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Lokalavis for Enebakk

Nye bedpiftep k1ape for Enebakk

Det store snØfallet i 10pet av de siste ukene har
ogsà laget kaos pa veien i
Vàglia I Ytre. En av beboerne i BjØrnefaret har
tilskrevet kommunen ved
ordfØreren og bedt om at
man fra hØsten av sØrger
for a ha kontrakt cm snørydding med en traktor
som er stor nok til 6. greie
skyve snøen langt nok til
sidene, og at man sØrger
for a f]erne hindringer
langs veiene slik at det er
mulig A fâ skjØvet snØen
langt nok unna uansett
màkeredskap.
Pa de trange veiene I ha
har det i vinter pa enkelte
steder vrt nesten umuhig
for to biler a passere hverandre -

Her,

Sprengstoff
Enebakk Brannstyre har
gitt A/S Linjebygg tillatelse til lagring av sprengstoffer og tennmidler i Enebakk i Container godkjent
av Statens Sprengstoffinspeksjon. FØr lagring
kan skje er Linjebygg palagt a varsie alle naboer.

pa kommunens nceringsarealer i Ytre Enebakk kommer det til a skje saker og ting i tide frarnorer.

Endelig skal noe skje pa Enebakks nringsareaIer. Bare fa máneder etter at kommunestyret vedtok a kjøre prisene pa Enebakks nringsareaIer I bànn - og tilby tornter til 70 kr kvadratmeteren, star kommunen kiar til a tegne kjøpekontrakt med tre seriose iriteressenter.
Men ikke nok med det! Etter at fylkestinget forrige tors-

dag vedtok a endre vedtektene for fylkets nringsfond,
er ogsâ Enebakk butt inniemmet i Akershus nringsfonds virkeomráde. Dette kan vre av stor betydning nâr
kommunen I disse dager nok en gang gjennom lokalpressen gâr Ut og tilbyr nringsarealer til gunstige priser.

Kommuneadministrasjonen arbeider ná med a
systematisere registreringen av ledige lokaler i Enebakk. - Vi vet det finnes en
del slike rundt omkring,
sier rádmann BjØrn Halvorsen, og vi har flere henvendelser til kommunen
om lokaler som egner seg
for nringsvirksomhet av
forskjellig slag.

Oljeslaft? Kjor

Kulturpris

I forbindelse med prioriteringer ved rullering av
langtidsbudsjettet
for
85-89 har kulturstyret pa
forslag fra Torstein Guslund vedtatt a gá inn for a
sette av kr 5.000 til en kulturpris.

Glad gjeng? SprØ gjeng? Joda, men framfor alt en aktiv gjeng i en aktiv klubb.
Denne glade banden traff vi pa
Flateby sist lØrdag. Et par timer i
forveien hadde de gátt rundt pa
Grendesenteret og rekiamert for
sitt nye tilbud til ungdommen pa
Flateby. Hva var det som var sá
gjevt da? Jo, nemlig lOrdagskafe.
Som argument for a sette i gang
med noe slikt, brukte styret 1
kiubb 1 det .faltum at mange

som ikke har annet a gjØre, sitter
hjemme og varmer opp til lOrdagskvelden. For a gi ungdommen mulighet til a velge noe annet, satte man i gang med Klubb
is lØrdagskafe. Da vi slang inncm pa denne fOrste lØrdagskafeen, ble vi mØtt av liflige dufter i
dØra. Hva er det sam lukter sit
godtoo, spØr vi med vann I mun-

nen. - Gryterett, kvitrer en glad
stemme borte ved komfyren. Det
var virkelig snakk om kafe. Det.
ble ogsa vist musikkvideoer, og
Eivind Baaserud presenterte visemusikk. Ellers var det vanhige
klubbaktiviteter som bordtennis
og bihjard. Som vi bar pâpekt fØr:
Klubb 1 er hØyaktive, og kanskje
et eksempel til etterfOlgeise?

YTRE ENEBAKK
BENSIN &
SERVICE A/S
HAPPY HOURS
pa olje og skift
1/2 pris.
Onsdager mellom

kI. 9.00-14.00.
Velkommeri utover
TIf. (02) 924408
EKOFI SK

VIGNETT

8. mars:

om kvinnesak,,
Engaslepende
0
1
att
men gUllil stjal UUUUHN
Engasjemeflt, humor og
innsikt preget Kari Skjønsbergs 8. mars-foredrag I
Enebakk Herredshus forrige
fredag. Frammotet pa 8.
var
mars-arrangementet
upâklagelig. I âr var det ogsá møtt fram flere menn. Det
var Likestillingsrâdet, husmorlagefle og de politiske
partier (H, V, Ap, SV) som i
àr sto for 8. mars-arrangemenentet. Parolene for dagen var mange og gikk
kvinners rett til arbeid, kvinner med i politikken, 6 timers dag, fritidshjem, videregàende skole, kamp mot
og
kvinneundertrykkiflg
kamp mot porno.

pa

OrdfØrer Lucie Paus Faick som
ogsà er leder for Akershus Arbeiderpartis kvinneutvalg siterte
i en kort inniedning fra Arbeiderpartiets og HØyres handlingsprOgram om likestillingsarbeid. Selv
om det av sitatet fra handlingsprogrammene tydelig gikk fram
at det ikke har skjedd store endringer pa likestillingsomràdet i
lØpet av kvinnetiáret, og at kvinnerepresentaSiOflen ikke er butt
bedre, at kvinner 1 ledende stillinger er gátt tilbake, sâ ga Paus

Faick uttrykk for at det her i
Enebakk ikke er grunn til a vre
sá aitfor misfornøyd. - Vi har
kvinnelig ordfØrer, som en av de
18 av landets over 400 kommuner. De to stØrste partiefle i
Enebakk har kvinnelige gruppefØrere, 4 av formannskapets 9
medlemmer er kvinner, og det
sitter kvinner i alle kommunale
utvalg. Man er kommet et stykke
pa vei.

Politikk.
Temaet for Kari 9kjonsbergs
foredrag var <<100-ârs kvinnekamp - hva sâ? Skjønsberg
inniedet med et historisk tilbakeblikk for a kunne se dagens
situasjon i sammenheng med det
som har skjedd.
- Kvinnesak er politikk, sa
Ski ønsberg. Det var politikk med
i spØrsmâlet om a stifte Norsk
Kvinnesaksforefliflg, politikk har
fulgt kvinnesaken. Fra fØrste
stund var det motsetninger mellorn hØyre og venstre i denne saken.
- Det er mer enn hundre âr siden kvinnene fikk de første rettighetene, mennene ,ga,, dem
rettigheter. Den fØrste var da det
i 1839 ble adgang for svakelige
kvinner over 40 ár til 5. drive
hândverk. (Dette var srlig med

Søndag inviterer Flateby Korforening til jubileumskonsert. Det er
ná 10 ãr siden korets
spede begynnelse. I dag
teller de 24 medlemmer, og dirigenten
heter Steinar Amundsen.
Foruten koret deltar
flere av dirigentens
musikkstudenter pa
konserten. De kommer
til a ha sin egen avdeling, hvor det blir
framført bade trekkpiano,
spillmusikk,
trombone og gitar. Dirigenten selv skal spille gitar i en egen avdeling. Med andre ord en jubileumskoflSert
med mange godbiter.
Egentlig startet det med at
noen fá ektepar - deriblant
BjØrg og Svein Gaathaug, og
Anne Bent Skutle reiste til
Ytre for a synge i Ytre Enebakk Sangkor som dengang
holdt til pa Ytre Enebakk
Barneskole. Etterhvert fant
de Ut at de yule prØve 5. kjØre i
gang et sangkor p5. Flateby.
Bjørg og Svein Gaathaug
gikk i bresjen som ildsjeler, og
hØsten 1975 startet de fØrste
Øvelsene pa Hauglia.
Senere er forØvrig Ytre Enebakk Sangkor butt oppløst
etter at dirigenten sluttet. Men vi oppfordrer sangglade
ytringer til 5. ta turen til Flateby. De skal bli tatt imot med

henblikk p5. enker.)
I 1842 fikk uforsØrgede handelsrett, i 1854 fikk sØstre arverett pa lik linje med brØdre. I
1863 ble ugifte kvinner over 25 ar
myndige, men ble umyndige
igjen nar de giftet seg. I 1866 fikk
kvinner by til a drive hándverk.
- Alt dette peker mot Økonomi,
sa SkjØnsberg. Med industnisamfunnet ble mannen mer forsØrger
enn fØr, da ble det viktig at ugifte
kunne forsØrge seg selv og ikke
vmre til byrde.

Myte
Tankeni om mannen som forsØrger, har pavirket lØnningefle.
Forsørgertaflken har giort det
vanskelig a na fram til likelØnn.
Det er imidlertid en fordreining
av sannheten a se pa mannen
som forsØrger. Mange kvinner
slet hardt og lenge. Deter en myte at kvinnen ailtid har passet
barna sine selv. Det er noe helt
nytt. Hvem passet arbeiderkvinnens barn? Det var ingen ti 5.
passe dem i det hele tatt. Der
hvor mor arbeidet hjemme, hadde man tjenestejente eller barnepike - ofte behØvde ikke familien
A vre sa velstáende heller. Mor
hadde ikke tid. Dette at mor passer sine barn selv oppsto etter
annen verdenskrig samtidig med
at hushjelpen forsvant.

