Bolkott av SOP
fpikanske__ varer
Etter en henstilling fra Feilesradet for det sØrlige Afrika vedtok Enebakk kommunestyre mot
tre av HØyres stemmer a henstille til nringsdrivende, foreninger
og lag i Enebakk om a boikotte
sørafrikanske varer.
I vedtaket som ble fattet heter
det:
Kommunestyret i Enebakk
tar sterk avstand fra SØr-Afrikas
undertrykkende apartheidpohitikk. Det pagar en internasjonah
boikottaksjon for a presse SØrAfrikas myndigheter til a gi aile
innbyggere de samme rettigheter. Som en lokal konkret kon-

sekvens av dette, vii kommunestyret be ordføreren iverksette
fØlgende tiltak:
Det rettes en henstilling til
nringsdrivende i kommunen
om a unngá salg av varer fra
SØr-Afrika, eller varer som liar
sin opprinneise fra sørafrikanske
seiskaper.
Kommunen skal unnga samarbeid med selskaper som har interesser 1 - SØr-Afrika, og kommunale institusjoner skal ikke
kjøpe inn eller distribuere sørafrikanske varer.
Det rettes henstilling om at
nringsdrivende, institusjoner,

foreninger og lag ikke rekiamerer
for sØrafrikanske varer eller virksomheter."
Et forsiag fra Tom Nilsen (SV)
om a henstiihe til stat og regjering a iverksette en handelsboikott av SØr-Afrika flkk fire stemmer.
-

Ogsã Sovjet
Et likeiydende forsiag som
gikk pa a ta avstand fra Sovjets
med
krigfØring i Afganistan
henstilling om boikott av sovjetiske varer ble oversendt formannskapet til behandling.
Forslaget ble framsatt av Egih
SØrensen (Fr.p.) under eventuelt.
-

VIGNETT

Tommelen ned for
dobbeltmoralen
Sã vant Salams sØknad om Øibeviiling til slutt fram,
og gleden var stor. 1k/ce bare hos Salam selv, men hos alle politikerne som til slutt valgte a gá inn for Øibeviilingen - og hos folk flest. Det man i day gieder seg over er
•i/c/ce - som noen vii hevde - at Enebakk far nok et steci
hvor det serveres 01. Det er i/c/ce om a gjøre a fà mest
mulig alkohol til Enebakk (den produksjonen liar Enebakkinger seiv klart i generasjoner).
Man gieder seg fordi tanken om likebehandling til.
slutt fiklc gjennomslag hos det overveldende flertail av
kommunepolitikere. Og man gleder seq fordi den bevillingen kommer i grevens tid, for en seriØs mann med uplettet vandel som hele tiden liar kjempet for a hoide hodet over vannet i Grendesenteret. Vi er glade for at de
som Onsker det kanfà en 01 til sin pia hos Salam, slik
at voksne mennesker som gjerne vii ha et glass 01 til maten har et alternativ til andre lokaler i Grendesenteret
som tross alt driver i en annen genre.
Vi ncerer ingen frykt for at Salams piabar blir Eneba/c/cs nye Øibuie. Vi tror Salam greier a hoide orden i
sitt hus. Hans gode intensjoner behØver in yen a dra i
tvil. Han liar endatil gàtt sà iangt som til a ieie ekstra lokale hvor han vii drive et aikoholfritt tilbud til ungdom
under 18.
Alle som liar bodd noen àr i Enebakk vet hvor skoen
trykker nàr det yielder ungclommens stigende 01/consum. Det er grØftefylia som dominerer. De som er ute etter fy11 gàr ikke inn i Salams piabar og kjOper 01. I
hvertfall ikke mindreàrige, for det liar de ikke ràd til,
seiv om de skulie kunne lure inneliaveren. Nei, de gãr til
kolonialhandleren a kjøper kassevis av 01, for det er billigere.
Eller, defàr pappa og storebror til a kjØpe 01 for seg.
Det suser vel ogsà livlig i destiliasjonsapparatene rundt
om i Enebakk. Kjcere edruskapsnemnd- om dere vii drive aktiv alkoholpolitikk med tanke pa redusert konsum
blant ungdom, sd beg yñn her, for det er her problemet
ligyer.
Og til aileforeidre somfrykter Salams pizzabar og 01bevillin yen: Ta en runde i Enebakk lØrdagsnatta, set vet
dere hva dere s/cal vcere redcle for!
I denne debatten liar det vcert til tider kvalmende a se
moralens voktere stet pa barrikadene kjempe mot 01bevillingenfordi man liar ant det aidri komfra hjertet,
men at andre tiny let ba/c. Her liar debatten i sannhet
gàtt pa tvers av partiers tradisjoneile holdninger til atkoholpolitikk, og man ma undres..
Samtidig vii vi unclerstreke var respekt og aktelse for
derepresentantene som hele tiden liar gatt imot utifra
en konsekvent hoidning til alkohol og edruskapspoliti/c/c. De gikk da heller i/c/ce inn for bevillin yen til Clifford
A/S. Men dobbeitmoralens voktere - dem liar vii sannliet
ingen aktelse for.
Na er bevillningen gitt, resten er opp til Salam.

Morton Selp
fly vara til
helseutvalget
Kommunestyret har enstemmig vedtatt a imØtekomme Tove
Eeg Larsens sØknad om fritakelSe fra sitt very som varamedlem I
helseutvalget for innevrende
valgperiode.
Morten Arup Seip ble valgt
som fly vararepresentant i stedet
for Eeg Larsen.
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Onsker De a prove
noe spesielt, ring Petter Solli i tlf. 87 07 60 for
nrmere avtale.

FOLLO AUTOCO
(1dT)

FORD.SENTERET, KJEPPESTADVN. 30, 1400 SKI. ILE. (021870760

- aktuelle oppslag om ukens aktiviteter

Helgens filmer
Søndag 3. febr.
Ri. 16.30 (B): Brannmannen
rykker ut. Helvifi historie om en
forsvunnet kjempediamant, en
brannmann, en krovert, to
tankbilsjáfØrer, en gjeng med
skurker, politi og Interpol. Hold
pa hatten, her gâr det unna.
Ri. 18.30 (U): <Zorro slar til
igjen! De fleste kjenner Zorro fra
ts-

MERYL
FY
SCHEIL*.R STREEP

Leikarringen Ignar
minner om gammeldanskurset
som starter pa Ignarbakke i
•kveld. Dette er et videregâende
kurs, og alle som har gâtt pa kurs
for. og andre som kan danse litt
Qm-

dertrykkerne under Napoleonskrigene. Spennende eventyr med
mannen som setter en Z- med
sverdet hvor han har seiret.

Dersom det er interesse for det.
vii man fortsette med swing etter
gammeldansen. Ta med venner og kjente og bli med.
STILL OF THE NIGHT
FK)BERT BENTON

Ri. 20.30 (V): <<I ly av mØrket.>'
Thriller med psykologisk tilsnitt.
En psykatrisk pasient blir myr-

IIIIItIOHIIII!
a ii a
Gudstjeneste
son. 3. febr.
11: Mari kirke v/Helgheim.
Sang v/Leif Fjeld.

Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg
etter beste skjonn. Du kan skrive anonymt,
men redaksjonen ma ha navn og adresse.

