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Enebakk ungdomsskole:

HV-ungdom
I Enebakk
Se sIde 6
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Se side 7

Skiepoet
kontpoll
Se siste side

Tomteselskapet I
Enebakkbender
Se side 5

Nye politivedtekter
Se side 6

Nok av hull a
putte penger
Tak sam lekker, store sprekker I gulvbelegget, ja endatil
hull, store nok til a sette fast hele foten I - det er dagens situasjon pa Enebakk ungdomsskole.
Det er I skolens naturfagrorn
man bokstavelig tait gâr gjennom gulvet. Antagelig har fuktighet trukket gjennom en glipe
I gulvbelegget, og gjort sitt til a
smuldre app plankene under.
Ogsa flere andre steder I skolens korridorer er det tyde'ice
trengt nedirneilorn gliper I gulvbelegget. Resultatet er at belegget løsner fra gulvet, 09 slipper vannet riktig godt til pa treverket.
NA skal det innrommes at
gulvet I skolens naturfagrom
hoyst sannsynhig er reparert innen Vigntt gâr i trykken. Folk
fra kommunens vedlikeholdsavdeling gikk oyeblikkelig los
pa den oppgaven. Verre er det
med de andre manglene ved
skolen, og da I srdeleshet taket i svommehallen.
Takreparasjoner ved kommunens skoler er av de ting
skolestyret har vedtatt a prioritere I forbindelse med rullering
av Iangtidsbudsjettet. I den
forbindelse er det satt opp
252.000 til takreparasjoner ved
Enebakk ungdomsskole. Nár
man tar med utgifter til takreparasjoner ved Ytre, Hauglia og
Stranden skole kommer posten
takreparasjoner pa skolestyrets prioriteringsliste over nye
tiltak I periocien app I 387.000
kroner.

- Sä mye vann pa et d.Øgn, sier rektor Hermod Torbjørnson. Hvor rnye ligger igjen i
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Ta vare pa0 sommeren
— og blomsterprakten

Ytre:

Korttidsbarnehagen
f ar bli pa
gkolen

Mandag 25. februar
hadde Enebakk Hagelag besøk av Helene
Falleide. Den gamle
herredsstyreSalefl var
fylt til siste plass av et
blomsterelskende publikum.
Falleide fortalte oss om hvilke blomster som egnet seg til
tØrking, og hvordan vi best.
skulle tØrke dem, og sette
dem opp. Alle de frammøtte
t'ikk god innføring i hvordan
vi satte stâltrádstilk pa
blomstene, da holdt de seg
bedre.
Helene Falleide dyrker de
fleste blomstene hun bruker. I
10 àr har hun levet og ândet
for blomstene sine. 11981 utga
hun en bok - Blomster til
minne om sommeren. Den
kommer I nytt opplag nà fØr
páske.
Helene Falleide har reist fra
Karasjok I nord, og rundt om
mange steder i Norge og vist
ivrige lyttere hvordan en best
kan bevare og benytte tØrkede blomster.
I de dekorasjOflene hun laget og viste fram var det flere
viltvoksende arter som vokser i Enebakk. Vi kan blant
annet nevne reinfann, ryllik,
smørbukk, tistler. strutsevinge og gullris.
-

I sløydsalen star to store oppsamlingskar under de verste hullene i taket, som lekker som en
sil. I lØpet av et dØgn hadde det
samlet seg Ca. 20 liter vann i det
ene karet. Det er altsa ikke en
ubetydelig lekkasje det her er
snakk om. Sá er da ogsá hullene I
taket over oppsamlingskaret pa
stØrrelse med et kronestykke.
Man kan forestille seg hva som
ligger av oppsamlede vannmengder under takplatene.

Svommehallefl verst
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Helene Falleide fortalte oss hvilke blomster som egnet seg til tørking, hvordan vi best
kunne tØrke dem, og sette dem opp.
Noen av dekorasjonene hun
laget ble loddet ut, og heldige
var de som vant dem. Etter
det som ble vist av anvendelsesmuligheter for blomsterarter vi vanhigvis betegner som
ugras, f.eks. tistler, er det vel
grunn til A anta vi heretter Mr
bare. pene—refl

grøftekanter i Enebakk....
I kaffepausen smakte det
godt med deilig hjemmebakte
kaker.
P6 motet ble det ogsá vist
lysbilder fra Holland, og bilder av mange forskjellige
En
blomsterdekorasiOfler.

Ikke nok
- Jeg vii gjerne understreke,
tier TorbjørflSofl, at det ikke er
meningen a henge ut politikerne
for at det star sa dârlig til med
byggestandarden og vedlikehOldet. Deter butt bevilget mer penger i ar til vedlikehold av skolene
enn tidligere. Likevel er det langt
fra nok nãr man ser pa hva som
egentlig er nØdvendig av reparasjoner og vedlikehold rundt omkring pa skolene.
De flate takene rundt omkring
PA EnebakkS skolebygninger er
et evig tulbakevendefle problem.

Enda verre er det i taket I
svømmehallen. Pa 6-8 forskjellige steder drypper det fra taket
og ned I bassenget.
Prioriteri ngsliste
- Det er her det egentlig er
FØr jul ble taket ved Ytre Eneverst, forteller rektor Hermod
bakk skole reparert. Da hadde
Torbjørnsofl. - NA skal det ogsá
man ogsá der slitt med lekkasier
gjØres noe med dette, og jeg hai flere àr, og det var kommet sa
per arbeidet kan pâbegynnes sâ
langt at rengjøringspersonalet og
snart det blir Or. Hva som da
vaktmester protesterte. De var
blir gjort vet jeg ikke. Egentlig
lei av a tØmme vannbøtter og tØrburde man vel ta opp hele taket
ke gulv. I forbindelse med at tafor a se hvordan det ser ut under,
ket pa ytre ble reparert ble det
men jeg vet ikke om det blir
holdt et mote meliom rektorene,
gjort. Nár det gjelder de andre
kontorsjef, teknisk sjef Per Enelekkasjene her, sa skal ogsa det
bo og kommuneiflgeniør Staff
gjØres noe med. Det blir vel repaIversen. I og med behovet for
rert med en form for tettingsmasvedlikehold pa sa godt som
se av et elier annet slag. Man har
samtlige av Enebakks skoler, ble
ogsá vurdert a legge nye skràtak
man pa dette motet enige om a
isteden for disse flate takene som
sette opp en prioriteriflgsliSte ut
det er problemer med over hele
ifra skolens vedlikehOldsbUd
linja, men kom til at det ble aitfor
sjett. Hensikten var at man herdyrt. Dessuten er det ogsâ et
etter ikke bare skulle klatte ut
spørsmál om de yule ha tatt seg
midlene til smareparaSiofler her
noe pent ut pa disse byggene.

Hagelag og for oss som fikk
vre med. sa en appell til alle
blomsterelSkere i Enebakk:
ut og plukk blomster, heng
de opp og bruk de igjen nár
hØsten og vinteren kommer.
La blomstene fA bli et minne
om sommeren.

og der, men at man skulle ta tingene grundig I tur og orden.

Anbefaler folietekkiflg
Vedlikehold av skolene hører
budsjettmesSig inn under skolene, men vedlikeholdsavdelingen
1 kornmunen utfører en del av
vedlikehoidsarbeidefle. Takreparasjoner blir imidlertid satt ut pa
anbud tilaktekkiflg5firmaer.

Skolestyret har enstemmig
gatt inn for at Ytre Enebakk
Husmorlag far bruke fØrskolelokalene ved Ytre Enebakk skole
til korttidsbarnehage ogsá i skoleáret 85/86. Det var hØsten 84 at
Husmorlaget startet med dette
barnehagetilbudet 1 fØrskolens
lokaler. 16 barn i alderen 4-5 ar
gár for tiden I denne barnehagen,
som er apen to dager I uken a 3
1/2 time.
I og med at fØrskolen ogsa holder til i de samme lokalene er det
en forutsetning at barnehagen
samarbeider med fØrskolen for a
komme fram til fleksible ordninger for sambruken. Fra skolen
er det ogsa i forbindelse med tillatelsen ytret Ønske om at en person har ansvaret for rengjØringen
etter korttidsbarnehagen, selv
om arbeidet i praksis blir utfØrt
av foreldrene pa dugnad.
Skolen har ogsa gitt uttrykk
for at skolens uteomrade, mest
mulig bØr benyttes av barnehagen utenom skolens friminutt.

Kapneval
for barn

- Personlig mener jeg tiden na
er moden for a ra tatt det verste
pa ungdomsskolen I Kirkebygden, sier kommuneingefliør Staff
Iversen. - Hva man skal gjØre for
A fA taket I svømmehallen der
best mulig kan man diskutere,
men jeg vii anbefale folietekking
med PVC helsveiset og med nye
beslag. Det har vist seg a were en
grei metode,og det er 15 ârs garanti pa slikt arbeid.

LØrdag gar vaglia Vols tradisjonelle barnekarneval av stabelen pa Mjr ungdomsskoie.
DeL hele starter klokka halv Are.
og
oppslutning som tidligere ar. Det
er erde aret pa rad at Vellet arrangerer barnekarneval.
Ogsa 1 ar blir det onkel Roger
fra Askim som leder underhoidningen. Det blir leker, film, Utuodning og servering - for store og
sma. Alle under 12 âr er hjertelig
velkommen. Mamma og pappa
far selvfØlgelig ogsa by til a bli
med.