Luksus

Langt inn i 70-5.ra var det en
luksus at kvinnen hadde arbeid
utenfor hjemmet. Man matte
dels unnskylde at kvinnen hadde
jobb. Det het seg at man tjente
penger for 5. skaffe seg luksusvarer. Deter fØrst I dag man v5.ger 5.
si hØyt at familien er avhengig ay
to inntekter. Karl SkjØnsberg
gikk ogsa hardt Ut mot familiemeldingen:
- Den bygger pa synet om man- p6t veien fram mot et samfunn
nen som forsØrgeren. Hvis kvin- med likestilling.
Men fortsatt tar altsâ fØrst og
nen f5.r noen flere kroner blir hun
nok hjemme og fØder flere barn fremst menn ordet i forsamlinfor tusen kroner til i 5.ret. Dette ger. sa ogs5. p5. kvinnedagen.
er en nedvurdering av kvinnen. Blant annet for 5. etterlyse en ny
Den eneste formen for opp- dimensjon over kvinnesaken vurdering av husmorrollen jeg hvor man men sikter inn p5. mengodtar, sa SkjØnsberg, - er den neskesak, og begynner med barn
dagen mannen selv blir hjemme og hjem.
og gjør alle de tingene han synes
er s5. verdifulle n5.r kvinnen gjør
Stands
dem!
Det var stor interesse for de forI sitt foredrag talte Kari
SkjØnsberg ogs5. varmt for barne- skjellige stands til foreninger og
hager til oyerkommelig pris for bag i Enebakk. De som var representert var husmorlagene, Saniable barn, og fritidsh.jem.
tetsforeningen, Aksj onsgruppa
Antikilmaks
Den páfølgende debatt ble for mot Porno og Videovold, Bonmange et stort antiklimaks til dekvinnelaget, Nei til AtomSkjønsbergs foredrag som var v5.pen og Humanetisk forbund.
smekkfullt av trader 5. gripe fatt i Enebakk Bokhandel van ogs5.til
nár det gjelder kvinners hverdag stede med stand hvor de solgte
og hva som kan gjØre den bedre forskjellige kyinnelitteratur.

like àpne armer som vi ble I
Ytre den gangen for 12 - 13 Si
siden, forsikrer korets formann Anne Bent Skutle. - Og
det er ikke lenger fra Ytre til
Flateby enn omvepdt.

Di rigenter
Koret startet som sagt sine
Øvelser i musikkrommet pa
Hauglia, men etterhvert ble
Øvelsene flyttet til Stranda,
hvor de fremdeles holder til.
Det nystartede korets fØrste
dirigent het Oddvar Eiksund.
Han hadde vrt korets dingent i 3 ar da han flyttet, og
Eli Lindsjø overtok. I de fern
árene hun var korets dirigent
skjedde en oppblbmstriflg.
Det ble ogs5. satt i gang et
barnekor som hun ble dingent for. Barnekort er fortsatt i full aktivitet og har
minst like mange medlemmer
som de voksne.
I fern ãr dirigerte Eli LindsjØ
Flateby Korforening. Da
overtok Steinar Amundsen
som altsâ er korets dirigent 1
jubileumsaret.

Seminarer og stevner
Til 5. begynne med opptràdte koret nesten bare pa
Flateby men til desto stØrre
glede for lokalbefolkflingen.
Koret var over alt der noe
skjedde. Etterhvert, og ikke
sá veldig lenge etter stiftelsen
meldte imidlertid koret seg
inn i Oslo sangenlag. G.jennom dette ble man med p5. flere seminarer, og fikk anledning til a videreutvikle seg og lre mer. I arenes lØp har

kormedlemmefle ftt vrt
med pa mye artig, sier Anne
Bent Skutle. -Stevner, seminarer i inn og utland. Blant
annet har en del av oss deltatt
I Nordklang hvor sangere fra
hele Norden motes. Vi har
vrt bade i Sverige og Finland p5. dette arrangementet,
og neste ar gár turen til
Nordklang i Danmark.
Ellers har vi nettOpp vrt
p5. et seminar I Lillestrøm,
hvor blant annet Helge Birkeland deltok.

Pinlig
Man husker mange morsomme episoder oppigjennOm

"5.ren, sien Anne BenifkUtle,

meniden aller mest pinlige m6
vel vre den gang p5. Enebakk Ungdomsskole da det
skulle vre Norsk aften med
Sigbjørn Bernhoft Osa. For
anledningen hadde vi bn5.Øvd
inn Ola Glomstuen. Kvelden
kom og vi skulle I gang. Det
pinlige var at vi kOm aidni i
gang med den forbistrede folkesangen. Etter tredje forsØket gikk Svein Gaathaug
resolutt fram og sa: -Detta
gikk ikke, vi f5.r ta noe annet!

Utskifting
I 5.renes lop han det vrt en
del utskifting I koret. Noen

har kanskje aldni blitt bitt av
basillen, andre bar flyttet
men, fortsatt er en del av de
som oppninnelig startet i koret med, og like aktive sorn
den gang.
23 mars skal en del av kormedlemmene til Hamar hvor
de sammen med et hundretaIls andre sangere fra andre
kor skal vre med a framfØre
Brahms' Rekviem I Hamar
kulturhuS. I lengre tid har
kormedlemmene yrt med p5.
5. øve inn dette stykket, og det
en kiart det en mono S. delta i et
sà stort forum for sangere fra
korforeningen. Vi Ønsker dem
lykke til.

VIGNE1T

Bygg barnehager
og fritidshjem

PL K T N

Etter kvinnedagen funcierer man pa morgenlcvister blant
smuler ogfrokostsøl over like stilling, kjØnnskvoteringer og andre ting som skal bnnge kvinnerfram og opp her i verden. Det
gàr smàtt framover, lite er skjedd siden kvinnetiàrets start i
1975. Det er ikke butt sà mange flere kvinner i styre og stell, og
antall kvinner i ledende stillinger er endatiL gátt tilbake. De velmenende myke menn gnir seg i henda og lurer pa hva som er
gait. Likestiilingslov og kjØnnskvotering til tross summer fortsatt kvinnene rundt i sin hjemmeverden full av avieggere, potteplanter, blonde gardiner og venninnekaker og skjØtter
skrikerunger. Og de som ikke gjØr det, gár Pd ddriig betaite
deitidsjobber, med tungt slit som kaster lite av seg.
Mannfollc skjØnner sd lite, og mener Sd godt - elier?
GjØr de net egentlig det? De som sitter med hovedtyngden av
beslutningsprosessen i sine hender!
Man han vet snakke om kjønnskvotering og likestilling. Tusenvis av dyktige velutdannede kvinner ville stdtt i kØ til d ta
de bestejobbene, og gd til topps om barnelzageordnin gene hadde vcert slciklceiig utbygd. Om vi hadde hatt fritidshjem silk at
ungene ikke ble gdende pa lØst dersom alle voksne I familien
valgte en yrkeslcarr'iere. Kvinner er ikke redd for a ta ansvar i
politikken. Det er ikke derfor de ikke er if7ertail. Det er helter
ikke derfor de ikke slipper til. Det erfordi de ikke kan greie alle
de rollene samfunnet gjerne vii ha kvinnen til a spilie - uten at
samfunnet selv spiller med. Uten at samfunnet gir mannen mulighet til a spille med. Menn har ogsd syke barn. Menn har omsorgsarbeid a ta seg av - og mange vii det, men mØter total
man gel pdforstdeise i arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig. Stike
menn blir stilt pa linje med kvinner ndr det er snakk om avansement og hØyere stillinger, og da ski Ønner man hvilke konsekvenser det har..,
Foreiøpig er det slik. Den dagenflere menn tor a ta ansvar for
familie og barn - ikke bare Økonomisk, som de ynder a pdpeke,
den dagen skjer det forandringer - ogsd ndr det gjeider kvinnens muligheter til a besette ledende stillinger.
Mannens forsØrgerrouie har seivfØlgeiig ikke bedret kvinnens
muuigheter til iikeiønn, og avansement. Aile ma jo skjØnne at
den som skal forsØrge md tjene mest! Sd derfor sOker ikke
menn typiske kvinneyrker' for det erfor dáriig bet a1t • 'kviiz'
ner'fdr ikke ledende stillinger kcinkjefordiiiarI
ger a forsØrqe trengte den bedre. Kvinner sØker ikke 'ledende
stiluingerfordi hun har omsorgsansvar. ogfar det ikke til dfungere. Kvinner vii ikkeLenger vcere med i pouitzkkenfordz de liar
'ikke automatisk barnevakt.
Kanslcje er kvinnen tel av a vcere veilykket yrkeskvinne, husmor, sykesØster, samfunnsengasjert, politiker og oppdrager.
Samtidig skal man ogth heist vcere velstelt, omgjengelig og hotde hyggelige seiskaper for sine vellykkede menn. Det er mye d
tenke pa, for dagens kvinne.
sa om man mener noe med alle anstrengeisene for a likestille
kvinner og menn i sainfunnsliv og arbeidsliv, fd kvinner inn?
politikk og ledende stillinger da bør samfunnet i langt stØrre
grad engasjere seg I omsorgsansvar ndr det gjeider barn og
ungdom. Bygg barnehager, byggfritidshjem, tilby aviastningsordninger. Det dpner for stØrre muligheter for kvinner til a delta.

- aktuelle oppslag om ukens aktiviteter

Misjonsringen
SØndag 17/3 blir det ingen kinoforestilling pa Flateby kino.
Grunnen er at Flateby korforefling har arrangement.
Fredag 22/3 blir det nattkino,
og tlimen som ghr da, er:
"Utro etter noter". Det er verdt a
merke seg tiden. Fi1nen begynner klokken 19.00.
Filmen handler om en sjalu ektemann spilt av Dudley Moore,
som oppdager at hans kone har
en hemmelig elsker. Verre blir
det na.r han oppdager at denne
hemmelige elskeren er hans gode
venn, fiolinisten. Han vii ha hevn,
og han pønsker Ut det perfekte
mord, tror han. Men det gar ikke
alitid slik man tror her i livet.