Hester best
vise den stØrste varsomhet, ved
f.eks. a skritte hestene her det er
vanhig ferdsel. Vi Ønsker selvfØlgelig at ogsá bade gáende og
kjØrende viser den samme hensynsfulihet. Og med et smil og
vennhighet er ikke problemet noe
stØrre med hest, enn med andre
trafikanter.
Nar det gjelder problemet med

110$ YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A/S
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FRITT FORUM
Alle med sunn fornuft bØr vite
at hest er bedre enn pest. Angáende problemer med regler for
ferdsel i traflkken, sá er ikke det
noe stØrre problem enn det ellers
er med andre trafikanter. Det
gjelder her som ellers. a utvise
aktsomhet, og hensynsfulihet
overfor hverandre. Her i Ytre har
vi pâlagt váre medlemmer a ut-

FORD I ENEBAKK

hestemØkk, er det rart hvordan
<<mØkk" kan
' endre karakter. Det
pussige er at de som roper hØyest
am <<mØkka har i flere ár vrt og
hentet gratis mØkk med hengere
til blomsterbed og kjØkkenhage.
Vennlig hilsen
styret i Y. Enebakk hesteklubb

det. Den myrdedes kane er redd
for a bli innblandet. Politiet
fastslar at morderen er en kvinne. Hvis blikk kunne drepe

Idpettsanlegg- pA
Flateby igjen
Det er bare a konstatere at Almehagen dessverre ikke oppfattet budskapet jeg forsØkte a gi i
mitt forrige innlegg. Jeg ser meg
nødt til a prove enda en gang.
Poenget er nemilg det at den
diskusjonen Almehagen igjen
legger opp til kommer pa et for
tidlig tidspunkt. Det finnes etter
min mening ikke noe reelt nytt
alternativ til lokalisering av idrettsanlegget enna. Det er ganske innlysende at man ihvertfall
ma ha ayklart med landbruksmyndighetene om en i det hele
tatt kan bygge pa Vidotta fØr en
setter av nrmere 1 million i
budsjettet.
Jeg synes a merke at Almehagen I inniegget virket noe ille berØrt over at jeg ga et historisk tilbakeblikk som han kalte det. Ja,
det kan jeg jo forsta. De
entreprenØregnskapene og i de
rikdommene som HØyre ná er i
besittelse av, benytter de savisst
ikke forrige periode da de sammen med de andre borglige partiene hadde Ilertall i kommunestyret. Da hørte vi ingenting am
alternativ lokalisering - det ene-

ste vi noterte oss var negativ
stemmegiving ved ethvert forsøk
fra Arbeiderpartiet om a avsette
midler I budsjettene.
Jeg ma derfor undres over at
Almegren skriver at det fra politisk hold har vrt reit kritikk
mot at de andre alternativene ikke er blitt grundig belyst? Hvilke
andre alternativer ,niener han?
Jeg ma igjen minne om hvem
som hadde flertallet I kommunestyret gjennom 4 &r.
Men, nok om det. Det vi na ma
konsentrere ass om er a la dette
nye forsiaget til lokalisering passere de kommunale og fylkeskommunale kanaler som er nØdvendige. Etter det skal vi nok som jeg skrev i mitt forrige innlegg ogsâ - vre med og diskutere hva som er den beste lØsningen.
FØr vi er kommet-sa langt har
det derfor etter min mening ingen hensikt a fortsette denne
ordvekslingen.
Med hilsen
May Strandos Johansen
Gruppeleder, Enebakk
Arbeiderparti

Fleptall for kommunalbapnehage
Et solid flertall I kommunestyret gikk mandag
inn for at den planlagte
heldagsbarnehagen i Kirkebygden skal vre kommunal, og at man ikke
skal inngã noe samarbeid
med Emaus Misjonsforefling. Bet forutsettes at
den kommunale heldagsbarnehagen for barn over
og under tre ãrskal bygges i 1987 som vedtatt I
langtidsbudsjettet. 22 av
kommunestyrets
medlemmer gikk inn for dette
forsiaget framsatt av May
Strandos Johansen (Ap)
pa vegne av Ap og V,
mens mindretallet gikk
inn for Jon Kvendb(H)s
forsiag om a samarbeide
med Emaus om denne
barnehageutbyggingen.
Dermed ble det kroken pa
døren for samarbeid med
Emaus, og heldagsbarnehagetilbudet vii vre
likt, og i kommunal regi,
over hele Enebakk.

Likt tilbud
- Ap mener dette er et kommunalt ansvar, sa BjØrn Holtet
(A), som ogsa er formann I barnehagenemnda. Tilbudet bØr vre
Iikt I alle kommunens kretser, og
det yule were lite hensiktsmesslg
A gà i forhandlinger med Emaus
med et slikt standpunkt. Ogsâ
SVs Tom Nilsen mente barnehageutbygging var en kommunal
sak. - Jeg er livredd for et samfunn som firmer det nødvendig a
gà til misjonsforeninger for a
bygge barnehage, og jeg føler
meg hensatt til det forrige ârhundre, sa Nilsen.

Frustrert Sorensen
SØrensen (Frp) var ikke sâ

redd. Hovedhensjkten er vel a fá
en barnehage, sa SØrensen, som
mente at man her hadde trenert
et gyldig vedtak. SØrensen lot ikke anledningen ga fra seg til a
<vrenge Venstre ettertrykkelig.
- Fra a vre et solid borgerlig
parti har Venstre gâtt mer og
mer over til sosialdemokratiet,
sa han. Forlovelsen var pa gang
allerede tidlig i 83 og bryllypet
sto pa valgnatta. Og det tok ikke
ni máneder fØr de kom fram til
dette resultatet, sa de var vel
nØdt til a gifte seg da, sa den spirituelle Sorensen. - For oss betyr
det ikke sà myé cm det blir barnehage eller ikke, la han til. - Vi
betrakter tilbudet som et tilbud
til foreidre - ikke til barn. SØrensen, som innrØmmet at han ikke
hadde floe bevis for at private
barnehager ville bli billigere enn
kommunale, valgte likevel a
slutte seg til de borgerlige i ren
og skjr irritasjon og frustrasjon,
scm han uttrykte det.

Besparelser
- BarbØl (KrF) pàpekte at barnehagenemnda ikke hadde innkalt til noe mote som vedtatt i
formannskapet november 83 - til
tross for flere purringer. - Det er
rart de ikke engang vil høre pa
noe alternativ, sa BarbØl, som
mente det lot til at det bare var
for hvert valg at Ap og V var
spesielt kristelig interesserte.

Fomge gang trekkspillgruppa
Frisk Luft inviterte til eldrettreff
pa Ignarbakke var i juni. Da var
det fullt hus, og alle var like begeistret for arrangementet'De
populre tilstelningene, hvor yeteranene riktig far svinge seg, arrangeres to ganger I áret, og ne-

Ogsã god gammel Kronemakko er en del av varespekteret i Kay StrØms butikk pa Spydeberg, men arbeidsicicer og vernekicer utgjØrfortsatt den stØrste varegruppen.

PA lørdag er det nøyaktig et ar siden Kay
Strom fra Ekebergdalen
startet butikk i Spydeberg. A/S Yrkesklar og

BarbØl mente besparelsene ved
et samarbeid yule ligge pa Ca.
200.000 kroner og undret om
kommunale barnehager virkelig
var sâ mye verdt. - Bade kristne
og ikke kristne foreldre bØr kunne akseptere at barnehagen drives av en kristen organisasjon,
mente Barbøl, og pàpekte at
man i forbindelse med korttidsbarnehagen Emaus driver har et
utmerket samarbeid med foreldrene.

Eldretr6 ff pa
Ignarbakke.1
Gled dere alle pensjonister og dere over femti,
for nit inviterer trekkspiligruppa Frisk Luft
igjen til eldretreff pit Ignarbakke. Det blir gratis
adgang, og servering som
Vikskroken Sanitetsforefling star for. Og sist men
ikke minst - det blir dans
kveiden til ende. Og musikken, ja den blir selvfØigIeig besørget av Frisk
Luft.
Sit sett av tirsdag den 5.
februar, for det er da det
skjer pit Ignarbakke....

0
1-21rs lublieum hos
Ypkeski *wP og vern
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ste arrangement igjen skal ga av
stabelen tidlig pa sommeren en
gang.
Frisk Luft er stadig pa farten
og spiller - 1 pensjonistforeninger,
pa syke- og aldershjem, og ellers
til dans over alt hvor man matte
Ønske god trekkspillmusikk i den
gamle velkjente stilen. Den 12. februar star Ryen Alders og sykehjem for tur. Der er gruppa ofte
og underholder, og denne gangen
er det i forbindelse med et karneval pa sykehjemmet. sa derfor
matte gruppa takke nei til Handicaplaget til a bli med pa deres
àrlige kanefart til Vangen, som
arrangeres samme dag, forteller
Odd Lillejordet i Frisk Luft til
Vignett. I kveld spillergruppa pa
Ila Servicehjem..
Men tilbake til Enebakk - og 5.
februar pa Ignarbakke. Det er
dagen- og stedet for alle eldre og
pensjonister som setter pris pa
en svingom til god gammeldags
trekkspillmusikk.

vern heter 'butikken og
navnet indikerer tydelig
hviiken bransje han driver i - arbeids- og vernek1ar.