Te for 20))
Førstkommende lØrdag er dagen da IOGTs juniorlosje Regnbuen pa Flateby trár til med Te
for 20>-aksjon. De unge Te-selgerne vil vre a finne I Grendesenteret og Bjerkesenteret pa
Flateby. Aksjonen blir gjennomfØrt 1 samarbeid med Redd
Barna, og inntekten gar til det
utviklingsprosjekt denne organisasjonen har I gang pa Maldivene.
Dette prosjektet omfatter en
rekke tiltak pa omradene helse,
undervisning, jordbruk og sysselsetting. En vesentlig del av
prosjektet gàr ut pa a skaffe befolkningen rent drikkevann. De
fØrste oppsamuingstaflkene for
regnvann er allerede bygget og
flere landsbyer har Mtt rent drikkevann. Vi oppfordrer alle til a
stØtte opp om lØrdagens <Te for
20'-aksjon.
Teen som blir solgt er ekte
Ceylon te. Hver pakke inneholder 20 teposer, og koster 20 kroner.

(
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Muntre drypp fra taket i svØmmebaSseflget minner om fisk
som vaker.
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Det koster
vcere kar!

FRITT FORUM
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Enebakk kommune eier i dag 41 kommunale boliger og lezligheter. Noe av denne boligmassen dsponeres til sosialboliger,
noen som boliger for kommunalt ansatte.
Man ma formode at kommunalt ansatte som far tilbud om
kommunal bolig, far dette tilbudet slik at de kan lose et midlertidig behov, inntil de liar skaffet seg en annen lØsning, eller
inntil de erfast ansatt og har anledning til a skaffe egen bolig.
Det er sànn grovt regnet 300 ansatte i Enebakk kommune.
Selv om en del av de 41 kommunale boligene er sosialboliger
blir det en ganske stor prosent igjen til sàkalte gjennomgangsboliger for kommunens ansatte. Etter var mening en for hØy
prosent.
Ikke det at man prinsipielt er imot at enkelte bor rimelig og
godt i subsidierte boliger, og kan sende bud pa vedlikeholdsavdelingen nâr en pakning skal skftes f.eks. Bevares for misunnelsen...
Det som bekymrer oss mer er at denne kommunale eiendomsbesittelsen har antatt dimensjoner som gjør at man binder opp
kapital man ellers kunne ha brukt pa nødvendig vedlikehold
av eiendommer som kommunen ma sitte med - og som kommer
alle til gode.
For eksempel gjelder det skolene i bygda. 1 alle fall de jieste
av dem. Det renner lifligfra taket i tre av kommunens skoler.
Om detfar stâ for lenge blirfØlgene rate i vegger og tak, sopp og
mugg og annen elendighet. Jo lenger man venter med a reparere,jo dyrere blir det, ogjo dârligere ràd man harjo lenger ma
man vente. Det er dyrt a vrefattig - men det koster ogsâ a vcere liar - kunne tilby nyinnfzyttede kommuneansatte det beste.
Ma henge pa karusellen for afa best folk..
Lcerere er blant de som nyter godt av kommunale boliger.
Kanskje det er slik at de takker ja til stillinger der hvor den be.V2
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for vi nar or tsar visse eg per
kvalitet.
Kan man ta sa feil?
En annen ting er at det hjelper sa lite a kunne tilby kEreren
bolig om skolen detter ned over hue' p& vedkommende. Har
man betenkt at icerere kanskje helter vurderer hvor man tar
stillingen Ut ifra skolens kvalitet?
Na er det slik at skolestyret i forbindelse med rullering av
langtidsbudsjettet har prioritert takreparasjoner pa skolene
ganske hØyt. Vi hàper de far gjennomslag for den prioriteringen. Og for framtiden hàper vi politikerne ikke ser det som en
primceroppgave for kommunen a eie mest mulig - men a ski Øtte
sitt gods best mulig.

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.

Kommentap til Gunnar Lund
Jeg skjøriner ikke ditt moLly
for a kommentere denne pastatte
striden som foregâr nede i Flatebydalen. Dette er en sak som
aidri skulle vrt i en avis. Men da
en del forstasegpaere beskylder
oss for a vre hestehatere, rákjØrere, tyver og lØgnere, da ma
vi fâ by til a svare for oss. Jeg synes personhig denne saken har
fátt et komisk skjr over seg. Jeg
skal prove a svare pa dine pastander punkt for punkt.
Du skriver at denne ridebanen
var med i pianen for friomrâdet.
Dette er tull ilk de andre pâstandene som du kommer med. Det
friomràdet det var snakk om begrenset seg fra øyeren og opp til
veien som gâr forbi motorklubben. Dette kan bekreftes av Enebakk kommune.
Det brevet du siterer (fra
JLI.
3
pa gjødseldisponeringen I Flatebydsiem ma du ha glemt a lese
siste delen av, eller fikk du kanskje ikke se den? Der star det
nemlig:
Sitat: Denne avgjØrelse kan
pakiages til Miii Øverndepartementet innen tre uker fra meddelelse om avgjØrelsen er mottatt. Eventuell kiage skal begrunnes skrIftlig, og sendes via
fylkesmannen. Sitat slutt. Dette
kan bekreftes av Leif Nilsen
(saksbehandler i fylket).

- aktuelle oppslag om ukens aktiviteter

Heigens turner

Kl. 18.30. Selskapsreisen (U)
Dette er en voldsom harselas
over nordboeres ferieturer til sydens sol og varme. Lasse Aberg
er absolutt respektiøs i sin Utlevering av Svenskers (og nord-

HJII1ItIJI IO!$

menns) oppfØrsel na.r de kommer
utenfor sitt lands grenser. Man
vii nok kjenne seg selv igjen i
denne filmen, enten man tor innrØmme det eller ikke.
Ri. 20.30. Bounty (V)
Har du lest boka? Har du sett
fjernsynsversjonen? Da burde du
se filmen ogsâ. Denne filmen viser hovedrolleinnehaverne i drarnaet fra en helt annen side enn
det vi er vant til. Fletcher Christian og kaptein William Bligh
var venner nar det virkelig gjaldt
livet, men sa snart det var rolig
rundt dem, tØrnet de sammen i
konfiikt. De var venner gjennom
helvete, men fiender i paradis.

Begrunnelse:
Hestearitallet hadde da begrenset seg til det mer normale.
MØkkakjelleren hadde da tatt i
mot mØkk, I stedet for hester,
som den gjØr nâ. (7-8 stk.). pA
grunn av at mØkkakjeller skal
tØmmes bare en gang pr. âr, hadde antallet hester vrt nede 1 6-8
hester, I stedet for 25-30 som na.
Selv med denne reduksjon hadde
all ungdom som bar hest her pa
Flateby fâtt plass til sine hester,
sammen med Gotaas sine to.
Dette lovverket kan hies av land-

bfukle
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Flateby kino viser fØlgende fibmer søndag 10. mars:
Ki. 16.30. Snehvit og de syv
dverger (B).
Dette er en av Wait Disney's
virkelig store kiassikere. Eventyret om den gode Snehvit som
blir adoptert" av en gruppe
dverger er en sjarmerende histone og en glimrende lagd tegnefilm. Her kan man trygt ta med
seg minsten pa kino.

Denne rett har vi benyttet oss
av, da vi ikke synes gjØdseldisponeringen er tilfredsstillende. Om
g.jØdselkjeller hadde butt brukt
til det den er beregnet for, hadde
klagene utebiitt.

aI 0 II

GUDSTJENESTER
SON. 10. MARS
10:
Streifinn,
Flateby,
Fani,gudstj. v/Johannessen. Man
menighets ungdomskor.
11: Enebakk kirke vlHelgheim.
11: Mari kirke v/J.F. Brenne.
Nattverd.
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Hestemøkk
Angende hestemøkk som ikke lukter. Kom ned og vis meg
den hesten som skiter luktfritt.
Mine planer som yisstnok skal
vre baget av hestemøkk, kan jeg
bare oppbyse at det er Ca. 50 kvadratmeter som har Mtt hestemØkk som jordforbedring. Den
møkka ble frest ned i jorda samme dag den ble hentet. Restenende (Ca. 1 mM) har greid seg tint
med bare lukta.
Den plenen som fikk hestemØkk a vokse pa er den som
kommer darligst. Lurer pa hva
arsaken kan vrere. I alle fall en
darlig investering.
Annen hestemøkk som er pa
min tomt bar butt kastet dit av
hestefoik som rengjør sine hestehengere, Wler møkk som fØiger
med skoa inn. Det er merkelig at
du tar fram dette med hestemØkk. Du kan ikke ha sett det
brevet som Gotaas har fatt fra
iandbruksnemnda. Sitat:
Naboen som har klaget i eget
brev til landbruksnemda, har nâ
fatt gjØdseihaugen belt innpá sin
hagetomt, bare f meter fra sin
veranda. Brev av 618-84 sitat
sbutt.
Dette er arsaken tib var kiage.
Du skal vite at heátemøkka har
gatt Ut I tipp 11112 ar fØr vi fikk
en positiv reaksjon. Dette er ganske mye. Ca. 1000-1500 kubikkmeter. Sannheteri kan tydeiig sees til vâren. Neste gang du kommer med pàstander, sâ kan du
komme ned til meg, sa kan du fâ
riktigheten bekreftet med en
gang, sâ slipper vi veien om avisen.
Sikkerheteri:
Stj abet bib og bensin. Det er pastand som du far svare for selv.
For øvnig om sikkerhet:
En regnvrsdag skuiie en beboer, opp for a hente sin avis og