-

a

Navn

Afghanistan

Aslaug Tidemann

'

-— — — — — — — — — — - — — — — - - — —
Adresse

SØndag er det igjen klart for
Ytre Enebakk Skolemusikkorps'
àrlige varkonsert pa Mjr ungdomsskole. ArrangØren háper at
riktig mange finner veien til
Mjr denne ettermiddagen.
Konserten starter klokka
18.00.

pa

Stotte til

— — — — — — — — — — — — — — — — — — -.
Til Vignett
Borgvn. 3
1914 Ytre Enebakk
Jeg onsker a abonnere pa Vignett.
Kr. 80,- pr. 1/2 ár

Konsert

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

mot verden - mot suit, krig,
undertrykkeise og kapprusting, blir denne suttekiuten
til Unge HØyre bade komisk
og banal. A stá pa for at hver
skal gjØre som man vii, nâr
man vii, i disse tider ma vre
toppen av mangel pa engasjement. Vi star gjerne til tjeneste med forsiag om hva en
politisk ungdomsorganisasjon kan engasjere seg i om
det er det som er probiemet
for Enebakk Unge HØyre.

SVARSLIPP

KIRKENE 17. MARS OG 19.
MARS
Ki. 11: Mari kirke v/Johannessen,
Nattyerd.
Ki. 17: Stranden bedehus, Flateby, v/Helgheim.
19. mars kl. 19.00, Stranden bedehus, Flateby: Hele menigheten
synger. Gospel-koretc Andakt
v/Johannessen.
22. mars kl.20.00: Mari kirke,
Gospelkveld ved gruppa New
Charity fra Halden.

FRI.TT FORUM

Fopstemmiendel.

Under siagordet -Et âpent
samfunn>> henger Enebakk
Unge HØyre seg pa en ny folkeaksjon. De vii oppheve lukkevedtektene. Na skal Ola
handle nár han vii, gâ til offentlige kontorer o.s.v. ndr
det matte passe - og det passer sikkert dØgnet rundt.
Mangt og meget skal man
engasjere seg i, og verden er i
sannhet full av hindre for fri
utfoidelse. Det er muligens
det verste for enkeite a tenke
Pa.
For den som vender biikket

Søndag feirer Misjonsningen 40
âr. Jubiléet feires pa Emmaus.
Birgit Svindland, husmon pa
Fjeidhaug vii holde talen for dagen. Det blir ogsa sang av StikIekvartetten. Se forØvrig egen annonse.

i
I
I

Enebakk kommunestyre Dessverre flkk ikke forsiaget
behandiet 25. februar spØrs- tiislutning fra andre enn SV
mhlet om en eventuell lokal og Venstre. Vi forstàr at
boikott av sovjetiske varer, FremskrittSpartietS boikottbegrunnet med bl.a. inter- forslag ikke ble tatt seriøst.
vensjonen i Afghanistan. Ene- Dertil smakte det i for stor
bakk SV yule markere en ube- grad av en harselas over den
tinget støtte til det afghanske tidligere vedtatte boikotten
folk, samtidig som vi Ønsket a av sør-afrikanske varer. At
markere sterk avstand fra kommunestyret ikke en gang
kiarte a vedta en resolusjon
Sovjets krigfØning i landet.
Etter a ha konferert med le- som iordØmmer Soviets interdende personer innen Afgha- vensjon, er imdlertid dypt
nistankomitéen 1 Norge, Øns- forstemmende.
Nár det fra enkelte hold forket vi imidiertid ikke a gi Or
tilsiutning til Fremskritts- sØkes a latterliggjøre at et
partiets forsiag om boikott av kommunestyre beskjeftiger
sovjetiske varer. Dette fordi seg med denne type spørsmhl,
en boikott ikke ble vurdert fordi det pastas at komsom et egnet virkemiddel i munale vedtak i slike saker
denne sammenheng. I stedet ikke har noen praktisk begikk ,SV, sammen med Ven- tydning, vitner dette om liten' stre, inn for a opprette en politisk innsikt. Lokale komvennskapsbygd i den del av munevedtak vii kunne vre
Afghanistan som kontrolleres virkningsfulle pressmidier for
A fà norske myndigheter til a
av motstandsbevegelsen.
Oppretteisen av en venn- reagere.
Enebakk SV
skapsbygd ville vre en konTom Nilsen
kret stØtte til Afghanistan.

Sap til
Gunnap Lund
Jeg skulle gjerne vite hvorfor
Lund plutselig er sh engasjert i
denne saken. og hvordan han
kan si hva som er sannheten. All
den tid jeg regner med at han var
pa jobb i Oslo pa angjeldende
tidspunkt. Traktoren stoppet ca
20 meter fra hesten, men den var
da allerede skremt, og rytteren
ble kastet av etter mye mas fram
og tilbake i veien. Hesten forsvant videre ned. i dalen. Rytteren labbet etter.
Nan det gjelder vegtrafikkloven
sa har muligens Lund bare lest
de fØrste linjene. Lenger nede
star det nemlig skrevet at hesten
en et usikkerhetsmomeflt. Rytteren skal oppføre seg hensynsfulit sä det ikke er til hinder for
den aiminnelige ferdsel. Og ikke
til fare for de som bor og oppholden seg ved vegen. Angaende
brØyting, sâ er beboerne der nede
klar over at det skjer morgen og
kveld.
Nils Solberg
• Vi anser nh dette emnet Utdebattert, og avslutter diskusjonen her. Ytterligere innlegg om
ridesenteret i Flatebydalen vii
ikke bli tatt. inn i Vignett.
Red.

VIGNEIT'

Enebakkultup fop. hole Ostlandet
Ulykke

pa Gran

Torsdag morgen skjedde det
en stygg ubykke pa Gran. Ulykken skjedde klokken kvart pa
seks, og det var fire biler innblandet. Det hele skjedde ved at
det kom en bil fra Oslo som ikke
klarte en sving, og kern over i
motsatt kjØrebane. Der rnØtte
den tre andre biler som la bak
hverandre. To av disse bilene ble
totalvrak. Lensmannen sier at
det nok var det glatte fØret som
hadde mye av skylden. Mens
lensmannen var pa stedet, ble
det observert mye stygg kjØrng
innover til Oslo.

Beruset bilist

Olsenbanden - en liten gruppefra Ytre Enebakk skolemusikkorps representerte Enebakks skolemusilckorps pa en
bra mate.
Espen Nordhagen

NRK Østlandssendingen har i disse dager en <<stafett>> gãende
i alle Akershus' kommuner. Hensikten med
disse programmene er
A vise hvilke kulturkrefter som rører seg i
kommunene. Utstyrt
med teknikere og en
buss fra NRK, reiser Ingunn Lystad og Lars
Hauge, Akershus rundt
for a feste kultur pa
opptaksbãnd. Sist onsdag var stafettpinnen
kommet til Enebakk og
Sang- og musikkrâdet
med Olav Skulbørstad
i spissen hadde dekket
bordet fint for den
<<Reisende kulturbussen>>.
Det star ved liv med kulturlivet i Enebakk, og det i aller hØyeste grad. Dette fikk vi
et hàndfast bevis for sist onsdag. Astedet var herredstyre
salen, og aktørene var kulturpersonligheter og instanser
fra hele Enebakk. Siden dette
var et arrangement til aere for
NRK, ble det naturlig nok en
del forstyrrelser i programmet. Ting skulle gli sá glatt
som mulig, og det hele var
lagt opp som en direktesending. Men direkte blir det ikke. Olav SkulbØrstad, formann i Enebakk Sang- og musikkrâd dementerte en opplysning som absolutt er feil.
Det er sagt at programmet fra
Enebakk skal gâ pa lufta
kvinnedagen, altsa 8. mars,
men det er fell. Programmet
blir a hØre pa P1 den 29. mars
klokken 17.20.
Hva far vi sâ hØre? Hvis redigeringen er snill, og sekundene star oss bi, far vi hØre et
meget bredt spekter av Enebakks kulturliv: Programlederne Ingunn Lystad og Lars
Hauge sydde kvelden sammen pa en meget profesjonell
mate. I pausene mellom innslagene var det ikke mate pa
godt humØr og vitseslâing. A
trekke fram noe spesielt fra
denne kvelden ville vrt
blodig urettferdig mot de andre, men We vi og programleclerne falt i stayer over Mag-

da Sariberges -One-womanshow.. Munnrapp og selvsikker, med mange glimrende
innfall fikk hun en nesten fullsatt herredstyresal til a vri
seg av latter. Sangfuglen Vibekke Helgesen viste igjen
hvilken glimrende artist hun
er. Med sangen "Memory" og
"HØstvisa>' trollbandt hun publikum. Vi ma ogsâ ta med
Minna Fossum og hennes prolog fra Enebakk. Minna er
kjent i Enebakk som bygdekokke, og det er svrt fá
bryllup som ikke har stiftet
bekjentskap med hennes kokkekunst. Ved siden av dette er
hun en dame med ordet i sin
makt. Mange er de konfirmasjoner og andre hØytidligheter som hun har skrevet sanger til.
Flateby Korforening fyller
ti âr i disse dager, og da skulle
det bare mangle om de ikke
skulle vre med i et kultur
program fra Enebakk. Med
den sikre framfØringen av de
to artige làtene, byte vi oss
selv i vart stille sinn at vi skal
ta en tur til Flateby søndag