Godt utvalg
Butikken har et solid utvalg av disse varene, og satser stort sett pa norsk kvalitet, hvor en av hovedleverandØrene er Sigmund Wenaas fabrikk i Romsdal. Foruten arbeidsklr firmer man
ogsà penklr til voksne
menn, et begrenset utvalg
dameklr, som dynejakker
og káper, og endelig fØrer
man forskjellig slags undertØy. F.eks. kan man her fá
kjøpt den gode gamle kronemakkoen som er blitt sá in.

Lave priser
- Vi er godt fornØyd med
omsetningen etter det første
âret, sier Kay StrØm. Vi dekker absolutt et behov, og folk
er fornØyde. Vi prØver a kjØre
sá lave priser som mulig, holder oss stort sett til norske leverandØrer, og nâr det gjelder
de varene vi fØrer som faller
utenfor gruppen arbeidstØy,
sâ holder vi oss unna mote.
Ellers selger vi alle mulige
slags arbeidsklr og verneklr til snekkere, industriarbeidere, skogsarbeidere osv.

Her viser Kay StrØm fram en god arbeidsdress for kalde
dager
ma som driver med saig av
arbeidstøy av alle slag.
Jeg er med andre ord godt
innarbeidet 1 kundekretsen
fra mange âr tilbake. Har
kunder over storparten av
Østlandet, men besØker stort
sett kunder I distriktet fra
Vestby til ørje. sa jeg vaigte
bevisst áetab1ere meg iSpydeberg fordi det ligger midt i
løypa. Ellers har jeg ogsa
kunder i Enebakk...
- Hvem passer butikken
nár du reiser?
- Det er stort sett kona,
Astrid, som er her i butikken
alene.

kveldsarbeid. sa langt har
det imidlertid gatt sa bra forretningsmessig, at om det
fortsetter regner vi med a ía
anledning til a ansette en dame pa deltid, slik at vi kan ía
lØrdagsfri en gang i blant.
Det er ogsa ting pa gang
som tilsier at vi utvider forretningen. Vi har muligheten
for a leie tilleggslokaler her,
og da kan vi blant annet là
plass til a installere utstyr for
pâtrykking av firmamerker
pa arbeidstØyet. Har man
fØrst utstyret her, er det en
lØnnsom, og lite tidkrevende
geskjeft.

Utvidelse?

- LØrdag jubilerer du. Skal
det feires med stort jubalong?
- Ikke akkurat det kanskje,
men det blir i hvert fall jubileumssalg med svrt mange
gode tilbud.

Innarbeidet
- Hvorfor starter en enebakking butikk med arbeidsog vemeklr i Spydeberg?
- Jeg begynte med a reise i
maskin- og verktøybransjen i
1965. Da det etter hvert begynte a gâ nedover med industrien, skiftetjeg bransje. I
1982 begynte jeg i et Oslo-fir.-

- Har dette fØrste áret vrt
stritt?
- Det har vrt mye jobbing, men det visste vi jo pa
forhánd. Nar en skal drive
med alt sjØl, fakturering, tilbud osv. blir det mye helg- og

Gode tilbud
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Snovret:

KjOP sakte faPten dp,,.Pep
We C

ken er ikke det eneste sorn
blir dekket. Vi hadde problemer med a flnne ien bilen
var her en morgen. Som en
naturlig fØlge av snefallet
oppsthr det problemer i forbindelse med kommunikasjonene. Biler ligger titt og cite
lettere henslengt i en stor og
myk snØfonn. Grunnen? Jo,
føreren mistet plutselig kontakten med veien. - Dette er
et av problemene under slike
forhold sier lensmannsbetjent
Stig Hansen ved Enebakk
lensmannskontor. - FØreren
blir blendet, eller de mister
kontakten med veien pa annen mate, som for eksempel
ved passering av mØtende bil.
Føyka som star bak bilene pa
slikt fØre er nok til a berØve
sikten bade for en selv, og
medtrafikanter. Nàr en kjØrer
bil under de forhold som na
rader, er det viktig a ta visse
forholdsregler: 1) KjØr aidri
med igjenisede ruter. Man ser
lite nok som det er vinterstid
om man ikke skal sitte og myse gjennom en islagt frortute.. Man skal ogsa ha si.kt
bakover, sã husk: Ta deg.id
til a skrape av rutene, hvidu
ikke gjØr det, ryker 'lappen.
dersom rette person ser deg.
2) siA ned farten. Mister du
kontroilen over bilen pa kjelkefØret, er det bare a lukke
øynene og hâpe det beste.
Bremser man, skhr man rett
fram, og kontakten med veien
far man bare igien hvis farten
er lay. Dessuten dukker det
ofte opp uventede hindringer
I veibanen, som for eksempei
nedsnødde biler, og parkerte
kjØretØyer uteri lys. KjØrer
man i boligfelt, ma man slapSn, snØ og atter snø. I skripe av pa gassen . Barn er
vende stund layer det ned.
nemlig adskillig merbegeistBakken er forlengst helt dek-ret for snø enn bilistene, og
ket av et tykt teppe. Men bakunger er impulsive. Derfor

(av Esnen Nordharien'/
Vinterføret gir billster on andre trafikan: ter probtemer. Pa
kort tid la et seg et
tykt snoteppe. Dette
skaper trøbbel. Utforkjoringer, biler pa
<<aketuro, vonde ryg: ger etter snomaking
og engstelige foreldre som frvkter det
verste nar de slipper
minsten Ut for a leke j
snoen
Villmannskjorung horer aller
minst .hjemme pa yinterfore men mange
tror kanskje de er
bedre bluster enn det
de er. Vi har nratet
med folk som har,
greie pa hva som gjOres on hva som burgjøres.
Kornde
muneingenior StaffIversen
informerer
oss om hva som gjores for a holde veiene
rene for snø og lensmannsbetjent
Stig
Hansen gir villig fra
seg tips om hvordan
man skal unnga bade
det ene og andre pa
vint rf re
:

:

kan det hende at de sklir rett
Ut i veien foran en bil. Har bilen for stor fart da, kan man
bare tenke seg fØlgende. Det
er bedre.á ta seg litt bedre tid.
enn a utsette seg selv og andre for fare.
Pa kjelkeføre hender det at
man blir staende fast, eller av
en eller amen grunn ma parkere bilen fordi man ikke
kommer opp en bakke. - Hver
vinter ser vi biler som er parkert pa veien, sier lensmannsbetjent Stig Hansen. - Dette
fØrer til at kollisjonsfaren
Øker. Dessuten er disse bilene
til hinder for brØytemannskapene, sa derfor: Ma du parkere bilen sa gjØr det silk at
den ikke er til hinder verken
for brØytebilen, eller andre
trafikanter. Hvis dette er
umulig, gjør bilen mest mulig
synuig ved bruk av varseltrekant ed.

Vznterføre
og
Et naturlig spørsmal nAr
fL-ii
snøen ligger er: Blir det .buJLLlr"
man grave jram bilen, sa
tet tidsnok, og grundig nok
skal nianfinne veien. Ising
Kommuneingeniør Staff-Iversen sier til Vignett at dette
pa ruter, og høye brQytenok er tilfelle. - Enebakk er
kanter. Det skal lite til for
delt opp I forskjeluige soner.
ulyk ken er ute.
hvor privatpersoner som blir
iønnet av kommunen brØyter
veiene. Vi mottar svrt fá kiager over arbeidet, sier han. Det er svrt lite brØyting som
foregar direkte i regi av kommunen og teknisk etat, vi
brØyter bare rundt skoler og
offentlige bygninger I omrdet, legger han til.
- Men det ma da bli dyrt
dette?
L Ja, relativt. Vi benytter Ca.
280 000,- bare til snØrydding I
iøpet av et ar. Utgiftene er de
samme hvert ar, fordi brØytemannskapet har betalt enten
det faller mye eller lite snØ 1
lØpet av vinteren.

N, virker dette beroligende
pa vinternerverie'? Ikke det
nei. Men i alie tilfelle: Ta det
med ro nãr du er ute og kjØrer,
det er farten som dreper. Om
du av en eller amen grunn
skulle havne 1 renna, er det
alitid en mate a [a bilen opp
pa veien igjen. Har du utstyrt
deg med spade, sand og kjettinger, eller knipetak, er det
store sianser for at du kommer heiskinnet igjennom denne vinteren ogsa. Hvis bilen
vii starte da.

- men stammens yngste er glad for snØen som de liar vent et sa lenge pa. Stor varjubelen
hos smarollin gene i Fjellknatten barnepark i Ytre pa den fØrste virkelig store
snØdagen.....