Post. Vedkommende hadde
oppsbâtt paraply, og mØtte Marit
til best. Marit spurte: Kan du
sla ned parapbyen fordi hesten
blir skremt'? Tre hester ble
skremt og lop Ut for en uke siden.
Hestene mØtte to voksne og ett
barn pa spark. Det var ãrsaken.
Dette fortelber veb bitt om nervositeten til disse hestene som vi ma
beve med. Vi som bor her nede ma
sørge for S ha sko som ikke knirker, eller ikke ha smapenger som
rasber i lomma nan vi skal Ut og
gâ. Dette er ikke et bevelig bomiliø.
Brøyting, stroing:
Du mener at brøytebil bor
stoppe for rytter. Det mest naturilge hadde vrt om rytter
hadde stoppet og gàtt til side for
brøytebil. Hva om dette hadde
Y &
tØy (syke7brannbii). Skulle de ogsa statt stifle til hest hadde passert. Bruk FORNUFTEN. Du
stiller Solberg sine ord I tvib. Det
tror jeg du er alene om. Det en [bere enn Solberg om bar sett Marit
ga av hesten pa den maten. Du
var
kommenterer
grøftekjØring
prøv den andre
neste gang. Det er vanskeiig det,
for det gar som regeb best der ogsa. Fornesten. Vi holder oss konsekvent til veitrafikkboven, og
kjører pa hØyre side av veien.
Angâende fluer i januar:
En skarp iakttagelse. Det er
bemerkebsesverdig bite mygg ogsS. NSr det gjelder vannbØfler sS
star de som vaker her nede appstabbet i lSven hos Gotaas. sa til
sist. r fØige kartet bor du pa Modelien. I tebefonkatabogen bar du
selv oppgitt Nordtun. Ingen av
disse stedene ligger i Fiatebydaben. Derfor en du belier ikke beboer her nede, men velkommen
skal du vre.
Geir Rudberg
Flatebydalen

Väkn opp
Enebakk!
Na begynner en ny stor folkeaksjon. Underskniftsbister, og deL
heie. '-Et àpnere samfunn'- en
aksjonens navn. Den en startet
av Unge HØyre, og begynner 9.
mars. MSlet med aksjonen er at
folk selv skal fá bestemne nSr de
vii handle, ga I banken, pa posten
og andre offentlige kontorer. Unge Høyre vii ha iukkeboven opphevet. Men dette fører bikevel ikke til bengre arbeidstid for ansatte.
Føbg aksjonen og fA here informasjoner!
Hanne Lyngaas
Enebakk Unge Høyre
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Fla teby:

KlaPt I for alP inhakke

Na er arbeidet med
alpinbakken pa Flateby begynt. Forrige lØrdag var det full fres
med motorsager i ha
ovenfor
<Streifinn>>
som er avsatt til dette
formâlet.
Om alt gãr etter planen, og dugnadsànden
fortsatt star bi, vii Enebakk IF til skisesongen
1985/86 kunne tilby Flatebyfolk en 120 meter
lang alpinbakke i tilknytning til Streifinn
og lysløypa. Ogsâ foreningens hoppbakke,
Skaugenbakken, ligger
like ved.
- Vi háper ogsá pa at
sã mange som mulig
mOter opp pa dugnadene hver lørdag fremover, sier formannen i
Enebakk Idrettsforening, Frode Bakken.
Dugnad i skoletida
Nar det gjelder dugnadsarbeid har Enebakk IF ogsâ ftt
positive reaksjoner fra skolehold. En skole bar blant annet
sagt seg interessert i a delta i
dugnadsarbeidet i skoletida
som ledd 1 undervisningeit
Foreningen har ogsa fàtt med
seg drevne skogsfolk som vii
hjelpe til med hogstarbeidet.
Nàr det gjelder ryddearbeid
etter hogsten skal mest mulig
av dette vre kiart til maskinpreparering i begynnelsen
av juni som er den gunstigste
tiden til a bruke maskiner i
omrádet.

Prioritert
Man háper a ha de tekniske
og økonomiske planer for aniegget godkjent innen 1. juni.
Meningen er a finansiere aniegget med 1/3 pa STUI, 1/3 pa
kommunen og 1/3 ved dugnad. Av de ting kulturkonsulenten bar prioritert nãr det
gjelder investeringer pa kultusektoren er nettopp kommunens andel av STUI tinansierte idrettsaniegg. Det
er derfor grunn til a anta at
det ser lyst Ut nâr det gjelder
nettopp slike anlegg som alpinbakken ved Streifinn..

Orienteringsmøte
Det var pa et mØte pa
Streifmn forrige onsdag at
framdriftsplaner for det videre arbeid med alpinbakken
ble iagt fram. 40-50 flatbygdinger, derav mange ungdommer var mØtt fram for a M en
.orientering cm alpinbakken,
og ikke minst det pianlagte
dugnadsarbeidet utover va-.
ren. Til stede var ogsa Alfred
Andersen, formann i alpinutvaiget i Norges Skiforbund og
teknisk sjef i Skiforeningen.
Andersen har hjuipet Enebakk IF med forprosjektet i
forbindeise med alpinbakken.
og orienterte spesielt om dette arbeidet. MØtet ble leclet av
Idrettsforeningens formann
Frode Bakken.

Rekrutteringsbakke
Det fØrste vi gjorde da vi
ble kopiet inn, sa Andersen,
var a befare det aktueiie omradet for a skaffe førstehándsoppiysninger om terrenget.
Videre matte man finne Ut
hvilken brukergruppe bakken
skulle vre et tiibud til. Det
er kiart at det her ikke ble
snakk cm en bakke med internasjonai eller nasjonai
standard, men en nybegynner/rekrutteringsbakke, hvor
man kan drive skiskole, oppfriske gamie kunnskaper
o.s.v. Behovet er utvilsomt til
stede. Det er tynt med anlegg
1 omrdet, og befoikningsgrunniaget er I orden, sa Andersen.

Grunnarbeidet viktig
- Nár det gjelder sporsmAlet
om et siikt anlegg kan drives
rentabelt, vet vi i aile fall at
iignende anlegg har en stor
omsetning. Topograflen er
fordelaktig idet bakken er
nordvendt. Vàrsola kommer
derfor ikke til og smelter snøen aitfor tidlig. Terrenget
kunne vrt brattere, sa Andersen, som eliers framholdt
som en absolutt forutsetning
at bakken ma vre skikkelig
preparert i bunnen. Det er av
1rc:
skikkélig pa grunnarbeidene.
mente han.

Lavtliggende tautrekk
Det mange er redd for, fortsatte Andersen, er miijØet i
forbindeise med et alpinanlegg. Man forestiiler seg enorme hØytalere med skrikende
musikk, greilt flomlys og brak
fra skiheiser;
Til deter a si at man kan dimensjonere bade müsikk, og
iysanlegg. Heiser i dag er stillegâende siik at man knapt
hØrer noe annet enn en liten
summing.
Nár det gjaidt vaig av heis
til bakken, anbefaite Andersen lavtliggende tautrekk.
Her vii man kunne f et fullodt anlegg for 80 000 kroner.
Det minste tradisjonelie
trekk I dag koster 300 000 kroner.

Ivrige ungclommer tegner seg pa dugnacislistene som var lagt ut pa møtetforrige uke.
Optim istisk
Driftskostnadene for alpinbakken, lØnn, avgifter, avdrag

summen nar driften fØrst er i
gang, Ut fra erfaringer med
lignende anlegg
andre steder.
•-

'.
i$I DVi se 'pe -g
ner. Hverken Frode Bakken
eiier Alfred Andersen scm bar
hjuipet foreningen med forprosjektet sa det som noe problem a kunne greie denne

wstemning pa mØtet pa
Streifinn, og dugnadsviijen
ble kiart demonstrert av de
mange ungdommene som
skrev seg pa utlagte dugnadsiister. sa er det da ogsá

-

ettertrykkeiig nedfelt i en undersØkeise foretatt av Ragnhiid Misund I fjor. at 1angt
GVer iaivpar:en a enebkktrngdomrnene Ønsker seg
aipinaniegg. Na har vi ogsá
ftt demonstrert at de er viiiige til a yte noe for a fA det.

400 000
Rundt regnet vii de totale
kostnader for anlegg av alpinbakke beløpe seg til ca. kr
400 000,- inkludert heis, flomiys, biiettbod o.s.v. Men det er
ikke gjort med det, for man er
avhengig av en prepareringsmaskin. Her anbefalte Andersen en maskin som kan
brukes ogsa i andre anlegg.
Prepareringsmaskinene kan
man foreiØpig ikke fa STUI
midler til, men deter ting som
skiforeningen arbeider med.
En fly maskin koster Ca.
300 000 kroner, men her kan
man ogsa fà tak i gode, brukte
maskiner.
Nâr det gjelder heis til bakken bar idrettsforeningen ftt
henvendelse om en brukt heis
man kan fA kjØpt gunstig, og
som muligens vii passe til behovet.

- Endelig er vii gang sierformannen i ElF Frode Bakken og peker pa omrâdet hvor dugnadsarbeidet har kommet i gang.

Jern og byggevarer I Enebakk
Vi fører det meste innen jern og byggevarer.

JI3 KIRKEBYG DEN
JERN & BYGG A/S
Adresse: 1912 Enebakk - Telefon (02) 92 65 25

Annonser leses
av folk flest
" Enukel
Berlin

med
Enebakk Storband??)
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TomtoOS691Skilpwat 1 tPY999 enebakkhendeP.AF
Som kjent for de fleste, enebakkinger overtok kommunen fra
1.1.85
administrasjonen av Enebakk Tomteseiskap A/S.
Formannen i Tomteseiskapets styre heter
imidlertid fortsatt Arne Svarthol. Hans oppgave blir de samme etter kommunal overtakelse som de var for. Styret, som oppnevnes av
generalforsamlingen,
d.v.s. kommunestyret
tegner fortsatt seiskapet, og tar beslutninger
om driften. Fra 1.1.85 er
det imidlertid teknisk
etat ved Per Enebo i
spissen som prosjektleder som tar seg av den
tekniske gjennomfØringen av driften, og som
forbereder sakene.
Tomteselskapet disponerer i dag arealer
tilsvarende 240 tomteenheter pa Flateby, og
50-70 enheter i Ytre
Enebakk.