17. mars, da feirer Flateby
Korforening nemlig seg selv
med et arrangement pa Flateby Samfunnshus. Melbom innslagene intervjuet programlederne Øystein Wiiger, innflyttet verbalsprellemann som
blant annet karakteriserte
enebakkingen pa en meget
treffende mate. N. skal vi ikke glemme den lille gruppe fra
Ytre Enebakk Skolemusikkorps som representerte bygdas musikkorps pa en glimrende mate. Kjenningsmelodien fra <'Olsenbanden'> frisket opp.
De mer folkelige innslagene
stod toradergruppen Ira Ignar
for, mens BjØrn Myhrers kvartett fikk jazzfoten til a gamed
to melodier >,Misty- og "Sweet Georgia Brown-. Med dette
programmet fra Enebakk, er
vi sikre pa at Østlandssendingenes lyttere i alle fall ikke vil
kjede seg den drøye halvtimen som programmet vil
vare. NRKs opplegg for denne
kvelden virket veldig gjennomfØrt og profesjonelt. Vi sâ
faktisk nesten ikke snurten

av en tekniker, vi hØrte ham
bare enkelte ganger, og alt
han sa var: >>Bandet gár".
Programleder Lars Hauge
var ikke beskjeden nar det
gjaldt a rose de bokale krefter
som hadde statt for tibretteleggingen av denne kvelden. Han hadde hittil ikke
hatt en sà enkel opp gave med
A lage et program som han
hadde det her i Enebakk. Bade kulturkonsulenten og bederne i sang- og musikkrâdet
rØdmet kbedelig av denne erkjennelsen av deres arbeid for
A presentere kulturlivet i Enebakk pa en verdig mate. Og
rosen fortente de virkebig. Vii
lokalpressen har virkelig merket at engasjementet har
vrt pa topp hele tiden. Den
nye formannen i Enebakk
Sang- og musikkrad Olav
SkulbØrstad har bestatt svenneprøven med glans. Han har
vist seg som en aktiv og allsidig herremann, som virkebig
vet a skape blest om sakene.
TØr vi hape pa flere og spennende prosjekter fra-Sang- og
musikkradet?

Onsdag tok politiet en mann
som kjØrte bil i beruset tilstand.
Mannen er en kjenning av politiet, og samtidig med anholdelsen
av mannen, ble det funnet en del
utstyr som brukes av narkomane, samtidig med en liten mengde stoff.

Innbrudd i bil
Natt til fredag ble det begatt et
innbrudd i en bib hos Knut Enger. Det ble stja.let en del stereoog video-utstyr. Men det var ikke
det eneste som ble stjâbet. En hel
semi-trailer stakk tyvene av
med. Den store hiben ble senere
•funnet igjen i Spydeberg.

Utsatt!
Fiac kommer bikevel
ke i gang med produksjon i
LØken-garasjen i Ytre Enebakk for páske, som man
hadde hapet. Dette skybdes blant annet at man avventer godkjenning av et
varme- og ventibasj onsanlegg. Like over páske
skulle det imidlertid vre
hap om produksjonsstart.

AksJon
AMU
fpysep

Minna Fossum og pro gramlederne Lars Hauge og Ingunn Lystad i munter passiar etter
Minnas prologfra Enebakk.

Aksjonen har som formal a
samle inn klr til Etiopia. Alle skober har ftt henvendebse
oma delta i dette arbeidet. N
er turen ogsa kommet til Enebakk. hl mOgen fra klokken
18.00-20.00 blir det innsamling
av toy p4 Bauglia skole pa
Flateby. Dét er Foreldrerâdet
ved skolen som organiserer
innsamlingen. Det skal vre
forholdsvis lettere toy, rent og
helt.
Det er organisasjonen Hapets Stjerne som star bak aksjonen Afrika fryser. Bak Hapets Stjerne star orgãnisasjoner som Frebsesarmeen, Kirkens NØdhjebp og Det Lutherske Verdensforbund.
Det er forelØpig sendt 25
torn toy til Etiopia, men man
har behov for 110 torn. Vi
oppfordrer folk til a stØtte opp
cm innsamlingsaksionen pa
Hauglia i morgen.

VIGNETT

'g'hMsfondet g.ip ha.p om
NwPInq

okt aktivitet i kommunen
Pa et mote i kommunehusets kantine mandag
ettermiddag ble pressen
orientert om hva som er pa
gang pa kommunens nringsareater og hvilke muligheter som heretter byr
seg, bade til konsulentbistand, finansieringshjelp og
andre tjenester i forbindelse
med eventuelle nyetableringer i kommunens nringsomrader.
Til stede pa motet var Tore Blikom fra fylkesnringssjefens kontor, ràdmann
Bjorn Halvorsen, ordforer
Lucie Paus Faick, banksjef
Tore Pettersen og Knut
Thorvaldsen fra Enebakk
Handel Hàndverk- og Industriforening.
Konkrete søknader
Det var blant annet et positivt
samarbeid med Enebakk Sparebank og Handel Hándverk- og Industriforeningen som medvirket
til at kommunen i host kunne ga
Ut og tilby nringsareaier pa billigsalg. Dette samarbeidet bar nâ
fØrt til resultater. - Det foreligger
tre konkrete sØknac1r Ira folk
sorn er interessetti. 5jØpe nringsarealer av kommunen. Den
ene er tidligere ordfØrer i Enebakk Aage Rustad. Den andre er
Hans Olsen som skal etablere seg
med bolig/kontor bygg samt lager. Olsen driver som grossist I
rØrbransjen. Den tredje som vii
etablere seg i Enebakk er ingeniør BjØrnSnapa A/S. Snapas bedrift vil kunne sysselsette 6-7
mann .- i perioder betydelig mer,
og det er hovedsakelig snakk om
kvinnelig arbeidskraft.
Hvis det blir kjØp pa alle disse
tre bedriftene, representerer det
samlet et saig pa 9-10 mâl av
nringsarealeñe i Ytre, og da er
det tilbake bare 8 mM av de 17
man satt inne med da man i hØst
gikk ut med lavpris pa disse torntene.
Pa Fiateby sitter man igjen
med ca.70 mM. 20 mM av det opprinnelig nringsomràder er
solgt. Det siste senest i host til
Mur- og Graveservice, som man
regner med kommer i gang med
drift i lØpet av âret.

Fern personer med vektige argumenter og gode kort pa han- Lucie Paus Faick, rädmann BjØrn Halvorsen og Tore Blikom
den i arbeidet for a skaffe Økt nceringsvirksomhet i Enebakk. frafylkesncringssjefens kontor.
Fra v. Knut Thorvaldsen, banksjef Tore Pettersen, ordfører
Nye muligheter
Men optimismen er stor nâr
det gjelder videre avsetning pa
nringsarealer i Enebakk, og ikke uten grunn. Nàr Enebakk nâ
er innlemmet i Akershus nringsfonds virkeomrader far de
ikke sA helt ubetydelige konbiere seg i Enebakk. Naringsfondet, som ble opprettet i 1975,
skulle vre et tilbud om lane- og
finansieringsomingr tilsvarènde DU (distriktenes utbyggingsfonds) virkemidler, til ytterkommuner som falt utenfor DU. Enebakk var tidligere ikke omfattet
av noen av disse ordningene.
Man falt mellom to stoler. NA er
altsâ dette forhold endret - fra og
med 7. mars.

Lan, garantier
09 tilskudd
Nringsfondet yter lan, garanti og tilskudd til industrihândverk og engrosvirksomhet,
sarnt enkelte servicenringer
kan gis til investeringer i bygg og
maskiner med en tilbakebetaiirigstid pa maksimait 15 hr og til
produktutvikling og markedsfØring med en tilbakebetalingstid pa 5 ar. Renten er 10'c og
grensen oppad for Ian til enkeltprosjekt er satt til 1 million kromengde andre fordeler som kom-

ner. Fordelen med ordningen er
àpenbar. Renten er lay, og man
setter heller ikke like store krav
til sikkerhet som andre finansieringsinstitusjoner. Nringsfondet sitter for tiden inne med en
egenkapital pa 40 millioner som
kan gà til utlàn. men en del av
prosjekter. Garanti for driftskreditt kan ogsá nringsfonet
yte med inntil 75.prosent av lanets stØrrelse for et tidsrom av
inntil 5 ar. Garanti for thvesteringslán og lan til produktutvikiing og markedsføring kan man
ogsa Minnvilget i Nringsfondet
med inntil 100 prosent av iánets
størrelse, og det beregnes ingen
provision for disse garantiene.
Fondet yter ogsa tilskudd til
planiegging, prosjektering, konsulentbistand, dekking av flytteutgifter, produktutvikling og
markedsfØringstiltak.

Ligger godt an
- I de tilfellene hvor vâre tilbud
og ordninger har virket best,
kunne Blikom forteile, har det
hengt sammen med et godt samarbeid med banken og de tiltaksansvarlige i kommunen. sa
heia Enebakk - vi ligger godt an,
for man satser fortsatt pa et godt
samarbeid meilom banken, kommunen og Handel Hândverk og

As faltering av Gaupeveien:

Jehovas vitnep tilbyp la"n.
har
Formannskapet
mot en stemme gâtt inn
for a ta i mot et tilbud fra
Jehovas vitner om et lan
pa 250.000 kroner som
skal gá til asfaltering av
Gaupeveien i Ytre Enebakk. Bakgrunnen for tilbudet er at Gaupeveien
representerer hovedadkomsten til Jehovas vitners senter i Norge som
ligger I Ytre Enebakk, og
at organisasjonefl derfor

nsker it gjøre denne
veien mer presentabel.
I lanetilbudet fra Jehovas vitner heter det at lanet gis under
forutsetning av at heie Gaupeveien, ogsa den delen som betegnes som industrivegen asfalteres fra riksvei 155, og at asfaiteringen tinner sted snarest.
Renten er satt til 10%, og nedbetalingen skal skje over fern ar
med fØrste avdrag i 1986.
I tilbudet heter det videre at
organisasionen ikke har noen
innvendinger mot at man bruker

deler av beløpet til de 150 metrene av Vestbyveien som mangler
asfalt.
I sitt vedtak har formannskapet presisert at de 10 prosent renter skal beregnes etterskuddsviS,
og at det ef en forutsetning at asfalteringen skal skje innenfor
ramrnen i iangtidsbudsiettet for
asfa1teringsprOgrJfl. Det gienstar na a se om kommuneStyret
velger a følge formannskaPsflertallet nar saken kommer opp tier.

industnforeninge i Enebakk.