(
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Over sytti personer
var lørdag kveld samlet pa Ignarbakke for a
feire Ytre Enebakk Sanitetsforenings syttiársdag. Blant gjestene
var Enebakks ordfører
Lucie Paus Falck, formannen i Akershus
krets av NKS Lilly
Lund, formann for Finstadtunet, Sigrid Karlstrup (ogsá medlem av
reprekretsstyret),
sentanter fra alle de andre fire sanitetsforeningene i Enebakk, og
helselagets formann
Gunnbjørg Svarthol.
Ogsâ Ingeborg Solli,
som var med i foreningens styre helt fra
1926 og nesten fram til i
dag, var a finne blant
deltakerne i den store
70-ârs festen.
Det var Sanitetsforeningens formann gjennom de
siste 12 hr, Magda Sandbk,
som Ønsket velkommen, og
som leste dagens prolog.
70-ârs beretningen ble lest av
Bent Lillejordet.
Aftenens utmerkede toastmaster, var trekkspillklubbens primus motor Odd Lillejordet. Ph scenen hadde han
sØrget for a plassere medlemmer av Frisk Luft, som Underholdt med fin musikk under hele middagen, og som ogsá bláste liv i alisangen underveis i mâltidet - en treretters
gastronomisk nytelse som besto av rekecoctail, dyrestek
og sitronfromasj. Ungdommer
fra 4H sØrget for knirkefri servering, og pa kjØkkenet hadde Else Vardeberg og Turid
Arsrud stri tØrn med anret-

ting, rydding, og alt som skal
til av forberedelser oar over
sytti mennesker skal spise
godt - og lenge. Terje Haug,
som takket for maten, fikk da
ogsá omsider, etter stor overtalelse via meilommann dratt
kjøkkenpersonalet inn i salen
for a motta en velfortjent applaus.
-

Utrolige ting
Og gratulantene sto i kØ under festmiddagen. Først ut
var ordfØreren, som understceket betydningen av den
store aktiviteten i Enebakks
mangeartede organisasj onsog foreningsliv. - Sanitetsforeningen har allerede utettet utrolige ting nár det gjelder a bringe helsevesenet opp
pa dagens nivâ, sa ordfØreren,
som ogsa overrakte foreningens formann, Magda
Sandbak en sjekk pa 500 kroner fra kommunen. Judith
Vestli hilste fra Enebakk Sanitetsforening, og overbrakte
gratulasjoner og blomsterhilsen fra sin forening.
- Jeg har hørt deter 25 medlemmer i denne sanitetsforeningen, men det ma da vre
fler, denne forsamling tatt i
betraktning, sa formann I
Akershus krets av NKS, Lilly
Lund.

Ung, flittig
og fUnk
Hun fortalte ogsá at NKS i
dag bar 222.000 medlemmer,
som i 1983 ga bort ikke mindre enn 600 mill. kroner. Li1ly,
Lund karakteriserte Ytre
Enebakk Sanitetsforening
som en ung, flittig og flink
forening med pagangsmot, og
uttrykte blant annet hap om
at man I ungdomsáret ville
reflektere pa a s1h seg sammen med kommunen for
gjØre noe aktivt for ungdom.

Fra kretsen overrakte fru
Lund en lysestake til formannen.
- Hadde Finstadtunet stàtt
der i dag, om det ikke var for
sanitetsforeningen? sa formannen for Finstadtunet, Sigrid Karlstrup I sin hilsningstale, og mente svaret pa dette
var et kiart nei. - Deter slik vi
arbeier, sa frü Karlstrup. Vi
setter ting i gang, og nar vi
har gjort det levedyktig kan
det gá over i offentlig regi.

-

lemmer skal ikke betale kontingent. og det insisterer fru
Solli pa.
Feiringen fortsatte til sené
nattetimer, med stor stemning og dans til trekkspillmusikk besØrget av medlemmer av Frisk Luft.

Tre staute fore gangskvinneT. Era V.: Formannen
- -Trw7m,Tilly
Akërshus ki-rm
Lund, Ingeborg Solli, veteranen i Ytre Enebakk Sanitetsforening, og Magda Sandbcek
som liar vcrt foreningens
formann siden 1972.

Kiubbe

- Jeg har hørt, sa Sigrid
Karlstad at denne foreningen
har eksistert i 70 hr, uten
klubbe. Det har jeg tatt konsekvensen av, og har med en
klubbe i gave til dere. Og det
ble enda flere gayer a ta imot
for Magda Sandbk. GunnbjØrg Svarthol gratulerte fra
Helselaget (som i hr har75-ârs
jubileum), og overrakte en
gjestebok fra Helselaget til
foreningen.
Ogsâ Kirsten Rysstad fra
Flateby Sanitetsforening stilte seg I gratulantenes rekker.
Hun overbrakte ogsa gratulasjoner fra Folkehjelpa i form
av en sjekk til jubilanten.

Godt humØr i godt seiskap. Foreningens formann Magda
Sandbcek hadde all grunn til a smile og vcerefornØyd med
et storslàtt arrangement. Her fotografert under iniddagen.
Fra v. Hroar Kjelgaard, formann m/ektemann, Sverre
Sandbcek.

Roser
Styret og medlemmene i Ytre Enebakk Sanitetsforening
ved Anne Mari Stockseth takket Magda Sandbk varmt
for hennes innsats for foreningen gjennom mange hr, og
overrakte henne en nydelig
rosebukett. Og fru Sandbk
ville ogsâ gi bort roser pa en
slik kveld - til Ingeborg Solli,
som var den av de tilstedevrende som hadde flest hr med
aktiv innsats for Sanitetsforeningen bak seg. Blant annet
var fru Solli foreningens formann i mange Si. - Vi far ikke
gjort henne til zeresmedlem,
sa fru Sandbk, for resmed-

Styretfotografert sammen med Ingeborg Solli og kretsformann Lilly Lund. Foranfra v. Anne Man Stocicseth, Magda
Sandbcek, Eva Haug. Bak fra v. Ingeborg Solli, Karin
Haug, Ellen Kjelgaard, Bent Lillejordet og Lilly Lund.
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H ip-bop, gralitti ep topp
Hip-hop
kulturen
blomstrer i Enebakk. Det
breakes, over hele linja
overalt dukker nye grupper opp som troll av eske.
Side om side grafittifeberen som stadig griper
mer om seg. Lykkelig den
som far kiort til seg noen
lakkbokser for en billig
penge. Alle kunstverk er
ikke like vellykkede. Eksperimenter pa kostbare
murer uten eiernes tillatelse faller ikke alitid like
heldig Ut. . At grafitti er
mer enn griseri og tabuord pa gjerder og husvegger skjonner de som
har sett de virkelige
kunstverk i genren det
vre seg pa TV fra Bronx
eller pa T-banestasjoner,
underganger og skoler.
Sâsom f.eks. pa Mjr
ungdomsskole i Ytre,
hvor Krister, Thomas og
Bent har fátt by a utfolde
seg med Iakkboksene i
bomberommet.
Det var ungdommene selv
som tok initiativet, forteller
formingslrer Viggo Karisen,
som sammen med Eivind Jentoft har hatt ansvaret for dette vellykkede prosjektet. Og
veiiykket er det butt. Gutta
har arbeidet med hver sitt
motiv. Resuitatet er butt grafitti vi ikke har sett maken til
i Enebakk - nár man ser bort
fra lerretarbeidene til Lars Peder SØrli.
Stort sett har de ivrige guttajobbet 2 timer i uka, men sá
goy har dette vrt, at de ikke
bar kunnet dy seg for a hoide
pa litt bade i friminutter og

-

-

Siste hand pa verket. Krister Wata, Thomas HØvik og Bent Eriksen har virkelig pyntet opp bomberommet pa Mjcer med
profesjonell grafitti ... ..
etter skoletid. De ansvarlige
irerne har hoidt det hele under oppsikt, ellers har de jobbet pa egen hand.
- Det ma da kreve sikker
hand og stor presisjon for a
kunne oppnâ slike resuitater
med iakkboksene?
- Forarbeidet er det som tar
tid, sier Krister. FØrst bar vi
tegnet motivene pa biokk, og
sa bar vi overført dette til veggen via overhead. Jeg hadde

ikke trodd det var sá vanskehg a fà et bra resuitat.
- Den malingen vi bar
brukt, skyter de andre to inn,
var belier ikke den alier beste,
det hadde iett for a renne.
- Hva gjØr dere hvis dere
sprayer gait, og det renner for
mye?
- Da ma vi male over med
hvitt, men det har vi faktisk
unngâtt.
- Hvem holder lakkbokser?