Prosjektleder Per Enebo pelcer pa et de omrâclene tomte- styreformann i Enebakk Tomteselskap A/S.
seiskapet disponerer. Tx. Arne Svarthol som fortsatt er
a.

a

a

Tidligere administrerte styret og NBBL Tomteselskapet.
Allerede i 1975 var diskusjonen
oppe om hvorvidt man skuile ta
administrasjonen av seiskapet
hjem til kommunen. Den gangen var tiden ikke moden. Siden den tid har det skjedd mye
i Enebakk. Ikke minst i teknisk
etat. I dag har man et apparat
som politikerne tydeligvis har
ment var tilstrekkelig til en forsvarlig administrasjon av Tomteselskapets forreninger.

Fordel
At kommunen na har overtatt administrasjonen av Tomteselskapet er en âpenbar fordel for publikum, sier styreformann Arne Svarthol. TomtekjØperne vii ha en helt annen
mulighet for nr kontakt med
kommunens organer. Det blir
kommunen som formidler torntesalget. TomtekjØperne kan
derved fâ umiddelbar kjenneskap til reguleringspianer og
andre tekniske detaijer yedrørende tomtekjØpet pa samme sted. Styreformannen vii
ogsâ fâ en enklere jobb idet det
for ham vii vre enklere a ta
kontakt i kommunen enn a reise til NBBL pa Kjeller.
- Jeg ma likevel understreke,
sier styreformann Svarthol at
vi har hatt et fint samarbeid
med NBBL i alle ãr. Dengang
Tomteselskapet ble stiftet - tilbake i 1964 hadde vi ikke dagens kapasitet i teknisk etat, og
dermed heller ikke de samme
mulighetene for a administrere

dette selv. NBBL var mer profesjonell, og satt inne med erfaring og ekapertise vi kunne
dra nytte av. De har muligheter
og bemanning til a kunne fordele de forskjellige oppgavene
som ligger inn under den tekniske gjennomfØringen av driften pa flere personer.
Na nâr vi har valgt a legge administrasjonen til kommunen
ma hver mann gjØre flere ting.
Men vi er i dag i stand til a rnennomføre det, og for publikum er
det en fordel. Det er jo dem vi
hele tiden ma ha for Øyet, sier
Arne Svarthol.

Bergskaugjordet
for tur
Kommunen har ná, som administrator av Tomteselskapet
avertert de første ledige byggeklare tomtene. 2 i Ytre og 4
pa Flateby.
Det fØrste utbyggingsomrádet Tomteselskapet nà har pa
trappene er Bergenskaugjordet
pa Flateby. Pd dette omrádet
og resterende areal av Flateby
III er det tilsammen 240 tomter.
Pa Bergenskaugjordet kan
man imidlertid ikke komme i
gang fØr reguleringspiarien for
omrâdet er klar. StØrrelsen pa
arealet som skal avsettes til offentlig formal her er enda ikke
fastsatt. En slik regulering er
nødvendig for Tomteselskapet
kan regulere til boligformal.
Opprinnelig var det snakk 8 dekar til offentlige formal pa Bergskaugjordet. Bygningsrãdet
har na gatt inn for 11 dekar- Det

vii redusere antaliet tomter pa
omrádet med Ca. 4-5.

Dyrt
- Problemet med Bergskaugjordet, sier Per Enbo, er at
man prØver a. legge opp til husbankfinansierte boliger. Dermed ma. tomtestørrelsen nødvendigvis bli liten. Tomteprisen i omrádet havner pa 115 000
pr 500 kvm. Dette hegrenser
muligheten for selvbygging, og
det kan bli aktuelt a. legge opp
til mer rekkehusbebyggelse.
Bergskaugjordet ble en dyr
ervervelse for Tomteselskapet.
Opprinnelig var det med i reguleringsplanen for Flateby III
men ble tatt ut av planen i 1975.
Man var da midt i perioden
hvor dyrbar mark var heltabu.
Resterende tomter i Tomteselskapets adrninistrasjon ble dermed ogsâ fordyret. Nár man na
fikk Bergskaugjordet inn i reguleringsplanen var det for firedobbel pris. I 74 hadde man
kontrakt med 6 kroner pr. kvm.
Ved gjenkjØp na. matte man betale kr 25 pr. kvm. Man ha.per a
komme i gang med tomtesalg
til hØsten.

lendeomràdet er eneboliger for
seivbyggere. - Men det er kiart,
sier seiskapets formann, Arne
Svarthol, at hvis boligbyggelaget melder sin interesse er det
ting som kan diskuteres. I Utgangspunktet regner man med
at tomtene ford for Nylende vii
bli billigere enn f.eks. pa. Bergskaugjordet.

Hoye rátomtpriser

Eneboliger

Med de omradene Tomteselskapet disponerer pa. Flateby,
kan man dekke behovet for
mange âr fremover. I Ytre har
man noe mindre til disposisjon.
Tomteselskapet
kommer
imidlertid ikke til a kjøpe
arealer i stort' i framtida, sier
teknisk sjef Enebo. Ratomtprisene I dag er sa. hØye, at man
ikke har rad til utgiftene som
paløper innen tomtene er byggeklare. Man ma. regne med at
det gar en 4-5 a.rs periode fra
kjØp av areal til salg av byggeklare boiigtointer.
De omrádene det har vrt
snakk om som aktuelle I Ytre er
Bráton og Fossnes, men noen
kontakt med grunneiere har
det forelØpig ikke vrt. Pa. Flateby er det ikke aktuelt med ervery av nye arealer foreiøpig.

I Ytre Enebakk er det omrâdet nord for Nylende som Tomteselskapet fØrst skal tilrettelegge for bebyggelse. I dette
omra.det er det snakk om en begrenset utbygging, idet det ligger sãvidt langt fra skole og andre servicefunksjoner. Ca 50-70
boliger er det snakk om. Ma.lsettingen for boligmassen i Ny-

I tomteselskapets 20-arige histore det ble stiftet i 1964)
kjØpt inn Ca 800 dekar tomteareal, d.v.s. rundt 516 tomter.
Fram til 68 ble det kjØpt inn Ca.
360 da i ødega.rdslia. Kvadratmererprisen var 4 kroner. Pa.
Flateby ble det i den perioden

516 tomter
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kjØpt inn over 400 dekar, de
første av disse tomtene ble ervervet til en kvadratmeterpris
av 2,80 kr. Alle arealene har
butt kjØpt inn uten veien om
ekspropriasjon.
- Jeg vii gjerne understreke,
sier Arne Svarthol, at Tomteselskapet i Enebakk har vrt
retningsgivende for andre hva
gjeider ra.tomtpriser. Og jeg syflea det er viktig at seiskapet
har hatt anledning til a ha sa.
god hand om utviklingen i
kommunen. Fram til 75 bygde
vi hovedkloakkanlegg og rensestasjoner. Da overtok kommunen driften av disse. Og na.
har kommunen ogsa overtatt
administrasjonen av Tomteselskapet, men beslutningsmyndigheten na.r det gjelder seiskapets drift ligger fortsatt hos
Tomteselskapets syre.
Hvilken arbeidsbelastning
administrasjonen av Tomteselskapet vii pa.fØre teknisk etat
gjensta.r a. se. Men muligheten
for utvideise av staben ved staten dersom det er nødvendig
ligger i kortene. Det har man
konkrete forsikringer am.
- Vi synes eliers tidspunktet
for denne overtakelsen er gunstig, sier Enebo. - For øyebuikket er det liten aktivitet i selskapet. De haivferdige sakene
som er pa. gang ma. vi fa. ferdigbehandlet, og der vii vi ha fordeler av samarbeidet med
Svarthol som er en nØkkeiperson for ass i denne sammenhengen. I en overgang vii det ogsa.
vre behov for kontakt med
NBBL.

VIGNETT

Nye politivedtekter

HV=ungdom I Enebakk
(Espen. Nordhagen)

Enebakk far kanskje et nytt
tilbud til ungdommen. Dette
tilbudet er ungdommens heimevern. Hva er sà ungdommens heimevern, eller HVungdommen som det heter?
Mange setter et negativt fortegn til denne ungdomsorganisasjonen fordi det i forbindelse med Hadelands-saken kom frem at en av de
impliserte hadde vrt aktiv
med i HV-ungdommen. Etter
det vi fikk opplyst pa informasjonsmØtet om HV-ungdommen i herredstyresalen sist
onsdag, var denne saken et
enkeitstâende tilfelie som ikke ble tiliagt noen vekt fra
HV-ledelsens side. Men alt
oppstyret omkring dette, forte til at opptakskravene og
testene ble ytterligere skjerpet.

Ogsã jenter
I HV-distrikt 01, som Ene-

bakk sorterer under, er det na
150 aktive ungdommer fordeit
pa 10 grupper. Og er det noen
som tror at dette bare er for
gutter, tar de feil. I HV-distrikt0l erdetca. 10 aktive jenter med.
Det er skam A si at oppslutningen om dette informasjonsmøtet i herredstyresalen var overveldende, men
det hadde da mØtt opp noen
interesserte ungdommer, som
fikk alle de informasjoner de
yule ha om ungdommens HV.
Programmet virket spen-

nende nok. Etter opptak som
skier etter fylte 17 âr, far man
utdeit utstyr. Vàpen far man
kun by til a ha hjemme hvis
foreidrene bar gitt sitt skriftelige sam'tykke. Etter dette
blir man regnet som friviblig
HV-mannskap. I programmet
for et ar er det mangfoid av
aktiviteter som mange sikkert vii finne interessante.
Fysisk trening er tilgodesett med 13 timer, piuss noe
ekstra hvis lederen firmer det
øriskeiig. Feitidrett, iøp og
orientering er viktige faktorer
her. 15 timer sanitetstjeneste
er ogsâ pa programmet. Dette
inbefatter fØrstehjeip, men
floe mer omfattende enn det
man lrer eilers. Med 13 timer
sambandstjeneste skal HV
ungdommen lre a behandle
feitradioer og feittelefoner.
Med 10 timer siuttet orden i
lØpet av et âr, skal ungdommen ire a opptre i tropp. Det
vii si marsjere og eksersis med
og uten vapen.
Hele 24 timer er det satt av
til vâpentjeneste og Skyting.
Dette er for a lre HV-ungdommen sikker behandling
av vápen. Man skal ogsà pa
skytebanen for a utvikle
treffsikkerheten. Spredt orden betyr rett og siett felttjeneste, og det er denne aktiviteten som tar mest tid pa
programmet for et ãr. 27 timer
skal man vre 1 felten. Da
skal man 1--re Stort sett det
man trenger for a fungere i en
militcravde1ing sum er ute pa
Øvelse. I tiflegg til alt dette, er

Tred varsomt medhorger!

det ogsâ muhghet til a ta diverse mi1itre ferdighetsmerker, samt bli med pa
samlinger forskjeuige steder i
landet.