Levedyktige prosjekter
Nd er det ikke slik at enhver
som synes det kunne vre morsornt a drive noefar banklân og
nringsfondsmidler automatisk.
Det er snakk om prosjekter man
tinner har. livetsrt44)et 3Lm
ge prosjekter til kommunen. - Vi
kan gi flnansieringsbistand, Understreker banksjef Tore Pettersen i Enebakk Sparebank.
men det er ingen utornatikk i
dette. Vi er ikke bare interessert i
A bli kvitt nringsarealene -,vii
vi trekke til oss virksomhet som
kan bli til noe. Men liar man konkrete planer og idéer komner vi
inn som en faginstans a diskutere finansieringen med. Det finnes
mange varianter for finansiering,
understreker Pettersen. Ta kontakt med banken med de foreliggende planer om etablering,
og vi hjelper gjerne til med a
diskutere mulige finansieringsløsninger!

Fristende
Fristende a etablere seg I Enebakk! Gunstige tomtepriser,
muligheter for bistand fra Nringsfondet og ikke minst en
munen selv har nedtegnet i sitt
tilbud om kjøp av nringsarealer

som de gár Ut med i disse dager.
Lett tilgjengelig kommuneadministrasjon med smidig saksbehandling, gode boligmiljøer,
boligtomter til nØkkeipersoneil.

Oversiktlig kommune
EnebRkks fortreffelighet for
understreket av anleggsgartner
og entreprenør Knut Thorvaldsen som har vrt etablert i Enebakk siden 1971. Vi hadde tilbud
om tomt fra bade Ski, O.ppegad
og Enebakk den gang, fortalte
Thorvaldsen. \i valgte Enebakk,
fordi det var stedet der vi ble tatt
best hand om av administrasjonen. Det la nr Oslo, det var tilgang pa arbeidskraft. Dessuten
var det en oversiktlig kommune
hvor det var lett a na fram. En
oversiktelig kommune. Og enebakkpolitikere flkk ogsá sin attest av Thorvaldsen. De er yettuge! Og sa er Enebakk et bra
sted a bo, med gode boligforhold,
godt skolemiljø og et srdeles
blomstrende idretts-, foreningsog organisasjonsliv. Vi liar alie de
ting som veier pa vektskalen nar
det er snakk om nringsetablering. Og dermed skulle det vre
duket for trengsel pa industriarealene - bade i Ytre og pa Flateby.

-

Planer for utvidelse av gymsalen
PO'stpanden skole lagt pa is?
0

har
Formannskapet
foreløpig ikke villet nedsette noen plankomité til
a utarbeide forsiag til
planløsning, og kostnadsoversiag for utvidelse av
gymsalen ved Stranden
skole med 100 meter. Dette ble resultatet da formannskapet behandlet
saken i mote 13. februar.
Beslutningen om a utsette videre planlegging av en utvidelse
av gymsalen pa Stranden skole.
Lrerrádet ved Stranden ses i
kiar sammenheng med den debatten som foregàr nàr det gjelder plasseringen av jdrettsanlegg
pa Flateby.

Avsatt penger
Det er imidlertid i innevreflde âr satt av kr 700 000 til utvidelse og utbedring av gymsalen
ved Stranden skole. Lrerrâdet
ved Stranden skole har hatt saken oppe til behandling og be-

fattede vedtak nár det gjelder
skolens gymsal er forstaelig.
Gymsalen skal utbedres og Utvides, og det er satt av penger.
Det er forstemmende at man da
igjen skal oppleve trenering av
saken til fordel for et annet pros.ekt. Det var nøyaktig det samme man opplevde for 12-13 âr siden. Den gang gikk man med pa
A vente med utbyggingen, silk at
man kunne fé en stØrre gymsal
pa Hauglia skole.
Og mens politikerne styrer
fram og tilbake, flasser tapeten
PA veggene i garderobefle i gymfløyen pa Stranden. Vinduskarmene smuidrer opp, og skurekiuten ma fram for a tØrke vann. I
selve gymsalen lekker det nemlig
fra nesten samtlige vinduer nàr
det kommer et skikkelig regnvr.
I tillegg kommer at størrelsen
pa skolens gymsal I dag er slik at
Begrenset gymtiibud
At 1rerne ved Stranden skole den begrenser de aktiviteter man
kan drive med i gymtimene.
na engasjerer seg sâ sterkt i ar- Gymtilbudet ma derfor bli tembeidet for a fb gjennomført lovlig

kiager sterkt at formannskapet
har utsatt a oppnevne en komité
som kan utarbeide forsiag til
planløsning og kostnadsoverSlag
for opprustning og utvidelse av
skolens gymsal med 100 m. Lrerne ved skolen er ikke villige til
a se opprustningefl av gymsalen i
sammenheng med et eventuelt
idrettsaniegg i omrdet. Pengene
er bevilget til gymsalen, og man
mener at pianleggingsfasefl bØr
komme i gang snarest mulig, slik
at man kan komme i gang med
byggearbeidefle, og fA brukt hele
sommerhalvaret pa disse.
Fra lrerho1d pàpekes det videre at uansett hva utfallet av idrettsanleggsdebattefl blir, og
hvor denne kommer til a ligge
trenger skolen et større forsamlingslokale 1 forbindelse med møter og arrangementer.

melig begrenset innendørs. Idrettsanlegg pa Stranda eller ikke
- kommunen bØr holde sine eiendommer I hevd. Isr bØr man følge opp der hvor lovlige vedtak er
fattet.

Brev til
kommunen
Tâlmodigheten er i fe:d med a
ta slutt blant lrerne vedStranden skole.
I et brev til formannskapet etter 1rerràdsmøtet ved Stranden
forrige tirsdag, har irerrádet
ved formannen BjØrg Benterud
sendt brev til Enebakk formannskap hvor de ber om at det
snarest blir utarbeidet forsiag til
planløsning med kostnadsoverSlag for utbedring og utviding av
skolens gymsal. Lrerradet gir i
brevet ogsa uttrykk for at de Ønsker a vre representert i piankomitéen.

Gait
- Radmannen er enig 1 utsettel-

sen i formannskapet, kommenterer BjØrn Halvorsen til Vignett.
- Utsettelsen ma ses med bakgrunn I den diskusjon som na pagâr péFlateby om piassering av
idrettsanlegget. Jeg skjønner at
de presenterer behovet for et allrom. Var problemstilliflg er a prioritere utbygginger i kommunen,
og foreta prioriteringer pa investeringsbudsiettet. Det vifle vre heit gait a bygge ut gymsalen
pa Stranden samtidig som man
pianlegger en idrettshalI 200 meter unna. Plasseringen av idrettsanlegget er enda ikke fastsatt,
men en avklaring av det spørsmalet ventes med det første. Angàende henstilltflgefl om snarest
A utarbeide forsiag til planløsfling for utvidelse av gymsalen,
er det det a si, at vi utsetter ikke
en sak for é henlegge den. Det er
bare det at vi vii kiarlegge andre
ting fØr spørsmálet om utvidelse
av gymsalen og opprettelse av
piankomité blir realitetsbehandlet.
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Pass
deter belt gratis!
barne- og ungdomstannpleien, og samordne den totale tannhelsetjenesten i fylkets
kommuner.

Her i Enebakk er det fh, som
sa langt har benyttet seg av
de nye tilbudene. Det skyldes
kanskje mangel pa informasjofl, eller usikkerhet i forhold til den informasjon som
foreligger.

Fra 0-18

Det gjelder a bli dus med tanniegen sd tidlig som mulig. Her
Arne Martin Wistnes og kontorsøster Sigrunfl Berget ved
tannlegelcOfltOret i Kirkebygdefl.
din familie. Nye grupDyrt a gá til tannieper er kommet inn ungen - ja, for de fleste!
der tilbudet om gratis
Men visste du at etter
tannpleie. Fra 1/1-84
at den nye tannhelseloble ansvaret for den ofyen ble innfØrt for et
tannhelsefentlige
drøyt âr siden, kan det
tjeneste
overtatt
av
tenkes at det likevel er
fylkeskOmmUnefle,
som
billigere - for deg eller
na er pálagt a drive
I alle fall for deler av

Den nye loven om tannhelsetjefleStefl setter klare
former for hvilke grupper
som skal prioriteres nàr det
gjelder den offentlige tafinpleien.
For deg som bor i Enebakk
vii det si at mens kommunen
fØr ga tilbud om gratis tannpleie hos gkoletannlegen for
barn fra 4-16 àr (de siste par ar
fra 3-16), omfatter dette tilbudet na barn I aideren 0-18 hr,
og ut det âret man fyller 18.
Det er denne aldersgruppefl
som prioriteres hØyest i den
nye tannhelseloVefl.
Tilbudet om gratis tannplele er selvfØlgelig knyttet til
den offentlige tannpleien.
Man kan altsa ikke gâ til sin
private tannlege, forlafige regningen dekket av det offentlige.