Frisk hPis 0'M naturreservat og landskapsvepnDet ble et flertall I kommunestyret for a godta
fylkesmannens verneforslag og utkast til
skjøtselsplan for Østmarka landskapsvernomráde - og Rausjømarka naturreservat. Dermed vaigte et flertall a følge rãdmannens
innstilling,
mens mindretallet gikk
inn for et forsiag fra Thorvald Ungersness (Sp) om a
avvise fylkesmannens
forsiag om a legge ut omrâdet i Rausjømarka til
naturreservat. I stedet vil
Ungersness at det foreslátte onirâdet i sin helhet skal legges ut som
landskapsvernonirâde.
Endringer
Visse endringer i fylkesmannens forsiag inneholder vedtaket. Man foresiâr a justere grensa

for naturreservatet slik at skilØypa fra BØiertjern til sydlvest Myrstra danner grense for reservatet, og man vii ogsa ha rett tilrydding og maskineil preparering av en del skiiØyper som hgger inne i reservatet. Kaiking av
vann som bar til hensikt a balañsere pa sur nedbør ma ogsâ tillates, heter det i vedtaket.
Etter at saken bie behandlet i
formannskapet, bar man henvendt seg til fylkesmannen for a
là kiarlagt en del forhold, og bar
fàtt brakt pa det rene at man vii
kunne tihlate maskinpreparering
av lØyper i omràdet, man vii kunne rydde trr, siokke skogbrann.
Tiiiateise til a bekjempe insektangrep i reservatet er noe man i
sá fall ma avgjØre etter kontakt
med lokale skogbruksmyndigheter.

Skog preget av
vanhevd
Thorvald Ungersness gikk
hardt - ut mot. naturreservat i

*

RausjØmarka og sa at det pa den
delen av reservatet som higger i
Enebakk - nemhig 6.275 dekar
med en aruig tØmmerproduksjon
pa 2.300 m3 - er det nok til a dekke hele Enebakks bohigbehov, sa
Ungersness. I dette omradet skal
det ikke forega skogsdrift overhodet dersom verneplanen blir
vedtatt. Skogen legges ode. Det
er ingen naturoppievelse a ga i en
skog preget av vanhevd - med insektangrep og uttØrking. Jeg er
viilig til a strekke meg til a godta
et iandskapsvernomràde nar det
gjeider omràdene innenfor Oslo
kommuneskogers grense, sa Ungersness og framsatte derfor et
kompromissforslag i formannskapet. Men et sted ma grensa
ga. Enebakk kommunestyre kan
ikke ga inn for at sà mye skog
legges ode, sa han.
Ogsà Christian Oppegaard
gikk hardt ut mot verneplanen.
ForelØpig liar vi vunnet en flere
àrs biuiekrig hvor en del samfunnsmiliioner har. gatt med, sa

- Boksene er kjØpt inn over
skoiens fritidsbudsjett, sier
Karlsen.
- Bomberommet har ogsa
vrt brukt som kunstgalleri.
Det blir vel vanskelig nâ som
kunsten allerede er malt pa
veggen.
- Det er ikke noe problem,
forsikrer Karisen. Skal vi ha
utstilling bruker vi bare lerret
og strekker over grafittien,
som forØvrig blir en del av uthan. - Det meste av skogen sto pa
spill. At staten samtidig, i samme omradet har forberedt a opprette et naturreservat er vanvittig.

Fullstencflg freding
Gina Sigstad derimot karakteriserte verneforsiaget som positivt, og bekiaget at LØrenskog og
Ruingen hadde gatt imot forsiaget.
Overalt ser vi okologisk ubalanse som et resuitat av menneskenes inngrep, sa Sigstad,
som gikk inn for en fuuistendig
fredning, og mente at det var nok
natur igjen for friluftsfolk, jegere
o.s.v. a ta av.
- Noe av det viktigste vi kan
gjØre er a sikre naturen for vare
etterkommere, sa hun, og mente
at biller og skog som ikke drives
er en del av den økologiske hahansen. - Skogen skal vre mer
enn til a tjene penger pa, mente
hun.
Sigstad gikk ogsa imot preparerte lØyper i reservatet, men
sluttet seg eilers til ràdmannens
forslag.

Sammenfallende
i nteresser
Asmund Jahr (H) mente at
skogbruket og friiuftsiivet hadde

stillingen av elevarbeider til
váren.
- Og na er dere kiare for
oppdrag i bygda. Hvis noen
vii fikse opp kjedeuige kjellere
og triste murvegger, da stiller
dere vel opp?
- God ide, mener Thomas,
vi skal gjerne dekorere.
- Men folk far holde lakkboksene seiv, skynder Krister
seg a legge til.

sammenfailende interesser I saken.
- Deter lint a ga i marka, mener
Sigstad. Men nar dette omradet
er reservat, da er det ikke samme
marka vi gar I om 30 àr. Der vil
det f.eks. vre mange tusen dekar tØrr gran. Vi kan ikke stoppe
naturen pa dagens nivà. Friluftsinteressene vii lide like mye som
skogbruket.
Helge Nilsen (V) stilte seg pa
iinje med Sigstad og var opptatt
av naturens egenverdi. Skogen
har ordnet opp balansen selv,
ienge for menneskene beg'nte a
gjØre noe, sa han.

Renhârig
Nilsen syntes ehlers et naturreservat var mer renharig enn
landskapsvernomrade som han
mente ville legge sà store restriksjoner pa jordbruket at det ville bhi ulØnnsomt i ahie fall. Guslund kunne ikke ski ønne at naturinteresserte vilie OL skogen til
a se ut som en ruin og stilte seg
pa linje med Ungersness og Oppegaard i saken.
Ved avstemningen viste det
seg hikevel a bhi grØnt lys for den
omstridte verneplanen. Men forslaget Ira Gina Sigstad om A ga
imot preparerte lØyper I reservatet flkk bare tre stemmer.

VIGNETT

fleksifid,
men ikke
langdag

Etter mye fram og tilbake, forslag og tilleggsforslag fikk kommunestyret til syvende og sist
snekret sammen et vedtak for
fleksitidsordniflg og langdag i
kommunen. Det foreslàs jnnfØrt
fleksitidsordfliflg.
permanent
AdministrasjOflefl skal sammen
med organisas)onefle undersøke
mulighetene for bruk av tidsregistreringssyStefller med tilsvarende terminaler til steder
hvor ordningen er gjennomført,
og forelegge formannskapet resultatet av undersøkelsen innen
1.485.
Prøveordningefl med fleksibel
arbeidstid skal innfØres for etater
der det er mulig, for 1. âr fra
1.1.85, men kan avbrytes fØr prøveáret er omme dersom erfaringene er dárlige. Det skal ikke innfØres langdag ved de kommunalè
kontorer.
Det gis imidlertid anledning til
A innfØre en forsØksordfliflg med
langdag for de kontorer hvor en
etter drØfting med arbeidstakeres organisasjofler blir enige om
dette. ForsØksordningen skal da
gjøres gjeldende fra 1.1.85 31.12.85.
Et forsiag fra Thorvald Ungersness (Sp) om a innfØre forsØksordning med langdag ved formannskapskontOret, hjemmesykepleien, sosialkontoret, teknisk
etat, kommunekaSsa, energiverket og for kommunal fysiotera
pitjerieste fikk 16 stemmer.

UngersneSS:

flop far vi ENOK9
m

Under henvisning til den frarnlagte ENØKutredningefl for 3
kom.bygg I Enebakk som forelâ
hØsten 1984, og som konkluderer
med at Enebakk kan spare betydelige belØp i reduserte fyringsutgifter ved a investere I
ENØK-tiltak, hadde Thorvald
Ungerness rettet fØlgende spørs-

mM til ordføreren til mandageris
komunnestyremøte - Hva vil
ordføreren gjØre for a fâ fortgang
i arbeidet med ENØK i kommunale organer?
TJngersness (Sp) papekte ogsâ i
denne forbindelse at man pr. i
dag ennà ikke har sett noe forslag til EN0K-fond i Enebakk og

spurte derfor: - Hva vil ordføreren gjøre for A fâ fortgang i opprettelse av ENØK-fond 1 Enebakk?
Ettersom ordfØreren var fravrend& til mandagens kommunestyremøte takket vre kollisjofl
med Vignetts medarbeider, var
det varaordfører Kongsnes som i
hennes sted la fram ordfØrerenS
svar, hvor det heter at EN0K-tiltak nødvendigviS er avhengig ày
finansiering, og at EN0K-rapporten vii bli iagt fram for formannskapet med det første. När
prinsippene for finansiering av

EN0K-tiltak er avklart, ma prioritering av de ulike prosjektene
og gjennomfØringefl av disse behandles i forbindelse med ârlige
budsjetter og langtidsbudsjetter.
Angáende nr et EN0K-fond
vil kunne vre klart i kommunen, sa ordfØreren i sitt svar
at hun vile ta dette opp med ràdmannen slik at formannskapet
om ikke sá lenge kan oversende
t forsiag til energistyret til uttalelse.