(Av Espen Nordhagen)

Visste du at det ikke er by
A spille om penger pa offentlig sted? Visste du det ikke,
ráder vi deg til a ta en kikk i
de nye politivedtektene for
Enebakk kommune, som i
disse dager er tilgjengehige
for offentligheten. De gamle
politivedtektene var fra
1935, og var sâiedes, pa noen
fâ dager nr, hele 50 âr gamle.

Iii USA
Det som var mest popuirt
pa programmet, var en Utveksling med US-National
Guard, det Amerikanske heimevernet. Hvert ãr er det Stor
sØkning til denne turen. Det
er ogsa mulighet til a søke seg
pa en tur til Sverige. Dette er
ogsa en utveksiingstur. I yinterferien drar mange til fjells
pa Øvelse. De gâr turen til
Syningen i Hailingdai.
Sum det ble understreket
pa informasjonsmøtet, er dette et fritidstilbud til ungdom
fra Heimevernets side. Det er
ikke et forsØk pa a skape sobdater av ungdommen. Det
blir imidlertid iagt stor vekt
pa informasjon om Forsvarets
utdanningstuibud.

- Det har vrt et behov for
nye politivedtekter ienge,
sier iensmannsbetjent Stig
Hansen til Vignett. - De gamle som vi har hengende pa
- veggen her i huset er vel nrmest som antikke a regne i
denne sammenheng.
- Hva er ná en politivedtekt? Mange vii nok spØrre
seg om man ikke har lover og
regier nok fra fØr. - Politivedtektene er en slags rammebestemmeise som regulerer
ferdseien pa offentlig sted, og
i umiddelbar nrhet av dette. - Mange av disse politivedtektene er sunt bondevett, det vii si at hvis man
bruker hodet litt, og tenker
seg om, s trenger man ikke
stà i fare for a overtre politivedtektene. - Dessuten er
politivedtektene av en slik
art at hvis man overtrer dem,
ser man straks etter om det
er andre og strengere lover
.. sozn
£o4et aktue1le
ti1fIIet Hvis noen er f tvil om
hva som er offentlig sted, skal
vi referere § 1. Der star det
spesifisert hva som menes
med offentlig sted:

Kulturkonsulenten
positiv
Kulturkonsuient Nibs Petter Wiik, som ogsã var tiistede
'under dette motet, uttalte seg
me get positivt til et slikt ungdomstiibud i Enebakk, og han
Ønsket HV-ungdommen vebkommen.
Er du interessert? Da bØr
du kontakte Bjorn Haug eller
Terje Haug. Sistnevnte skal
her i Enebãkk.
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Gratulerer, Walther!
Slekt, venner, partikolleger
og representanter for kommunen var lørdag kveld samlet
iCliffords lokaler pa Flateby for
A feire Walther Pedersens
75-ars dag.
Mange var de som yule hilse
den popuIre lokalpolitikeren
pa dagen, og det festpyntede
lokalet bugnet av blomster fra
de mange som yule hylde
Walther.
Walther onsket selv sine
gjester velkommen til bords og
lot ikke anledningen gâ fra seg
til a tale varmt for sin hjertesak,
eldreomsorgsutvalget i Enebakk, hvor han som formann
for
skaffe
virkelig star
Enebakks veteraner et eldresenter.
Underveis i den flotte middagen, var det mange som ville
hilse jubilanten. Varaordfører
Per Kongsnes gratulerte pa
egne og kommunens vegne,
og overrakte kommunal blomsterhilsen. Kongsnes framhevet spesielt den velviljen
Walther Pedersen alitid har
stilt opp med hvor det har vrt
behov for ham. Kongsnes hadde ogsá med hilsen fra politiske motstandere, som vet a sette pris pa Walther for den fine
og hederlige maten han alltid
behandler ogsa dem pa.

pa

I—

Ingen sykling pa kirkegarden

-Med offentlig sted forstás i
denne vedtekt gate, vei, sti,
park, torg, plass, bru, brygge.
kal, strand, aniegg eller annet sted som er alminneiig
beferdet eller for alminnelig
ferdsel.<> Na vet man aitsã
det.
Under kapitiet -Orden pa
offentlig sted" , tinner vi for
eksempel under §4 at det ikke
er by til a sykie, eller drive
med andre sportslige aktiviteter pa kirkegarden.
Grafitti forbudt

a

VaraordfØrer Per Kongsnes overrekker blomster til den
spreke jubilanten.
Formannen i Flateby Partilag av Arbeiderpartiet, Svein
A. Svendsen, ga rode roser til
bade Walther og hans kone
Gerd, med partiets takk for innsatsen i älle ar, og da i srdeleshet for at det var jubilari-

ten som i sin tid blâste nytt liv i
Flateby Partilag.
At Walther Pedersen har
vrt mer enn politiker og partimann kom ogsà klart fram
gjennom de mange hilsener og
takkens ord fra familien.

-I

Noe a tenke pa for unge
grat'ittikunstnere, er Oppmerking eller tegning med
maiing e.i. pa offentlig sted er
forbudt uten politiets tillatelse<<. Hvis man vii bruke hØyttalere p, eller ut i mot offenhg sted, plikter man a innhente politiets tiliateise.
I § 9. pkt. 1. tinner man en
bestemmelse som er verd a
merke seg nar det nrmer
seg nyttârsaften: '<A brenne
krutt, fyrverkeri eller ekspiosive stuffer er forbudt pa,
utover, eller i umiddelbar
nrhet av offentlig sted. Polltiet kan I samrád med
brannsjefen gi tillatebse til a
brenne av fyrverkeri". Hvis
det skulle oppsta brann sum
fØlge av fyrverkeri, og man ikke har innhentet tiliateise,
risikerer man en del trØbbel
med forsikringsseiskapet.

Kan stoppe bading i V69

Det er ogsà forbudt a skyte
med gevr eller andre skytevápen pa, eller i umiddelbar
nrhet av offentlig sted.
Tenk pa det neste gang du
vurderer a gi bort pil og bue.
Noe sum var oppe i sommer
blir ogsâ igjen aktuelt i iys av
de nye politivedtektene:
<'Politiet kan forby bading pa
eller i umiddelbar nrhet av
offentlig sted nãr de tinner
det pâkrevet av hensyn til
den abminneiige orden eller
ferdsei: <<Bading iangs Vagvann har politiet hjemmei til
A sette en stopper for hvis de
finner det pakrevet.

Màk taket

Hvis man eier et hus, eller
en annen bygning sum bigger
Ut i mot, eller i nrheten av
et offentlig sted, plikter man
a holde taket rent for snØ og
is, siik at det ikke oppstár fare for ferdseien.
En ting sum kanskje er aktuelt her i Enebakk, siden vi
har sâ mange vann, er at hvis
man lager en apning i isen,
plikter man a gjerde den inn
pa en forsvariig mate.
Rydd etter kakebasaren!

Driver man med saig av et
eller annet, for eksempei en
basar e,i. plikter man a rydde
opp etter seg, man plikterogsà a sette Ut et tiistrekkelig
antail med sØppelkurver.
KjØrer man gjØdsei eller
iignende, ma man sØrge for at
innholdet ikke spilles under
kjØringen.
Dette var noen eksempler
fra de nye politivedtektene
som gjeider i Enebakk kommune. Det er selvsagt umulig
for oss a gjengi dem i sin heihet, men vi bar trukket Ut noen fá <'godbiter<' som det er
vei verdt a tenke iitt over.
Ikke barnepiker

- Vi kan ikke ieke barnepiker og sià ned pa ethvert
brudd pa politivedtektene vi
ser, sier bensmannsbetjent
Stig Hansen. - Vaniigvis skal
det en kiage til fØr vi reagerer. - Hvis man overtreder
politivedtektene, straffes dette med bØter, alt etter forseelsens art, men vanligvis
kommer det andre mer spesiehle og strengere lover inn i
bildet.
- En annen ting sum kommer inn her, er at hvis man pa
en eller anne mate bar overtradt politivedtektene kan
politiet sørgé for at forhobdene blir rettet pa for den ansvarliges regning.
Men ta en titt i politivedtektene selv neste gang du
har anledning til det da vii du
kanskje rydde en del tvil av
veien, og du slipper a fá en
ubehagelig overraskelse hvis
politiet griper inn.

En uke I
Berlin
med
C

Enebakk Storband??
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Flateby:

Den nye lysloypa
offisielt äpnet
Na kan vi gratulere Enebakk IF
med ny lysloypetrase. Forrige ordag var det klart for àpning i hoytidelige former pa <Streifinn". Alle

POLI TI-

I

Politirunden:
Med promille og i en stjalet lastebil tok en 16-âring seg en
høyst ulovlig tur natt til sØndag.
Turen endte der den matte ende
i grØfta. Lastebilen var stjâlet Pd
Flateby.
Noen ungdommer Ira Kolbotn
lagde lørdag kveid brdk ved Vangen skistue. De yule inn pa lest,
men det yule ikke festarrangøren
ha noe av, derfor lagde de brdk.
Lensmannen ble tilkalt, og lykkeligvis ble saken ordnet i mmnelighet. En kamerat av brdkmakerne kjØrte dem hjem, silk at
lensmannen slapp a gA til aksjon.
-

Hallo fans!