PàminnelSe
ForelØpig kan likevel ikke
alie AkershUSkOmmUner ga
ut med dette 0-18 tilbudet.
Deter vanskeiig a innfØre ordningen over hele linja med en
gang. Omorgafliseringen krever store utteilinger. I Enebakk er vi imidiertid sa heidige a ha 0-18 tilbudet i funksj on, og I disse dager gar skoletannlegen ut med en paminnelse om dette tilbudet til
all enebakkungdom født I
67-68.
- En del har nok benyttet
seg av nyordniflgen i âret som
er gatt, sier tanniege Helga
Undseth, men na Ønsker vi a
na flere og gjøre tilbudet
kjent. Vi er kiar over at det for
mange skoleelever kan vre
krongiete a komme seg hit til
tannlegekOfl.toret I den ordinre arbeidtida, men vi tror
likevel det vii vre mulig for
here a benytte seg av tilbudet
dersom de visste orn det.

Psykisk
utviklingshemmede
En annen gruppe som prioriteres i den nye offentligé
tannhelsetjeflestefl er psykisk
utvikiiflgShemmede. Tilbudet
gjelder ogsa personer utenfor
institusjOn. Om vi ikke greier
A gi den behandling som tren-

ges her, kan vi kiare a ordne
den behandling vedkommende har bruk for andre steder. En tredje gruppe som
skal prioriteres med fri tannbehandling er eldre, langtidssjuke og uføre I institusjoner og ogsa de som omfattes
av h.jemmesykepleien.
Disse vil kanskje matte be-.
tale en del for materialer som
benyttes i forbindelse med behandlingen, proteser 0.1., men
behandlingefl for denne gruppen er ogsa gratis.

Godt tilbud
Nar det gjelder skoletannpleien, sier Helga* Undseth, vii jeg understreke at dette
tilbudet er hverken en rettighet eller en phkt. Det er enkelt og greit et 'godt tilbud,
som de langt fleste, ca. 95 prosent benytter seg av. Gm man
Ønsker andre ordninger, fordi
det passer bedre med skole og
arbeidssitUasiOn er det en privatsak. Fordelen med skoletanniegen er at noen passer
pa at man kommer til tannlegen i det hele tatt. Man blir
jnnkalt, og behøver bare a
huske dag og tid. Na gâr aitsa
paminnelsen ogsa ut til ungdom født i 1967-68. Vi haper
mange here tinner anledning
til a kunne benytte seg av det,
sier skoietannlegefl til slutt.

VIGNETT

Kirkens NOdhjelp tar aidpi pause
Vanskeligere i ár
Allerede ná tyder meldinger
pa at 1985 vii bli vel st vanskelig som fjoràret for mange
afrikanske land. Til tross for
massiv nØdhjelpsiflflsatS i siste del av 1984 er det langt
fram for de mange millionefle
tørkerammede far den hjelp
de trenger.
Aile lagre er for lengst tornme, og selv om det komxfler
nedbør denne vàren vii det ikke were mulig a foreta innhosting for tidligst et godt
stykke ut pa aret. Nomadene
har mistet dyreflokkefle sine
og vil trenge hj.elp til a bygge
opp et nytt iivsgrunnlag.

Kirkens NØdhjelp kan aidri
ta pause i sitt hjelpearbeid.
Allerede for den store innsamiingsakSiOflefl til Afrikas
tØrkerammede var over, var
àrets fasteakSiOfl i full gang.
Det er i àr 18. gang de lilia fastebøssene sendes ut og norske kvinner og menn utfordres
til a gjØre en innsats for a gi
<brØd for verden'.
De 37 millionefle som var
Kirkens NØdhjelps andel fra
fellesakSjOflefl Afrikas tØrke
dreper" er pa det nrmeSte
brukt opp. Sammen med
Redd Barna og Rode Kors
har Kirkens NØdhjelp sendt
en skipsiast med 10.000 torn
korn til Etiopia. Dette kornet
blir i disse dager distribuert
til noen av de mange hjelpetrengendei dette landet.
I Mali i Vest-Afrika trapper
Kirkens Nødhjelp opp sin innsats. Tre nye hjelpearbeidere
er allerede pa plass, og i slutten av februar drar en karavane med tre lastebiler og fire
landrovere fra Oran i Algerie
og gjennom Sahara til Ørkenbyen Gossi som er hovedkvarter for Kirkens Nødhjelps arbeid i Mali.

Det siste aret er det fØrst og
fremst tØrken i Afrika som har
stàtt i medias fokus. Kirkens
NØdhjelp far likevel nesten
daglig forespørsler om stØtte.
Det kan vre fra afghanske
tlyktninger i Pakistan elier fra
indianere i Guatemala som
na har vendt tilbake til sine
iandsbyer og funnet dem codelagt av krigshandlinger. Det
er disse mange forepørs1efle
om hjelp som fører til at organisasjOflefl igjen gar ut og
ber om stØtte. Det er sa mange som trenger brØd for morgendagen og enda flere som
trenger hjelp, slik at de selv
- kan skaffe seg sitt daglige
brød,

Mat for arbeid
Bade i Mali og i Etiopia satser Kirkens NØdhjelP pa safor
mat
kalte
arbeid—program. Disse maebrer at familier far ris og andre matvarer som lØnn for det
arbeid de utfører. I Etiopia er
det bygging av groper som
kan samle opp regnvann, og i
Mali er det for det alt vesentligste anlegging av hager for
grØnnsakdYrking.

Høstens innsamling ga denne
title maliske gutten hjelp til a
overleve. Bade han og mange
andre trengerfortsatt hjelp til
de igjen kan skaffe seg sitt
daglige brØci. Kirkens Nodhjelp sender clerfor ogsà i àr
sin Faste-utfordnng BrØd
for verden." (Fob: in geT-Torunn SjØtrø, Kirkens NØdhjetp.)
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aldersh1emTflet var full
satt av slekt, venner og
Ibeboere pa sykebjem-.
met, da Regine Gustay.
I sen feiret sin 90-àrsdag
• . lordag ettermiddag. Bordene bugnet av blomster,
og gratulantefle sto
I med smil og masse varI me folelser overfor en
person som knapt noen
I kom
I kontakt med uten a
bli glad I.
I Jubilanten selv var I fin
form, og bk imot og hilste pa gjestene som
•
syketil
strommet
I hjemmet denne lordags• ettermiddagefl.

•

I
I
I
I
I
U
U
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Kokke
Regine Kristiansen som hun
het dengang, kom fra Fumes
ved Hamar til Enebakk 1930
Bjerke Bruk.
for bli kokke
Der ble hun boende 110 âr, og
hadde fulle hender med kokkebruket hvor det
jobben
de tider var en god del selskapelighet. Smàningom traff
Regine en svensk hvalfanger —
Viktor Gustavsen - hvordan ná
tnrk
'.'"''
aet cunrie y

pa

a

pa

pa

°•Qikk• Ik**
nerledes enn at de to sb eg i
hop. Som nygifte kom de til
Fossnes hvbr de flyttet inn hos
Koibjorn og Thea Skaug. Regine fortsatte med kokkejobbefl
Bjerke i enda mange ãr. Pa
Fossnes ble de boende i 30 àr.
Regine har bodd pa Enebakk syke- og aldershjem i bitt
over at ár. For hun kom til sykehjemmet bodde hun 9 ãr pa
abdersbobigen Rustadtun i Ytre
Enebakk.
Tidlig oppe
Pa den store dagen hadde
Regine vrnrt oppe fra tidlig om
morgenen for fâ et overblikk
over alt som skuble foregà. Det er Bent Ostlie som har
stâtt for alt det praktiske forbindelse med dette seiskapet,
fortebber hun til Vignett. T pet er
henne jeg kan takke for at det
har vrt mulig fâ alt i stand.
Og denne gangen er det altsâ andre som har gjort alt I
stand for Regine. Det skulle da
ogsã bare mangle nà som hun
er 90 ár! I able âr har Regine
selv vrt parat med hjelpende
EnebakkS kjokken
hender
det vreseg
nâr noe sto

pa

a

a

pa

pa,

I
Tx. Karin som har vrt Regines hjemmehjelP gjennom mange âr, Ase KristofferSen,
tavsenfotografert i 90-àrS lagod venninnefra Rustadtun ogjubilantefl selv, Regine
get.
beid. Blant de mange som ville

I

firmasjoner. Hun var ogsá
kjent for a vre en dyktig kransekakebaker. - Har sikkert
bakt mange tusen slike I sitt liv,
forsikret en av gjestene I selskapet som hadde forstehándskjennSkaP til RegineS ut-

I

merkede kransekaker.
Populr
Men Regine har gjort mer
bace kransekaker og
enn
were kokke. Hun har deltatt
aktivt I MenighetSarbeid, mlsjonsforeniflfIer og diakoniar-

a
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Auksjofl I Enebakk
pa Ignarbakke v/Enebakk kirke
Iørdag 16.3. kI. 14.00, visning fra kI. 13.00

Ca. 200
utrop.slagbenk, rytterpistOl, gamle norske mynEks.:
Rokk,
ter; kobbergjeflStaflde . 1omme1r, tepper m.m.
Velkommen
Enebakk Auksjonsforretning

Jern og byggevarer i Enebakk
Vi fører det meste innen jern og byggevarer.
•

'; KIRKEBYGDEN

JERN & BYGG A/S

AdresSe: 1912 Enebakk - Telefon (02) 92 65 25

pa

dagen var og- •
hilse Regine
soknePreSt Helgheim. Han
takket Regine for innsatsefl
forskjetlige hold, og for den I
varme hun møter able med.
Magda Sariberget stilte seg
I nratUlafltnS rekker
----- ; dframforiflg av selvskrevet I.
dikt som skildret RegineS liv I I
Isvrt store trekk. Som alitid el- I
vakte Sariberget stor lykke
IIlers
forsamliflgefl
Ogsà Hans ButenSChøfl tok
•
ordet og overbràkte gratulasjoegner og lykkeonSkflinger
ne og familienS vegne, og for• sikret at kokka hadde vrt p0Bjerke.
• puIr

sa

I
I

pa

pa

I
I

I
pa
I
L—————————

VIGNETT

SPORT

SPORT I
TANNLEGE

MARKISER

Enebakk IF:

St or deItakelse. 1
klubbmestepskapet
Det ble rekordoppSlUtfliflg
om Enebakk IFs kombinerte
karusellrenn og klubbmeSterskap lØrdag. Over 250 lØpere
var i sving, det var fin temperatur og relativt godt fØre.
Her bringer vi resultatefle
fra klubbmesterSkaPet
Kiasse jenter 6 ãr
1. Margrethe Andersen 3.47,
2. ma Catrine Ruud 4.48, 3.
Trine Pedersen 4.57, 4. Sin
Nilsen 5.02.
Gutter 6 âr
1. Terje Jemterud 3.38, 2.
Tom Erik Hageberg 4.40, 3.
Anders Ruud 4.19, 4. Terje
KolbeinSefl 4.25.
Jenter 7 ar
1. Anette Hansen 3.55, 2.
Katrine Wilson 4.18, 3. Cathrifle Kolstad 4.35, 4. Heidi
Skaug 4.42.
Gutter 7 âr
1. Kristian SØgaard 3.57, 2.
Knut Hovel Heiaas 4.07, 3.
Fridtjof Berg Ellingsen 4.08, 4.
Stian Ruud 4.23.
Jenter 8 âr
1. Anita HabberStad 3.36, 2.
Merit Hildebrant 3.48, 3. Rat-rine Larsen 4.01.
Gutter 8 ãr
1. Ronny Gonzáles 3.05, 2.
Erlend Olaisen 3.07, 3. Pal
Kristian Eggen 3.36, 4. Glenn
Havard Skillebekk 3.38.

Jenter 9 âr
1.Hege Vestli 3.27, 2. SynnØve Berget Strom 3.47, 3.
Pia-Lill
Pia-Lill Andersen 4.04, 4. MaLieungh 4.17.
Gutter 9 ár
1. Eirik GunderSen 3.04, 2.
Leif Chr. Ruud 3.10, 3. Vegard
BandàS 3.20, 4. Kenneth
Kongsvold 3.33.
Jenter 10 àr
1. Gyda Liland 9.05, 2. Sin
Marsdal 9.25, 3. Jane Buer
10.31, 4. Marianne Andersen
12.07.
Gutter 10 ãr
1. Alexander Gonzales 8.38,
2.Marius Hildebrant 9.23, 3.
Stale Eriksen 9.31, 4. Espen
Olavsen 9.34.
Jenter 11 fir (2 km)
1. Rhian EgediuS 9.22, 2.
Hege JohanneSSen 9.54, 3. Anette Hansen 10.23.
Gutter 11 âr(2 km)
1. Øystein Engen 8.45, 2. Syver Holtet 8.55, 3. Kim Engvik
9.04, 4. Martin Skjret 9.37.
Jenter
i. Marianne sØgaard 14.19,
2. Christine Seip 14.42, 3. Nina
Brathefl 14.45, 4. Grete solem
17.28.
Gutter l2ar_3km
i. Thomas Alsgaard 10.28, 2.
Geir EgediuS 10.58, 3. Dag
Kristian Olaisen 11.48, 4.

Resu tatep Ira
oplvmkapusellen
Resultater Ira IL Drivs karusellrenn
I klasse jenter 5 Si deltok Hege
NØkleby, Kari Bognerud, Kathrifle Tryti, Anne Marit UngerSness, Marianne Vedal, Tone Joner. Toni Edvinsen, Marit Berg.
I klasse gutter 5 àr deltok Ole
Petter Berg, Jan Frode Sunde,
Andreas Vedal, Øystein Sundby,
Stian Holm, Marius Kjedgârd,
Trond Rognan, Espen Buringrud, Morten Kjeldgárd, Morten
KjuuS.
I klasse jenter 6 Si, Ida Rasmussen, Heidi HØgmo, Heidi
Thune, Kate Knagenhjelm, Janne Gustavsen.
I klasse gutter 6 an deltok
Bjorn Staff Iversen, BjØrn Tore
Henning, øistein Berg, Kjetil
Tofte, Petter Thorsen, Tom Robert Elverhøy.
Jenter '7 ãr:
1. Eline Klavestad 3.44, 2. Ratrine Furulund 3.46, 3. May SynnØve Thune . 4.11, 4. Christina
Svendsefl 4.40.
Gutter 7 ãr:
i. Christian Aasen 3.30, 2. Kim
Esbjug 3.55, 3. Rune Berg 4.11, 4.
Kjetil Sundby 4.43.
Jenter 8 Si:
1. Linn Schèrven 8,33, 2. Anne
Katnine Voght 8.54, 3. Ingeborg
Enger 9.08, 4. Ann Man Knagenhjelm 10.20.
Gutter 8 fir:

1

Stein ilarre-Ilailsefi

Enebakk
MarkiseSer vice

Praksis i Flateby
9287 39
Tif. Id. 9.00-15.00
9280 31
Tif. utenom kontortid

M'kiser Pe's,enfleP Cardiniweti
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11.l9l4Ytre Enebakk
tlf. 92 45 58

Kvelder, lordag etter avtale.

CATERING

ELEKTRONIKK

Chrstian Sollie Nyborg.
Jenter 13 ár - 3 km
1. Ragnhild Johansen 17 10,
2. Mari Liland 19.57.
Gutter 13 fir - 3 km
1. Even Ralger 12.04, 2.
Kjetil Marsdal 12.08, 3. Flemming Haugen 13.54, 4. Ronny
Brunstrøm 14.16.
Jenter 14 ár- 5 k
1. Kari Torstensen 23.03.
Gutter 14 ár - 5 km
1. Morten Holtop 21.04, 2.
Erik Kvendbø 21.12, 3. Cato
Solberg 22.29.
Jenter 15 âr - 10 km
1. Trifle Alsgaard 34.55.
Gutter 15 ãr - 10 km
1. Jan Egil Moen 34.12, 2.
JØrn Limi 36.41, 3. Vemund
KongsneS 36.47.
Gutter 16 âr - 10 km
1. Terje Vik 35.31.
18 - 35 ár - 10 km
1. Bent Utsigt 33.06, 2. Herry Olaisen 34.02, 3. Per Erik
KristiaflSen 39.40, 4. Lars M.
Enger 42.24.

IL

Helgens handball

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

Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

BLIKKENSLAGER

RORLEGGER

Veho-rør

OSVALD NORDLI

Utforer all I varme-, sanitr-

Alt I blikkenslagerarbeid

og oljefyringsanlegg

utf ores

Arne Veiby

1911 Flateby
TIt. 92 8468

lIt. (02) 92 86 43

ØYEREN BENSIN &
SERVICE

StrUmsborg &
Enersen A/S

Bensin - olje - rekvisita
Gatekjokkefl
$nneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, Tit.: 92 81 32

utfurer alt i el-installaSjOfler
1912 Enebakk TIf. 92 6300

IL

I

I

BENSINSTASJON

ELINSTALLASJON

REGNSKAP
INSTALLASJONSFIAM AI

Enebakk
RegnSkaPSkOfltOI'

KJELL BRENDJORD

IdAk

1. Morten Ralger 32.58, 2.
BjØrnar Thoresen 33.09, 3. Jon
Holtet 36.26, 4. Bent Habberstad 37.50.
42_49ár10km
1. Svein Buer 36.58, 2. Tore
Vestlie 38.02, 3. Tom Hansen
40.06, 4. Øystein Wiger 45.14.

Clifford A/S

Enebakk
TranstormOr
veu'ksted

UTFØRER ALT I

EL.INSTALLASJONER

I

Bakkevfl. 58C, 1911 Flateby
TIC 92 86 94
Mobiltlf. 094/26165

IL

1912 Enebakk TIf. (02) 92 63 03

Jp

MCDI. AV NORSKE
REGnSKAPSBVHACRS FORENING

S

l

Søndag 17/3 blir det full fnes i
Mjnhallefl. FØlgende kamper
spilles:
KI. 15.00: Drivs piker 12 mot Siggenud II.
Ki. 15.50: Drivs herrer 7. div mot
Nondby.
1. Christian Fjeldstad 8.44, 2. Kl. 17.00: Drivs henrer 5. div. mot
Eivind UngersneSS 9.07, 3. Stian Kolbotfl.
Østlie 9.13, 4. Fredrik Gjertveit
Siden det lakker mot serie9.19.
slutt, trenger sikkert Dniv et eksJenter 9 àr:
tra puff i ryggen. Derfor: MØt opp
1. Line Gjevik 8.48, 2. Inga
Bruskeland 9.54, 3. Marianne og hei pa Driv.
Skâr 10.23.
Gutter 9 an:
1. Kai Henning Holm 6.44, 2.
Bernt Myhrer 7.35, 3. Stian Dybedahi 8.03, 4. Glenn RØkeneSs
8.24.
Jenter 10 ãr:
13 âr:
1. Kristin Jahn 7.00, 2. Heidi Jo- Jenter
i. Christine Teig 11.28, 2. Linda
7.51, 3. Silje Berg 8.00,
HØe 12.16, 3. Lise Haga 15.29.
4. Camilla BotnesS 8.18.
Gutter 13 är:
Gutter 10 an:
1. Thomas Kjensli 11.31, 2. Mai. Christian HØe 6.08, 2. Erik rius Haug 11.51; 3. Jan Ove RØØstlie 6. 3, 3. Andreas Joner 6.14, yang 12.32, 4. Geir Sther 13.01.
4. Petter Bergstrom 6.17.
Jenter 14 ár:
Jenter 11 âr:
1. Anine Gamlem 14.02, 2. Syn1. Elm NØkleby 6.15, 2. Kristin
Sydtveit 6.25, 3. Catrine SiljØbøl nØve Johansen 16.02.
Gutter 14 âr:
6.48.
1. Stale Sther 10.23, 2. Robert
Gutter 11 fir:
Schou
11.28.
1. Aslak Østvág 5.44, 2. Terje
15 an:
Gran 6.09, 3. Tommy Schou 6.40, Jenter
i. Marianne RØvang 24.33.
4. Morten Schou 6.53.
Gutter 15 âr:
Jenter 12 àr:
1. øyvind FlØten 20.44, 2. Eldar
1. Ingvill LØvik 6.17,2. Anja HO- HØe 22.36, 3. NjSi Haug 22.40, 4.
6.24, 3. Inger Marie Fintland
John Sydtveit 22.54.
7.08, 4. Guro Aslaksby.
Jenter 16 ár:
Gutter 12 An
1. Ellen Thonseth 20.48, 2. Gry
1. H4vard Stubberud 6.17, 2.
LillejOrdet
21.49.
Gunnar FlØter 6.32, 3. Thomas
Sandem 6.56, 4. Per Christian Be- Gutter 16 ár:
1. Ove Gran 19.21.
- .rgo 6.58:

- TBILZR
RUK
V'A'G

BRUKTBILER:
25000 km
84 Audi 100 CC 5E Avant gr. met
20800 km
84 Nissan Sherry 1.5 GL brun met
77(00 km
83 Fiat Argenta 2000 gr. met
57000 km
83 Ford Sierra 2,3 GL, rod
84000 km
82 Saab 900 Turbo mlsoltak
72000 km
82 Audi 100 C 1.6 L, hvit
65000 km
82 Datsun Sherry 1.5 GL, hvit
82 VW Passat CL st.v. (85 hk) solv met 78000 km
63000 km
81 Fiat Ritmo 75, grâ met
105000
km
81 VW Golf LD, M
63000 km
80 VW Passat LS CC, blá
147000 km
80 Passat L st.v. diesel, hvit
118000 km
80 Golf L diesel, beige
.. 64000 km
80 VW Golf GLS, beige
86000 km
80 VW Derby CLS, gronn met.
89000 km
80 Opel Rekord, 2.0 2D, hvit
135000
km
79 Volvo 245 DL, guI
107000 km
77 Volvo 242 L, blâ
120000 km
76 Audi 80 S, guI
Torsdag âpent til kI. 19. Lørdag til kI. 13.
- . Avbetaling Vi hjelper til med gunstig finansiering.
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Folio Wilsenter A/S
Asveien 9,1400 Ski. TIf. (02) 87

21 65.
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edre rm lag..
ny,tt tilbygg
Espen Nordhagen

Helen Henriksen. skoleelev Flateby:
Ja, jeg skal se Grand
Prix, men det er bare fordi
jeg tilfeldigvis er bjernme
den kvelden. Hadde clet
vrt noe annet pa ,an,, ,
badde ikke jeg giddet a se
pa det. Jog bar sett Anita
Skorgan, men hun er den
eneste jeg vet skal vmre
med.

Kirkebygda er den delen av Enebakk som ikke
markerer seg med snakk
om grendesenter og andre
kostbare planer. Inntil
noen fâ fir tilbake var det
plassmangel, bade for
kommuneadrninistrasjon,
og nringslivet. Løsningen var det bygget som
star der i dag. Med plass
til Kolonial, elektrisitetsforening,
lensmannskontor, byggevarehandel
og herredsagronomkontor, blir bygget flittig
brukt. Na melder behovet
seg for mere plass.

Etter det vi far oppiyst, har
radmannen stilt seg positiv til
dette prosjektet. Landbruksnemnda gikk enstemmig inn for
A tillate omdisponering av de 1.4
miene som søknaden gjeider.
Men det ble vedtatt en betingeise
samtidig. Det tilstØtende jordbruksareai skal pianeres, siik at
dette areal fortsatt kan brukes til
jordbruk. Fra iandbruksnemnda
gar na denne saken til fyikesiandbruksstyret. - Men det kan
nok ta sin tid, sier herredsagronom Anders Lein over teiefonen. Man ma nok regne med at
tiden for sommerferien vii ga
med til saksbehandiingen.
Saken skal ogsà opp i prestegârdstiisynet. Vedtak derifra kan
1 skrivende stund ventes. Vedtaket derifra gár direkte til Kirke-

og undervisnmgsdepartementet
(KUD), sä det er ingen enkei
saksbehandling I vente.
Det skuile vre en enkel sak a
foreta en behovsanalyse til denne saken. Postkontoret i Kirkebygda har ikke stØrre plass enn
at de far plass til betjentene bak
skranken, piuss litt post pa bakrommet. Ligningskontoret star
i 1987 i beit for lokaier, fordi leiekontrakten gar da ut, og barnehagen star aiierede og banker pa
dØra. Nâr fysioterapilokaiene
star ferdig, vii det absoiutt vre
behov for en parkeringspiass rett
utenfor. Na vii kanskje noen
spØrre seg om man ikke kan benytte parkeringspiassen pa fremsiden av bygget til dette formâiet. Som svar til det, kan man
bare si at det ikke er aiie som er

sâpass spreke til bens, at de kiarer a ga trappa eiler bakken ned
uten hjeip, og trenger man fysioterapeut, er man I enkelte tilfeller i en siik tilstand. Kort sagt,
sâ er behovet for at tiibygg absoiutt til stede i Kirkebygda. Administrasjonen I kommunen har
alierede uttait seg positivt til disse planene, og med det enstemmige vedtaket 1 iandbruksnemnda, har saken fátt en flying
start- i de forskjeiiige instansene. Nar vet vi av erfaring at alt
byrakrati er en tungtarbeidende
kvern a gA iennom, sa Ivar Vardeberg og Knut Strømsborg ma
nok slâ seg til tàls med a vente,
men det hadde jo vrt en fordel
om man kom fortest muiig i gang
ikke sant?

TOYOTA

Thorvaid Sby, skoleelev
Flateby:
- Kiart jeg skal se Grand
Prix. Jeg synes det er
spennende. Jog tror ikke
Norge kiarer a hevde seg
noe sriig I ar belier, men
det skal bh moro
se
hvem som skal drite seg tit
denne gangen.

Eva Berget, EDB-fullniektig Flateby:
- Jo. Grand Prix ser jeg
pa livert al. men jog bar ingen spesielle favoritter. Alle trorjo hvert at, at vi skal
hevde ass bedre enn 1 1:101'.
men det viser seg at vi gjar
det like darlig livert or.

Hvis alt gâr smertefritt og
glatt, vii det bli foretatt en ganske drastisk utvidelse i Kirkebygda om ikke sâ lenge. Lokalene til Knut StrØmsborg, som innehoider Kolonial, lensmannskontor, byggevarer og eiektrisitetsforretning er butt for sma,
Knut StrØmsborg og Ivar Vardeberg, bar i fellesskap søkt om
utvideise av tomten, for bygge
pa. Som de fleste vet skal det innredes fysioterapilokaler i kjelleren hos Vardeberg, og man
trenger sâiedes parkeringsplass
foran inngangen. Siden dette omràdet iigger inn under prestegàrden, er det ikke snakk om a kjØpe
tilleggsjord. Man ma ieie denne
jorda man har tenkt a bygge pa.
Na er det ikke snakk om et eller
toâr, men heie 80 ár, sá man star
nok ikke i fare for a matte rive
ned huset med det samme.
Det har ailerede meldt seg flere
interessenter til eventuelle lokaler i det nye bygget, oppiyser
Knut StrØmborg til Vignett.
Ligningskontoret, som en gang i
1987 ma vike piassen for barnehage har meidt seg somnteressert. De vii eventuelit lelé Ca.
200 kvm. Postkontoret skal ogsa
interessere seg for disse nye lokalene. De er interessert i 100 kvm.
Deter ogsâ snakk om Ca. 50 kmv.
til utvideise av lensmannskontoret, ved siden av at Strømsborg
& Enersen tiisammen skal utvide sin butikk med Ca. 600 kvm.
fordeit pa to etasjer. —Det er ikke
skrevet noe ieiekontrakt med noen enna, sier Knut StrØmsborg, vi ma først se om det gâr i orden
med tomtekjØpet.

Paratin og fyringsolje!
Det lonner seg fortsatt a kjøpe
NOROL
parafin og fyringsolje av oss.
Ring og hor om betingelser, tif. 92 4047
leveres av Aage W. Svarthoel

GAVETILBUD TIL
PASKEBILEN
Du kan fritt f veige utstyr for kr.
hvis du kjøper en ny Toyota for p5ske'
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NY TOYOTA COROLLA

N5 kan du veige met-.
torn fier forskjellige Corolla-modeller. Denne
nye, iekre kompaktutgaven far du med 3 eller 5-dører, 12 ventilers
motor p5 75 HK/DIN,
forhjuisdrift,
separat
nedfeltbare
bakseterygger, fargede ruter
og heidekkende hjulkapsier.
Kontakt oss for en prøvetur.

TOYOTA

COROLLA

MOMI BIL A/S
MYRFARET3-1400 SKI -TLF. 94 52 00
INNKJ0RNG VED GRENSEVEIEN FRA NORDBYVEIEN
APENT: MAND., ONSD., FRED. 9-17. TIRSD., TORSD. 9-19.
LORD. 9-14
TOYOTA - kvatitet hele veien