4x

POLITIRUNDEN
BILSLAIU

Fredag ble det funnet et vrak
av en Ford Taunus stasjonsvOgfl
inne ved Bystermosen. Bilen var
fulistendig slaktet, motor, tak abslutt alt var vekk. Motornummeret og chassisnummer
var fjernet. Bilen har etter all
sannsynlighet blitt brakt dit av
en lastebil natt til fredag, og palitiet har ingen forelØpige holdepunkter nâr det gjelder hvem
synderne er.

lnnhrutld

Natt til lørdag var det innbrudd I Bergerud .Tekstil i Ytre.
Man har foreløpig ingfl oversikt
over hva som er tatt - elerom
det er butt stjàiét. rioe. Inntrengerne korn Iseg..inn I lokalet vedá
bryte i stykker iiingangsdøra.
Sammen natt var det ogsà innbrudd i en frisØrsalOrig I F1teb.y
Grendeseflter.. Her, hadde nan
knist ruta for a komme seg inn i
lokalet, og heller ikke her vet
man forelØpig hva som er blit.t
borte.

Kollisjon

Mandag morgét Ve&hafVSjtItiden kolliderte en stasjonSVOgn
med en lastebil ved Viksvingefl i
Ytre, like utenhor Vik Handel.
StasjonSVogna kOm. fra Vâglia 0g.
kjØrte nordover mot Oslo, mens
lastebilen kom fra Oslo. StasjonsvOgna skar over veien 1 yenstre kjørebane og gikk rett i fronten pa lastebilen. Bele fronten pa
stasjonSVogna ble knust, og en
person ble brakt til sykeJiuset
m?dletçres,kad...............,.. ...

Med ØHjELP-rnappefl holder du
ordenisakefle
Vi har lagét en praktisk ekonomimappe som kan hjelpe deg A holde
rden pa økonamien din, Dqn er
formeiktIiUkan bygge app ditt
eget system. Vâre radgiverekafl
informere deg am bruken aV mappefl.
Den koster 45 kroner..
Med o-HJELp-skjemaet kan du
planlegge din egen økonorni
Det eienklere enn du tror a sette
app en inntekts- ag utgiftsaversikt.
I Sparebankefl kan du fâ en brasjyre
med' et OnkeA skjema som kan hjeipe
deg áfâod aversikt. Vi gir deg
veliedning i bruken og hjeIprdeg
agsá gjerne med utfyllingen.
O-HJELP betyr ogsâ hjelp med ditt
personhige kredittbehOV
Skulle utgiftefle dine periadevis
averstige inntektefle, kan vi sammen
1.

beregne størrelsefl pâ,.ditt kr&itt-',.
behov.
.parebankenè O-HJLP gir
veiledning om selvangivelsefl
far..Far ass er det naturlig
skjellig bistand vedrørendtC4fYlUfl9 av
selvangiveisen. Vi vil derto atrangere
kveldskurS i Oslo og Akersh'us agsA i:âr.
I tiflegg kan du f var tema-aViSam
seivangiveisefl i alle váre ekspediSiaflSsteder. Der.vil .du finne svar pa de
fleste spørs'máI am selvangiveise og
skatt. Vãre kundebehandlere vii ogsâ
kunne bista deg
produktveiledfling eren viktig d&
av var O-HJELP
Vi har et interessant og variert
pradukttilbUd og ser det sam en viktig
appgave.5 tilpasse praduktene til ditt
behav..

H!elp til a redusere skatten
La ass fotelIe deg pm vâre produkter sam kan hjelpe deg a reisere
skatten, -som S5aring med skattfradrag, Aksjesparing med skattefradrag
'og Bankpefliafl..
Avtal tid for O-HJELP..
ønsker duenSañ,tale kan w,
avtale tid for dette. Veikommen.

E3 SPARIBANKEN

!

orden Isakene

VIGNETT

SPORT
Kristian Hovik ble
nr. 2 lfupukollen
Driv-hoppere gjorde en solid
innsats i søndagens landsrenn 1
Furukollen i TrØgstad. Vi har fâtt
inn resultater i klasse 12 àr.
Nr. 1. Erlend Smedsrud fra
Eidsvoll IF med 188.8 poeng,
(36.5 og 37 m), nr. 2. Kristian HØ-

Bups"da I swingtempo.

vik, Driv 168.2 poeng, (34 og 33.5
m).
Det planlagte rennet i Østbybakken lØrdag matte avlyses
p.g.a. det store snØfallet i midten
av uka. Man rakk ikke a fá bakken ferdig.

Fin Dpiwinnsats
I Kpystallpennet
Pa grunn av den strenge kulden var det over 50 prosent frafall
av pameldte til Krystallrennet
pa Jevnaker lØrdag og sØndag.
Rennet gikk i rundt 20 kuldegrader, sá man kan trygt Si det var
en iskald fornøyelse.
Fra IL Driv var det tre deltakere i søndagens renn. I klassen
kvinner, eldre junior ble Elisabeth Tharaldsen fra Driv nr. 5 pa
5 km.

I kiassen eldre junior, gutter
fikk Henning Hagen fra Driv en
17. plass, mens Frode André
Evensen ble nr. 20.
LØrdag deltok ogsá 3 Driv-lØpere i klasse 15 âr. Ogsd disse tre
fikk bra plasseringer. I klasse
jenter 15 âr ble Gry Lillejordet nr.
14 - og fikk dermed best plassering i sin klasse i hele Follo. Ellen Thorseth ble nr. 16.
I klasse gutter 15 ár, startet
Ove Gran som kom pa 17. plass.

MAR KISER

Enebakk
Markiseservice
Markiser Persienner Gardinbrett
Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tlf. 92 45 58

TANNLEGE

Stein Darre-Hansen
Praksis i Flateby
Tif. kt 9.00-15.00
92 87 39
hf. utenom kontortid
9280 31
Kvelder, Iørdag etter avtale.

CATERING

ELEKTRONIKK

Enebakk Storbandfyllerfem. Innbitt og konsentrert Øvelse foran sesongens hØydepunkt.

Espen Nordhagen
9. februar er det duket for et
"swingende" bursdagsselskap.
Hvem fyller hr? Jo, Enebakk starband. Denne hyperaktive femâringen skal, tradisjonen tro, avholde
sin arlige konsert pa Mjr ungdomsskole. Som vanlig blir det
presentert nytt stoff, pluss et par
gamle "travere". Vi var til stede
pa helgens seminar, der konsentrasjonen kunne tales allerede
fra man kom inn dora. !nstruktør
for anledningen var Erling Wicklund, kjent leder for jazzprogrammer i NRK-radio.
Publikum har noe a glede seg
til. Suksessen fra konserten to àr
tilbake, Harald Bergersen (alt, og
sopransax) er solist i velkjente

Dagens
Iøype)

Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 8540

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

RORLEGGER

BLIKKENS LAG ER

Vebo-rar

OSVALD NORDLI

Uttorer alt i Varme-, sanitrog oljefyringsanlegg

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores
1911 Flateby
TIf. 92 84 68

Ogsâ 1 âr arrangerer Skiforeningen SØrmarkas Dag, og i den
forbindelse inviterer Lokalutvalget for SØrmarka til "Dagens lØype", som er Gaupesteinrennets
trase fra Krakstad St. til Oppegárd. Det blir ellers samme opplegg som i for med pølsegrilling
og gratis appelsiner til alle. Folk
fra lokalutvalget vil ogsâ benytte
anledningen til a orientere om
Skiforeningens arbeid I Sørmarka. Det blir "Matstasjon' ved
Bratan, lØypekrysset nord for
Gaupestein og pa Bukkestitjernet fra klokka 10, og du far ogsá
Skiforeningens lØypekart og gode rad om smØring.