Enebakk Unge HØyre kalier
opp all ungdom! NA er det nye
styret kiart. Hvis duldere/dine
venner/deres venner ol. Ønsker
nrmere opplysninger om oss,
kan du/dere osv. kontakte oss
over telefon, fysisk, eller ved
hjelp av papir og skrivestav.
Vi er: Formann: Ronny Rossly
Larsen. Revefaret 8 YE, tif.
924473 e.kI. 17.00.
NestformannIsekretr: Christian ButenschØn, Bjerke Bruk
YE, tif. 924190.
Kasserer: Elisabeth Almehagen, Bakkeveien 58 Fl., tif.
928293,
Studieleder: Geir Nordhagen,
Grevlingveien 6 YE. tif. 924931.
Info.leder: Hanne B. Lyngaas,
øyernveien Fl., tif. 928207.
Jente-kontakt: Birgitta Ravenhorst, Ekornveien 6 YE, tif.
924637.
Styremedlem: Kjersti Lund,
øyernveien Fl. tlf. 928172.
Styremedlem: Mari Mjerskaug, Mjerskaug YE, tif. 924171.
Hanne Lyagaas
Enebakk Unge Høyre

kommunestyrerepresentantefle
var innbudt til dette evenementet,
men det var svrt fä som dukket
opp. Vi registrerte at Dag Skaug
og Per Kongsnes hadde trukket i
skidrakta. Pd sporsmäl fra prssen om hvordan de synes loypa
var, svarte Per Kongsnes at den
var ypperlig egnet til trening, og
da gdr vi Ut i fra at han mente ale
alderskIasser. Arbeidet med lysloypa kom sent i gang fordi man
matte vente pa telen, sIik at maskinene kunne arbeide uten a odelegge bunnen som lysloypa skulle
gà pa. Men man kom da i gang ti
slutt, og lysloype be det. For a
gjore litt ekstra stas pa de kommunestyrerepresentantene som
hadde tort d ta veien til Flateby,
og trosse sno og kuide for a vre
med pa dpningen av EIFs nye lysloype, be det deit ut '<Streifinnkrus" til disse. Sdvidt vi kunne

Formannen jEfF, Frode Bakken, i sarntale med Per Kongsnes og Day Skaug om den nye
lysløypa.
registrere, var det bare bitt utdelt
to krus, sd de fieste av vdre folkevalgte synes nok at dette ikke var
dagen for en skitur seiv om det
var i en splitter ny lysloype.

Trenger De
fly fryseboks?

Snart tid
for:

GSVESTE

P

J1

Original
v-Ufl$efl
Fiberpels

-

Holly-Hansen LIFA

15%

Vi gir
rabatt
Pa <<Electrolux>> frysebokser
frem til 16/3-85.

Spesialundertey SUPER
LAVPRIS

K'S Ypkesklap

k.

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

El'ectrolux
V I L V/ER E BEST

Misjonskveld
pa Bjerkely
Folk i Enebakk og omegn Ønskes velkommen til Madagaskarkveld pa Misjonssenteret
Bjerkely i Ytre Enebakk onsdag
13. mars.
Misjoner Turid Pedersen deltar. Hun har vrt Pd Madagaskar i 9 dr, fØrst i arbeid Pd
Vest-Madagaskar og deretter i 4
dr som lrer pa bibeiskolen for
kvinner pa Amboaloboka i
Fianarantsoa.
Turid vii forteile om folkelivet.
vise lysbilder fra misjonsarbeidet
og holde andakt. Sosialsjef Leif
Fjeid deitar med sang. Vi tar oss
ogsd tid til en pause med kaffe og
noe a bite i, og det blir anledning
til a gi en gave til Det Norske
Misjonsselskaps arbeid.
Vi haper mange tar turen til
Bjerkely denne kvelden.
Se annonse,
Komitêen

Vi er industri- og
yrkestoyforhandler
i Indre Osttold for
HeIIy-Hansen -prod u kter

Torsd. Iangdag, âpent UI kI. 19.00.

STORER OG SKJORT?
Joda med var

4ADY)>
gummistovel sâ
TC 1850 DELUXE

&

meii cI/.t

1912 ENEBAKK
EL JNSTALLASJON OG FORRETNING

EILAG

Kjeden av autoriserte
elektroinstallatorer

Str. 36-41
I fargene grá og hvit

Kunkr

1250

M

ci
Apent
jr~P [I Torsd.
- fred.10--19
Grendesenteret, 1911 Flateby

Lordag

10-14

VIGNETT

SPORT

SPORT. SPORT
TEl aksjonrene I

Koselig ayslutning
for unge skilop.ere

PØlser grillet

A/S Vignett
Enebakk, 26. febr. 1985

A(S Vignett holder ordinr GENERALFORSAMLING
torsdag 14. mars 1985 kI. 20.00 I Borgveien 3, 1914
Ytre Enebakk.
Saksliste:
1. Konstituering.
2. Arsberetning.
3. Regnskap og balanse.
4. Dekning av underskudd.
5. Innkomne torsiag.
6. VaIg av styre.
Aksjeeiere som onsker a delta i gene ralforsamlingen
bes meide dette til Vignetts redaksjon senest 11.
mars 1985. Aksjonrer med ikke personlige aksjer
best mote med fullmakt.
Aksjebrev vii bli utsendt til aksjeeierne innen utgangen av april.
Halyard Waade,
formann

pa bàl smakte nyyydelig...

Forrige tirsdag var det avslutning pa skiskolen I Ytre for
barn fra 4 - 9 br. Hele 75 personer motte fram til denne
hyggestunden, og det sier ikke
sd lite om interessen 09 Oppslutningen om denne skiskolen
som Nils Wiik og datteren Mariann nd har hatt gaende i fern
âr pa rad. Selve skiskolebarna
telte i alt 24. Og som synlig
bevis pa sine nyervervede

kunnskaper fikk de bade merke og diplom.
Men for overrekkelsen gikk
turen til Skoga, like ved Man
kirke hvor Nils Wiik pa forhänd
hadde gjon I stand bade bat o9
pinner til polsegrilling. Og
regnvr 09 grâvr til tross
smakte det utmerket. Etter
plsegriIlingen gikk turen tilbake til utgangspunktet - Ytre
Enebakk skole, hvor det var

gjort tint i stand innendors med
kaflekos og levende lys i musikkromrnet. Og diplom 09
merkeutdelingen var selvfolgelig et hoydepunkt.
rstn..kaan, N.s
O
ble pâskjont med konfekt Og
rosende ord for sitt utrettelige
arbeid med a Ire opp unge
skilopere.

,

Helgens
handball

Restaurant

FØrstkommende sØndag spiller
IL Driv følgende kamper i Mjrhallen.

Valbl'! boEm
MY

Ki. 15.00 Gutter 12: Driv spiller
mot Norstrand 2.
Ki. 15.50 Piker 16: Driv spiller
mot Asker.
Ki. 16.45: Damelaget: Driv spiller
mot Asker.

Topporkestre
i mars:

truss tap: - - -.

Fredag 8. og lordag 9.

CAT PEOPLE
MISTY
KLAS MAX
REFLEX

*

Fredag 15. og lordag 16.

-

*

Fredag 22. og lordag 23.

*1

ti
Ilk

Fredag 29. og lordag 30.

*

Pent antrekk og godt humor er en selvfolge nâr du skal
til Valdishoim....

U
U

*

L.

Framgang
siden sist
Drivs fremgangsrike basketdamer har vrt i ilden i
helgen. Motstanderne var
HØybrâtens andrelag. som 'aturlig nok var solekiare favoritter foran kampen. HØybrãten er et meget solid lag,
kondisjonssterke spillere. Resultatet av Drivs forrige kamp
mot Høybráten var 40-80 i
Høybràtens favØr.
At Driv-damene er i framgang tyder helgens resultat
pa. Denne gangen ble det bare 10 poeng etter favoritten,
sâ laget bØr si seg fornøyd
med 37-47.

Fine Pesultatep
for Dpivmhoppepe
Hopprennet i barneolympiaden gikk av stabelen i Ellingsrudkollen lØrdag 2. mars. IL Driv
hadde med flere av sine gode
iioppere og pla.saerlr gene for
dem var det ikke noe i veien med.
Marius HØvik gikk nok en gang
til topps I klasse 9 àr.
Resultatliste: (IL Driv)
Klasse 9 r:
1. Marius HØvik 124.5, 3. Frank
Hallan 122, 5. Robert Yttervold
119.5.

-Klasse 11 ar
5.Thomas Ramdahl 128.5.
Liten bakke
Klasse 7 àr:
8. Kim Key Thoren 101.5.
Klasse 8 àr:
3. Tord Ahigren 129.6.
Klasse 9 âr:
3. Hâvard HØgmo 142.
I sØndagenS landsrenn 1 Kirkebybakken ble Frank Haflan nr. 7
i liten bakke I klasse 9 hr, og Robert Yttervold ble nr. 19.

Fun skiheig
for -Enebakk IF
Enebakk IFs skilØpere er stadig ute og forsyner seg av premlebordene rundt omkring.
OgsS denne helga har det gâtt
bra for Enebakks lopere. I hovedlandsrennet pa Konnerud ved
Drammen ble Trine Alsgaard nr.
13 i klasse 15 ax jenter. Det var
140 deltakere a kjempe mot, sá
det var en meget god plassering
for Enebakks kvinnelige skifantom.
Trifle gjorde ogsâ sitt til at romerikslaget i stafett i denne
àrsklassen plasserte seg som en
solid nummer 7 blant de 70-80 lagene som deltok I den 3x5 km
lange stafetten. Guttelaget fra
Romerike kom pa 8. plass, men
der hadde ikke Enebakk noen 10pere med.
I ØstlandsmeSterSkaPet pa
Korsvoll lØrdag - hvor Lyns skiog fotballklUbb sto som arrangOr, var det over 100 deltakere i hver klasse. Hele 7 kretser
stilte med sine beste lØpere. Ogsa
her - gjorde enebakkløperne en
solid innsats.
I klasse gutter 12 âr sa resultatlisten for Enebakk IFs vedkommende slik ut:
2. Thomas Alsgaard, 9. Geir
Egedius, 10. Dag Christian Olaisen, 41. Torgrim Torstveit, 50.
Chr. S. Nyborg.
Det var hundre lØpere som full-

forte I denne klassen.
Klasse gutter 13 ár
61. Kjetil Marsdal.
I Asaksprinten pa Leirsund lØrdag ble det ogsà fine Enebakkresultater. (Dette var et kretsrenn)
.Jenter 10 ãr
1. Gyda Liland
Gutter 10 ár
7. Espen Olafsen, 9. stale Eriksen, 14. Thomas Olsen.
Gutter 11 âr
4. Øystein Enegen.
Gutter 15 âr
4. Jan Egil Moen.
Nevnes ma ogsà at 1 Jarenreflnet søndag den 24. februar vant
Are Vestlie (EIF) klasse Senior B,
menn.
I kretsrennet pa Frogner sØndag 3. landsrenn for eldre àrsk.lasser) sb. enebakkingene virkelig til.
Jenter 10 àr
2. Gyda Liland.
Gutter 10 ar
1. Alexander Gonzales, 5. Espen Olavsen. 10. stale Eriksen,
14, Thomas Olsen.
Gutter 11 àr
4. øystein Engen, 18. Martin
Johannessen
Gutter 12 ar (Landsreflfl)
1. Thomas Alsgaard, 2. Geir
Egedius, 5. Dag Chr. Olaisen.
Gutter 15 ár
15. Jan Egil Moen.

VIGNETT

0

Strømmen
Bandage A/s
2010 Strommen
Teefon 71 56 98

KO HALLER1

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

Herr&sko
for 198

A

Prov en
smâannonse i

Vi fører alle hjelpemidler for
cola-, leo- og urostomiopererte!

-

I

N ll8."j

L

Vi bringer over hele østlandet

MED 000-1 "A 1916

Stiftepistol

sakser

71
UI

for 134

FOR
VARMENS
SKYLD

Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 111914 Ytre Enebakk
tlf. 9245 58

ELEKTRONIKK

Enebakk
TransformMor
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

Stein Ijarre-Hansen
Praksis i Flateby
lit. ki. 9.00-15.00
92 87 39
Tif. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, lordag etter avIate.

CATERING

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

Vebo-rHr

OSVALD NORDLI

og oljefyringsanlegg

Alt I blikkenslagerarbeid
utføres

Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

1911 Flateby
TIC 92 84 68

EL-INSTALLASJON

BENSINSTASJON

Strømsborg &
Enersen A/S

ØYEREN BENSIPJ &
SERVICE

Spesialtilbud

UTFORER ALT I

kr4 U -

støvmasker

Sponpiater, norske

Furupanel

122x239
1. sort, 12 mm

12x120 mm
2. sort

4990

pr. stk.

3

pr. stk.

50
pr. m2

TILBUDET VARER 7-20. MARS ELLER SA
LANGT BEHOLDNINGEN REKKER
ALLE PRISER INKL. MVA.

APENT

Bensin olje rekvisita
Gatekjokken
inneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TIf.: 9281 32
-

-

REGNSKAP

" EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 8694
Mob iltIf. 094/26165

U

-

Utforer alt i varme-, sanitr-

KJELL BRENDJORD

KilN

TANNLEGE

BLIKKENSLAGER

INSTALLASJONSFIRMA

9QQ

m/stâl in
Thermostøvler
for 41 0.-

RORLEGGER

utterer alt i el-instaflasjoner
1912 Enebakk Tlf. 92 63 00

for 210,-

NA t

ROLF N/ESVOLD TIf. 92 81 24

Maridser Persienner Cardinbrett

Marid. —fred. 8.30-16.30
Lordag 8.30-13.00

BYGGVAREHUSET I ENEBAKK

Parafin og fyringsolje leveres raskt med
stor rabatt.
Ratebetaling for villatanker pa over 800 I.

Enebakk
Markiseservice

10 -~ 50%

Løvstad, 1820 Spydeberg
TIf. 88 74 20

To stykk

MARKISER

L

HALLENS SKOFABRIKK A/S

Apningstider:
tredag ki. 9-17, torsdag 9-19,
lørdag 9-14

VARME NYHETER
FRA ESSO

ESSO

RESTESALG
STOVLETTER

APNINGSTIDER:

Helsesko, lamaull, varmeplagg.
Ullundertoy i 100% ren ull.
Stottestromper, korsett.
Tekniske hjelpemidler.
Fotpleieartikler og ellers alt i sykeartikler.
Mandag

r

-1

r

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

MCDL. AV NORSKE
RECNSKAPSSVRAERS FORENING

BYGG & TRELAST 4
1912 ENEBAKK
2 6246-926530

ALLE DAGER
TORSOAG
LORDAG

7.00-18.30
7.00-19.00
8.00-13.00

BYGGEVARER JERNVARER TRELAST
-

-

VIGNETT

BRL$i9)Sna)
BRUKTBILER:
84 Audi 100 CC 5E Avant gr. met.
25000 km
84 Nissan Sherry 1.5 GL brun met
20800 km
83 Fiat Argenta 2000 gr. met
77000 km
82 Saab 900 Turbo m/soltak
84000 km
82 BMW 316 1.8 L, hvit
78000 km
82 Audi 100 C 1.6 L, hvit
72000 km
82 Datsun Sherry 1.5 GL, hvit
65000 km
82 VW Passat CL st.v. (85 hk) sølv met 75000 km
81 Fiat Ritmo 75, grà met
63000 km
81 VW Golf LD, blä
105000 km
80 VW Passat LS CC, blá
63000 km
80 Passat L st.v. diesel, hvit
147000 km
80 Golf L diesel, beige
118000 km
80 VW Golf GLS, beige
64000 km
80 VW Derby CLS, gronn met.
86000 km
80 Opel Rekord, 2.0 2D, hvit
89000 km
77 Volvo 242 L, blâ
107000 km
76 Audi 80 S, guI
120000 km

V'A'G

Torsdag ápent til kI. 19. Lørdag til kI. 13.
Avbetaling - lnnbytte.
Vi hjelper til med gunstig finansiering.

.ini

S

fl

/ 4SY PJ

P511111
111W
,UIU5)1flUI IIU

Folio Bilammomter"S
Asveien 9,1400 Ski, TIf. (02) 87 21 65.

CITROPENAA
BRUKTBILER MED
HOY KVAL1TET

BERLIN TUT GUT

KOM OG SE DEN
SENSASJONELLE
CITROEN
CX GTI TURBO

Meget god
finansbistand
AUTOSALGET /M
/LILLESTROM A S
SOLHEIMSGATEN 4
LILLESTROM
TLF. 71 6274

SUBARU

...6-stjerriers japaner

Foig med

i

nc rmil jo et
LES

Det er fremdeies ledige plasser pa Storbandets tur til Berlin 21. - 30. juni -85.
Turen vii koste med res. for prisstigning - kr
2.700,-, som inkluderer reise i topp turbuss
tu r/retu r, ferge Trel ieborg/Sassn itz, visagebyr (DDR), samt 7 overnattinger pa Hoteli
Berlin inki. frokost.
Prsen er basert pa forlegning i dobbeltrom, onskes enkeltrom kommer et tillegg pa kr 525,-. (NB!
Begrenset antall enkeltrom disponeres).
Opplysninger, páme!dinger, etc. ti! tif.
92 44 57-92 45 19.
Frist for pámelding 20. mars -85.
)

e!U'fro Ui,tt

KNUST
9
u ørérfàskt
REPARASJON OG UTSKIFT1NG
av alle type, glass, speiler m. m.
til rimelige priser.

for 96.20

.

6 LI5 SM
ESTERFORRETNING nc
1c1. it 1.111INI'Aft T'J. ii aN.

Mesterhus 3508

Toalettpapir, 8 ruHer

Nye arkitekttegnede
Mesterhus
I var nyc huskatalog finner du blant annet hustyper fra:
Arkitektfirmaet (tArktandria>)
Arkitekt MNAL Bergersen. Grornholt og Ottar
Arkitekt MNAL Dahl-Heie-Svindland
Arkitekt MNAL Svein R. Karisen
Arkitekt MNAL Sigurd Strommen
Arkitekt MNAL Claus Svanstrorn
Ariktekt MNAL Arild Tonjuni
MESTERHUS ER IKKE NOE FERDIGHUS, MEN ET
HUS BYGGET AV DIN LOKALE BYGGMESTER.
Og det koster belier ikke mer
SEND INN KUPONGEN OG FA
TILSENDT DEN NYE
MESTERHUSKATALOGEN
Navn:
Adresse: -

1190
950

DamebinU, for 19,90
Karat katIe, 200 g for 14,90
AWISM, hs
cm GO

90
10

00 of: frosserl
Sel
1890

i & -M=:
%:

COMFORTBUTIKKEN
med instaliasjonservice
SKI STA5jO

FAST LAVPRIS PA MELK OG KNEIPPBReD
HVER BAG
Pri s. eks.:
895
21 H-melk
40
ii H-meW
450
Kneipp

Postnr.ISted:

C/ES

TIE:

SOS GA J4_

Byggekomimilie:

Mesterhus Folio A/S
ldrettsvn. 6'
1400 SKI
TIf. 87 26 40

'

MESTER

1'

TOR VEITEBERG A/
Autorisert RørleggerIirma
I BREDA INDUSTRIBYOG
0'
SKI
..I ni .1 II KJEPPESTADVEIEN
TELEFON 87 35 06
TELEFON 87 0828

Vi liarogsã MANGE ANDRE GODE TILBUD
APN.TIDER: Marid. - fred. 9-18
Lordag 9-16

MAX LAVPRIS
1911 FLATEBY - TLF. 92 86 60

VIGNETT —
STILLING LEDIG

KUNNGJØRINGER
ENEBAKK

UNDERHOLDNING

!A £—

Kirkebygden Vannverk A/L

Ytre Enebakk
postkontor

avholder arsmote i Det gamle herredshus mand. 25.3.85
kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskap.
3. Budsjett 1985.
4. Valg.
Styret

Enebakk BU
inviterer til demonstrasjon I hestetevlinger,
oppsaling og eksteriorbedømming av hest søndag 10.
mars kl. 13.00 pa Ytre Enebakk ridesenter pa Stra.
Alle hjertelig velkommen.
Styret

Enebakk BU
inviterer til 5. runde 1 Ku-cupen tirsdag 12. mars
kl. 19.30 hos Jon Randem. Alle hjertelig velkommen!
Styret

Enebakk BU
inviterer til ten-treff pa BOndernes Hus fredag
8. mars kl. 19.00. Husk alkoholforbud. Velkommen.
Styret

I.