EL-INSTALLASJON

BENSINSTASJON

Flateby:

Stpømsborg &
Enersen A/S

•øYffi&

Enebakk
TransformMor
verksted

Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

utforer alt i el-installasjoner
1912 Enebakk TIf. 9263 00

Clifford A/S

sow

Bensin - olje- rekvisita
Gatekjøkken
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, Tit.: 9281 32

REGNSKAP
INSTALLASJ ONS FIRMA

KJELL BRENDJORD
UTFØRER ALT I
EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94
MobItIf. 094/26165

Enebakk
Regnskapskontor
1912 Enebakk TIf. (02) 92 63 03

r.P

MEOL. AV NORSKE

REGNSKAPSBVRAERS FORENING

Kiart br
karusellen
Endelig kan ElF avvikle sitt
árlige karusellrenn pa Flateby.
FØrste renn gâr lØrdag med start
fra Streiflnn klokka 12.00. Pâmeldingen foregâr med fra klokka 10
til klokka 11.30 pa streifinn. Alle
barn og unge inntil 15 ár er velkommen.
Ph slutten av sesongen blir det
premieutdeling med premie til
alle deltakerne.

stykker. Bandet har I lopet av sine
fern ar utviklet seg fra et begynnernivá til der de star i dag. Mye
av dette skyldes for det forste en
del ildsjeler som tar et talk nâr det
trengs, og smiler og ler selv om
verden gàr dem I mot. Selv om
bandet er kiar for en ganske hay
standard av stykker, vii man nâ
satse pa lettforstaelig jazz, eller
"Mainstream" som det heter pa
fagspraket. Dette far vi opplyst av
bandets velkjente musikaiske leder Johan østby.
Siden siste konsert, har bandet
kun hatt en utskiftning. - Dette tyder pa en stabil og trofast gjeng,
sier sekretEer og fungerende pressekontakt, Viggo Aker Olsen. Man kan trygt si at vi har gjennomgàtt et knallhardt ovelsesprogram i den siste tiden, opplyser han videre. - Oct har nesten
ikke vrt en heig vi ikke har hatt
en eller annen form for seminar.
Det satses for tiden friskt i Enebakk Storband. Dot er planer om

a gá i studio, pluss at bandet har
kontakter som skaffer dem spillejobber. Restaurant Humla I Oslo
har tidligere hatt besok av bandet.
Den kornrnende sesongens store
"clou", er den planlagte turen til
Berlin. Her skal det foregá ting
som skulle tilfredsstille den mest
soignerte enebakking. Det er ikke
for sent ennã. Det er flere plasser
igjen pa storbandbussen til Berlin.
Er du klar for en uforgiemmelig
dray uke i Berlin, er det bare a ringetl Viggo (92 45 19), eller til
Roar (92 44 57) og du er med.
Men forst er det konserten den
niende februar. Etter det vi far
opplyst, er denne konserten høydepunktet pa sesongen - dot forplikter. Na var det riktignok en del
hemmeligheter som Viggo ikke viile ut med, men vi kan opplyse sàpass at ingen skal kjede seg pa
Mjr den 19/2. Og klokkeslettet?
17.00, men vr tidlig ute. Statistisk sett vii dot vre fuilt hus for
den tid.

VI AVSLUTTER SALGET IVIED

SKORAS

1. og 2.

SKORAS I

200.

Du far utlevert 1 bag
(begrenset ant.)
og plukker den selv
full av selvplukksko

NESTEN

-

TYVERI
SKORAS 2

Du far utlevert 1 skopose (ubegrenset ant.)
og plukker den selv
full av selvplukksko

kr

100.

SELVPLUKK
cJeaa1arna S — I

Apent 10-17
Torsd.-fred. 10-19
Lordag 10-14

Grendesenteret - 1911 Flateby

VGNETT

(DO
Väroppussing Vr tidlig ute
Vi sandvasker/sandblàser Deres hus raskt, rimelig og
fagmessig. Huset kan beises eller males etter behandlingen.
Vi utfØrer ogsâ malerarbeid med 10 ârs garanti. Gratis
besiktigelse.
Ring og be orn tilbud nál

Scanwork, Trollv, 15, 1827 HobØl, tlf. 02/92 03 12

Alt innen rengjøriflg
og vedlikeholil

VI FEIRER 1=ARSJUBILEUM
1. og 2.FEBRUAR

innen bygg, shipping og industri, kjemikalievaSk, sprøytemaling og sandblâsing.
Vi utfØrer ogsâ sprØytesparkliflg.

KOM OG SE VARE SPESIALT1LBUD

Scanwork, Trollv. 15, 1827 Hobøl, HE 02/92 03 12

ARBEIDSKLIER,
VERNESTOVLER,HANSKER
OG PA ALLE VARER SOM
IKKE ER PA SAW
avslag pa

Flateby Jern & Farve
Bjerkesenteret

-

1911 Flateby

JERNVARER SEMENT
KJUKKENABTIKLER.
FARVEIIANDEL
—

—

—

TLF. 92 87 40

OPTISK SYNSPROVE
SKI

priseks.:

Olajakker m/pelslOr
for 358,-

Asnveien 1, 1400 SKI Telefon 870524

ThermobukSer fra

OPTISKE as

KLOVER, for 320,-

30%

HELFORET ARBEIDSHANSKER
MED MANSJETT
I SVINELIER
TOPP KVALITET

19,50

I

I

ASKIMVN. 1,1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 8881 54

LAVPRIS

K*S YPkO3-'K-'Iw
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 8881 54

k.• S YpkeSWMP

ift

RING OG BESTILL!

Torsd. Iangdag, àpent Iii kI. 19.00.

KLOVERSKJORTER

KJOPEKORT

~~l

Begrenset antall

AVSLAG PA

LAVPRIS

ink!. mva.

120 par i kartongen

• 1790
• 220.-

-

Dptiker ØYSTEIN KROGH

Torsd. Iangdag, àpent til kI. 19.00.

4%
FoIg med
1
nwrmiljoet
LES

V1GNEFT

SVARSLIPP
Ti! Vignett
Borgvn. 3
1914 Ytre Enebakk
Jeg onsker a abonnere pa Vignett.
Kr. 80,- pr. 1/2 ar
N avn
Ad resse
— wo No — — — — — — — — — — — — — — — -

VIGNETT
ØNSKES LEID

KUNNGJORINGER

llatebq Vel

Mums Blomsterforretning
09 Begravelseshyrä

avholder àrsmØte pa Flateby Satnfunnshus, Lille Salen.
Tirsdag 5. februar ki. 19.30.
Styret

Enebakk
postkontor
Postverket Ønsker tilbud
pa leie av lokaler til Enebakk postkontor. Arealbehov Ca. 105 m2 .
Henvendelse til
Postsjefen I Lillestrm,
Voldgt. 7, 2000 LiLlestrøm.

Ridekurs
Ytre Enebakk Hesteklubb starter ridekurs for nybegynnere tirs. 5/2.
Pamelding hos Sterner.
TIf. 92 45 81

CITROEN

Annonsering
er aktiv
markedsforing

'

BRUKTBILER MED
HOY KVALITET
Meget god
finansbistand

Y1GNETT

POST VERKET

Annonser leses
av folk flest

SUBARU

Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 71 14 11
Telefon begravelsesbyrã 71 48 30

Chr. Stensruds E. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrá
Asenvn. 3— 1400 Ski

Ønskes til stor dansk
halvblods VALLAK 2 dager i uka.
Tif. 92 43 08
Hege

..6-stjemers japaner

Fersk
tarse
50,80

0
pr. kg

Kokt
medisterpUlse
58,40

QQ40
pr. kg

(02)*87 30 60
HELE DOGNET

BOLIG SOKES
Leilighet Onskes
leid av enslig dame.
Bm. enslig

DIV.

Erfaren rytter
SOLHEIMSGATEN 4
LILLESTRØM
TLF. 71 6274

—dill talerOr

B EG RA VELS ES BY RAER

ORsebog
rn/ben

pr kg
349.0

Servelat90
8,23
4pr. hg

RELIGIOSE MOTER
BETEL
SØnd. 3/2 ki. 10.00 s.skole.
Ki. 19.00 FellesmØte.
Kornmo og misjonskoret.
Onsd. 6/2 kI. 19.30. BØnn
og vitnemØte.
Alle velkommen.