Vi sØker vikar I lokalomdelingsrute ved Ytre
Enebakk
postkontor.
Det gjelder tjeneste under det faste budets ferier og andre fravr. Arbeidstiden pr. dag er Ca. 4
timer.
GjØremal i stillingen er
syklende postomdeling.
LØnnen er f.t. kr 14050 kr 177,50 pr. tur avhengig
av tidligere yrkespraksis,
samt diverse tillegg. Det
vises til fulistendig kunngjøring ved postkontoret. Nrmere opplysniriger Ms ved henvendelse til poststyreren, Ytre
Enebakk. SØknad pa
spesiell blankett, som Ms
ved postkontorene, sendes hit vedlagt bekreftede vitnemáls- og attestkopier
innen
15. 03. 1985.
Postsjefen i LillestrØm,
Voldgt. 7,
2000 Li1lestrm.

POST VERKET

I

Fersk
kjøttdeig
75,20

0

Fred. 8/3 (NATTKINO)
kl. 21.30 (V)
Verdens alter sprøeste
bilrace
Søndag 10/3 kl. 16.30 (B)
Snehvit og de syv dyerger
Kl. 18.30 (U)
Selskapsreisen
Ki. 20.30 (V)
Bounty

pr
498.0
kg

Koteletter av
svinebog

39

80
pr. Kg

Servelat
8,23

490

pr. hg

Kirkebygden Vol
arrangerer fest pa Ignarbakke lØrdag 9/3 kl.
19.30.
Musikk ved Egils.
Alle hjertelig velkommen.
Styret

Rib9rull
20131280

pr. hg

Salami

13,31 980
pr. hg

BEGRAVELSESBYRAER
Lemum

Cbr. Stensruds Eftf. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrá
Asenvn. 3 - 1400 Ski

1 kg appelsinsyltetøy
for 29,90
1 kg aprikossyftçtøy

(02)*87 30 60

EnehakItPensjonistlorening
har mote i Herredshuset
onsdag 13. mars kl. 17.00.
Pensjonistrâdgiver Gerd
Hagen og markedskonsulent Svein Johansen
fra Sparebanken Oslo!
Akershus er til stede + representanter fra Enebakk Sparebank som
skal vise slidesserie.
Styret

Enebakk
Skogeierlag
Arsmøte avholdes pa Enebakk Herredshus mandag 18.
mars kl. 18.00.
Vanlige ársmØtesaker. Skogbrukssjef Tor Kaurin fra Skogeierforeningen vil vre til
stede. Vel mØtt!
Styret

DROSJER

STILLING LEDIG

V2 stilling
Lokalavisen Vignett skal styrke staben pa annonsesiden
med en ½ stilling. Vi sØker medarbeider til et 3-mnd. engasjement med muhighet for senere fast ansettelse.
Vedkommende bØr vre utadvendt, ha gá pa humØr og
vre innstilt pa a stã pa litt ekstra 1 travle perioder.
Vedkommende bØr disponere bil.
Den som ansettes skal I fØrste rekke bearbeide markedet i Flateby/Li1lestrømomrdet.
LØnn etter avtale.
Spørsmäl om stillingen kan rettes til Eva Grosvold, tif.
92 46 00.
Skriftlig søknad sendes innen 20.3. til: Vignett, postboks 116, 1914 Ytre Enebakk.

bNerud
TEKSTIL A/S
Vi sØker etter <'butikksjefens hØyre hânth pa full tid.
LØnn kr 47,50 p.t. Ansettelse snarest.
henvendelse Nielsen, tlf. 68 90 47.

TAKK

Tormod Gran
Flateby
TIf. 92 80 75
Mobiltlf. 094/30 553
DOGNVAKT

Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltelf. 094/34 527
DOGNVAKT

Arne Wennevold
Ytre Enebakk
TIf. 92 40 72
MobiltIf. 094/15 099
DOGNVAKT

ffleptelig takk
for alle gayer, blomster og telegrammer jeg mottok pa
min 75-ársdag.
Walther Pedersen

b*fKmllwdJfQ
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HELE DOGNET

ONOo
,'
900
VMW

Nora

Mums Btomstertorvething
09 Begravelsesbyrä
Holger Sveurn
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrâ 7148 30

RELIGIOSE MOTER

BETEL
SØndag 10/3 kl. 10.00:
S.skole. Kl. 19.00: Terje
Hegertun. Hornorkesteret deltar.
Onsdag 13.3 kl. 19.30:
BØnn og vitnemØte.
Alle velkommen!

1 kg jordrsyItetøy
for 39,1 kg bringebersyItetøy
990
1 bx

Fyrstefiskeboller
Kun

.

990

Stangselleri
pr. stk.
400

Madagaskar-kveld
pa Bjerkely,
Ytre Enebakk

ondag 13. mars kl. 19.00.
Lysbilder og andakt v/misj.
Turid Pedersen.
Sang av sosialsjef Leif Field.
Bevertning. Kollekt til NMS.
Alle hjertelig velkommen!

KJOPES

Pen, brukt
dukkevogn
Ønskes kjØpt.
TIf. 92 62 12

Kinakäl

*0

00
14 pr. kg

Apningstider 1985
Man.-ons. 9.00-17.00
Langdager:
Tors.-fre. 9.00-19.00
Lørdag 9.00-14.00

tOKENS
MATSENTER A/S
YTRE ENEBAKK

Sj
k erpet Ppomimiek
lontroll
med nttj
-y heipemiddel
(Espen Nordhagen)
Fredag ettermiddag var
det promillekontrolt pa Tømmerbrâten. Na er det nâ en
gang slik at pa en fredags
ettermiddag, er det svrt fâ
som har smakt pa det sterke, og deretter setter seg inn
i bilen for a kjore. Sâ godt
som alle passerende biler
ble stoppet for kontrolt, men
irigen hadde nydt alkohol.
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Hva som var mer interessant,
var det nye apparatet som lensmannsetaten i Enebakk har tatt i
bruk. For - beskrive apparatet
sammenhigner vi det I stØrrelse
med en litt stor lommekalkulator. PA toppen sitter det et rør
som man skal blase igjennom. Inne i røret er det en àpning som 10rer til en dyse som tar til seg den.
utàndende luften, og det tar ikke
lang tid for maskinen bar analysert luften som er pustet inn i
apparatet.
Man kan sâ lese av pa apparatet om man har alkohol i blodet,
eller ikke. Svein Erik. Waters ved
Enebakk lensmannskontor sier
ti! Vignett at aette ikke er et. oe-

vis pa at fØreren bar drukket alkohol, det er bare en indikasjon.
Blodprøven er fremdeles det
rettsgyldige beviset. Videre sier
ban at dette apparatet er en mye
sikrere metode for a pávise promillekjØrere, og det er mye mer
effektivt enn de gamle metodene.
Man trenger bare a skifte det rØret man bláser i. Man regner med
at etter en stund skal dette apparatet erstatte den gamle ballongen som man bruker i slike
sammenhenger. Etter det vi far
opplyst ved Enebakk lensmannskontor, er disse apparatene pa
utlàn fra Romerike politikammer, og de brukes koristant over
hele Romerike. Apparatet er av
svensk fabrikat, og forelØpig finnes det bare to stykker av dem
ved Romerike politikammer.
Man regner med at senere vil det
bli here av dem, men apparatene
koster mye, og budsjettet er begrenset.

- Dette nye apparatet hjelper oss med a effektivisere promillekontrollene, sier Svein Erik Waters ved Enebakk lensmannskontor.
Lensmannskontoret opplyser
at de skal bruke apparatet ved
stort sett alle trafikkontroller i tiden fremover, og da srlig i tekniske kontroller.
Man skal altsã skjerpe promillekontrollen pa veiene F Enebakk.
Pa promillekontrollen ved
TØrnmerbráten sist fredag, ble
det ikke tatt en eneste bilist med
promille i blodet, noe som ikke

sin itt1asjol

/A'

RI

Raa, dmin4strieir Yt*e . ........
kéIig apørsm
ter
1lit nte :ief hem.me;
eatL1:

Enda en bilist med rent mel i posen. ingen ble tatt med promille dennefredags ettermiddagen pa Tørnmerbräten.

var overraskende, &iden tidspunktet for kontrollen ikke var
det gunstigste for a fà huket promIllekjØrere. Men har du drukket. sá skal du absolutt ikke fØle
deg trygg hvis dü er sá tankelØs
at du setter deg bak rattet, far
politiet mistanke, er det duket
for blodprØve, og det skal ikke
mye til for a overskride grensen
pa. 0,5 promille.

Parafin og fyringsolje!

Det tanner seg fortsatt a kjope
NOROL
parafin 09 fyringsolje av oss.
Ring og hor om betingelser, tif. 92 40 47
leveres av Aage W. Svarthoel