Okserull
14,59

O80

pr. hg

Granny

Smidt

090
pr. kg

Epler

BYGGEVAREHUSET
I

IJNDERHOLDNING

pr. kg

ENEBAKK

15%

SNOFRESEREAriens

rabatt

DORKIKKERTER
TASSO RUSTIKK
STRIE
pr. 1.m

APENT
ALLE DAGEk
TORSDAG
LORDAG

KUN

G090

BELEGG
BALANOR 3 S
type 3130
KUN
pr. ml

SØndag 3/2 ki. 16,30 (B)
BRANNMANNEN RYKKER UT
Ki. 18.30 (U)
ZORRO SLAR TIL
IGJEN
Ki. 20.30 (V)
I LY AV MØRKET

Niende
februar 1985

58.

-

W. 17.00 pa
Mjr ungdomsskolefl?

'BAZAR
7.00-10.30
7.00-19.00
9.00-13.00

aro

ADR.:
1912 ENEBAKK
hf.:
926246926530

BYGG & TRELAST
1912 ENEBAKK
1ff. 92 62 46 - 92 65 30

BYGGEVARER - JERNVARER - TRELAST

2 stk.
TUrkeruller 890k.
.
UN 1K
Oppvask
15,40

7 70

UNIK
TUymykner
5 liter
52,2000

Brunt kjøleskap
Bosch, 220 1, fra 1978. Like godt som nytt, rimelig
tilsaigs.
Tif. 92 44 90

Apningstider 1985
MaIL-ens. 9.00-1.00
Laidager:
Tors.-h'e1 I06-19.00
Lardag 9.lm-14.00

Nesten fly
Nobas
kombinert ovnpeis
selges billig.
TIf. 92 49 96

JOS
MATSENTER A/S
YTRE ENEBAKK

CNETT
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Telefori red. 9251 01
T&efon ann. 924600
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interimsstyret som se nrmere pa HobØl Grendehus. Vi skal ogsá mote noen av
i november ble valgt det
gamle styret som var med og
til a forestâ det vide- oppfØrte dette huset. 16. februar
re arbeid med plan- er turen kommet til befaring av
Samfunnshus, sier Botlegging av grendehus Flateby
ness. Vi har vrt i kontakt med
i Ytre Enebakk, har Halyard Waade som vii vre til
nâ konstituert seg, og stede, sammen med en del av de
var med den gang dette huutarbeidet en fram- som
set ble oppført.
tidsplan for sitt vide- Det er viktig for oss, sier Botre arbeid. Interims-. ness, at vi innen disse befaringene bar fàtt inn flest mulige svar
styret regner med a fra
forefinger og lag pa hvilke begjøre unna sin del av hov de bar, slik at vi vethva vi er
jobben i lØpet av en ute etter. Nar det gjelder de to
vi skal befare, er det to
ett-árs periode. Da er husene
vidt forskjellige bygg. Det ene, pa
det, om alt gâr etter Flateby, er et<firkant-bygg
planen tid for a over- med flatt tak og ligger i flatt terGrendehuset i HobØl ligger
late selve oppførin- reng.
i mer kupert terreng. og bygningen av huset til en gen er ogsâ belt annerledes enn
den pa Flateby. Tomta vi har
byggekomite.
Kontaktpersoner
Allerede fØr jul sendte interimsstyret Ut brev til bade kommunen og 33 forskjellige forefinger og lag i Ytre, hvor man ber
om at det blir valgt en kontaktperson som interimsstyret kan
henvende seg til i forbindelse
med framdriften av grendehusprosjektet. Man ber ogsá om at
bade kommunen .og de forskjellige lag og foreninger kommer
med synspunkter, og Ønsker og
plassbehov i forbindelse med
f.eks. møter, festlige sammenkomster, utstillinger, lager, arkivplass o.s.v.
Det er allerede kommet inn noen svar pA disse brevene, men interimsstyret háper og ber om at
fiere vil gi lyd fra seg snarest muhg, da dette er viktig av hensyn
til den videre framdrift.

Befaringer
- Allerede fredag den 4. februar
skal vi pa den fØifte befaring, forteller interimsstyrets formann
Trond Botness til Vignett. Ferden gár til HobØl, hvor man skal

Øremkerket til várt grendehus ved parkeringsplassen til Mjr
ungdomsskoie er jo ogsá kupert.

Endring av tomte arealet
Framdriftsplanene videre nâr
befaringene er unnagjort er at
man skal undersØke muhighetene
for endring av tomteareaiet. Sanitetsforeningstomta ved Mjr
blir i alle tiifelle liten, og omrádet
ma i tilfelle utvides noe. Na er ikke dette umulig ettersom det bare er utarbeidet en disposisjoflSplan, og ikke en reguiermgsplan i
det aktuelle omrádet.
Det er ogsâ meningen at interimsstyiet i lØpet av februar skal
starte forberedelsene til andelstegning, et arbeid man vil fortsette med helt fram til mai, da
man regner med a vre ferdig og
kan legge fram et endelig utkast
til hvordan andeistegningen skal
forega. I mars blir det sâ siste anledning for forefinger og lag til a
komme med sin informasjon om
Ønsker og behov. Man vil sa utarbeide en skisse, og kontakte arkitekt.

Gatekjokken I Ytre?
Ytre Enebakk Bensin og
Service har sØkt om a fà drive
gatekjøkken i tilknytning til
servicestasjonen. Grunnene
til at man vii starte gatekjØkken er mange. Blant annet
mener sØkeren at gatekjØkkendrift vii vre med pá 'â videreutvikle den eksisterende
bedriften og dermed sikre allerede etablerte arbeidsplasser pa bensinstasjonen. SØkeren pâpeker ogsa at man allerede selger en del produkter

ved stasjonen som hØrer naturhig inn under gatekjøkkendrift, og en utvidelse av
dette varespekteret vii etterkomme kundenes Ønsker.
Bgningsràdet har behandlet sØknaden, og bar ingen innvendinger mot at det
blir satt i gang gatekjøkkendrift i tilknytning til stasjonen. Saken er oversendt
tiltaksnemnda og helseràdet
til uttalelse.

Inteflmsstijret har satt opp en striktframdrijtsplan, sierj'ormann Trond Botness til Vignett. Mâlet er a gjØre unna alle
praktiskeforbereclelser slik at en byggekomite kan overta innen et aT.

Arkitekt i bildet
- Vi har allerede en arkitekt i
bildet som er bosatt her ute og
som har gitt uttrykk for at han er
viflig til a gjØre jobben pa dugnad, forteller Botness. Gjennom
april vii man sa samarbeide
kontinuerlig med arkitekten for
a komme fram til løsninger pa
hvordan grendehuset skal vre
for a dekke de forskjellige Ønsker
og behov.
Man regner med a avslutte
kontakten med arkitekten i lØpet
av mai. Mai er ogsa maneden
hvor interimsstyret vii kontakte
lag og i6reninger med tanke pa
en .yrkhiste" for dugnad. I mai
skal man ogsà begynne a utarbeide en finansieringsplan og
foreta kostndsberegninger. Dette
arbeidet skái fortsette i juni. Da
vii man ogst forberede kontakten med gàrdbrukere og trelastbedrifter i Ytre. Til tross for ferie
vii arbeidet med kostnadsbe-

III

NOROL

regninger og finansieringsplan
fortsette i juli.

Andeistegning i august
I august gar interimsstyret Ut
med tilbud om andelingstegning,
planlegger dugnadsinnsatsen og
bruken av den kombinert med
eventueile andre former. Man
regner med at kostnadsberegningene og finansieringsplanen
skal siuttføres 1 august, og were
ferdig i september. I september
vii man sâ skaffe kandidater til
byggekomite/byggestyre, og innkalle til generalforsamling, som
det er meningen a avholde i oktober.
- Vi synes det er viktig a ha en
fremdriftspian, ,sier.. Botness UI
Vignett. - a den niáten forpiikter man seg selv, og det er nØdt
for a skje noe. Vi Iegger ogsa opp
til a informere kontinuerlig i
pressen, slik at folk heie tiden
kan vre orientert om hva som
foregar.

Parafin og fyringsolje!
Det lonner seg fortsatt a kjope

parafin 09 fyringsolje av oss.
Ring og hor om betingelser, tlf. 92 40 47
leveres av Aage W. Svarthoel

