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Aundeeiepe
Vaer sá snill og res-

f pekter den utvidede

bãndtvangen! Hold
bikkja I band, ogsâ
ute I skauen.
Denne henstillingen kommer fra Viltnemda, og ikke uten
grunn. Râdyrene er
underernart og slitne nâ pa tampen av
vinteren.
Den blir lett
skremt av bikkjene,
og ved minste anstrengelse blir de
knekt.
—Vi har fâtt melding om at 7 rádyr er
funnet dØde i skogen
sier Knut Strømsborg i Viltnemda til
Vignett.
isse er etter
all
sa.
tatt av gaupe, de andre er antagelig døde
av utmattelse.
Det fØre vi har I
skogen med tynn
skare, gjør det ekstra
ille, sier StrØmsborg.
Skaren bzerer nemhg bikkjene, men
râdyrene, som da
blir skremt av
bikkjene, gár gjennom skaren, og dØr
fort av utmattelse,
om ikke bikkja gâr
lØs pa dem.

p0

Cod âske
enten det er i solveggen pa verandaen, eller hoyt til fjells du skal
tilbringe den.
Vignett far du imidlertid ikke I paskeuka,
men redaksjonen 09
annonseavdelingen er
bemannet fram til
skjrtorsdag. Forste
Vignett etter páske
kommer torsdag 11.
april.
/

Løssalg kr. 3,50

Lokalavis for Enebak

Reguleringsplanen for Nordre Brevig

Skyteanlegget vedtätt med kpi- v
om faptsgpense og bedpe vol
Et enstemmig kommunestyre gikk mandag inn for det
planlagte skyteanlegget pa Nordre Brevig. Saken har versert I kommunale organer siden 1981.
Samtidig som kommunestyret gikk inn for skyteanlegget
inneholdt ogsà vedtaket kiare krav om opprustning av
fylkesveien fra Tommerbrâten til Brevig, samt krav om fartsgrense pa samme strekning. Det sto ellers noe noe strid om
hvem som skal fâ bruke anlegget. Her var det innstilt pa at

omràdet kun skulle tillates brukt av Det frivillige skyttervesen og Ostfold HV distrikt 01. Debatten her munnet Ut I et
Wart flertall for et forslag fra Thorvald Ungersness om at ogs6 skytegrener under Norges Idrettsforbund skal fâ bruke
banen. Dermed skulle man vre sikret at noen skytegrupper faller utenfor.

Se side 9.

Gaupevelen Skill asfaltei'es:

Med 28 mot 5 stemmer
vedtok kommunestyret
mandag a akseptere tilbudet fra Jehovas Vitner om
et Jan pa kr 250 000 til asfaltering av Gaupeveien i
Ytre Enebakk. Lânebelpet skal forrentes med 10
prosent p.a., og nedbetahingen skjer over 5 ar første avdrag i 1986. Lanebeløpet skal forrentes
etterskuddsvis. Pa forslag
fra Jan Ostreng (H) er det
ogsã et punkt i vedtaket
hvor det heter at asfalteringen ma skje innenfor
langtidsbudsjettets ramme.
Helge Nilsen (V) foresho
at teknisk etat bes vurdere om det er praktisk muJig og Økonomisk lonnsomt a legge fartsdemper
i veien samtidig med asfalteringen innenfor rammen av 250 000 kroner.
Dette forslaget ble vedtatt med 24 mot 9 stemmer.
Betenkningene sto i kØ hos
kommunestyremedlemmene i
denne saken, men likevel sá de
fleste sá mange fordeler at de viile ga inn for a lane penger hos Jehovas Vitner.

Her skal det bli asfalt til sommeren, men etfiertall i kommunestyret vurderer mulighetenefor

a anlegge fartsdumper samtidig.
kan se kiare fordeler er jeg imot
dette lánet. Jeg mener at saken
ikke har fátt riktig behandling.
Det er ingen i teknisk sektor som
har diskutert prioriteringsprogrammet for asfaltering av veier i
kommunen i forbindelse med
denne saken. Dette er en tilsnikelse av kommunale midier. Vi vet
jo ikke om vi kommer til a asfaltere i det hele tatt. Ogsâ tidligere har det skjedd omprioriteringer nâr det gjeider asfaltering
av veier, sa Buer.

I mot
Jorunn Buer, (AP) som stemte
mot lánet i formannskapet holdt
likevel pa sitt: - Selv om ogsá jeg

Fartsdumper
Helge Nilsen (V) sluttet seg et
stykke pa vei til Jorun Buers

prinsipielle betenkeligheter, men
sá likevel sd kiart fordeler I dette
idnetilbudet at han valgte A gâ
inn for a sija. - Likevel savnerjeg
et punkt, sa Nilsen. - Fartagrensene er noe mange synder mot,
og i dette omrádet er det mange
barn. En del av midlene bØr derfor gà til fysiske betingelser - altSA fartsdumper - dersom det er
praktisk mulig a fd anlagt slike I
forbindelse med asfalteringen av
Gaupeveien.

OIjesIaft? Kjor fil

Sniker i koen

Ve/kommen ufover

- Jeg har pa fØlelsen av dette
prosjektet sniker i køen, sa ThorForts, side 6

YTRE [NEBAKI(
BENSIN &
SERVICE A/S
HAPPY HOURS
pa oije og skift
1/2 pris.
Onsdager mellom
kI. 9.00-14.00.
TIf. (02) 924408
EKOFISK

VIGNETT

P LAKATEN

Ti seter

- aktuelle oppslag om ukens aktiviteter

Gudstjenesteliste
for pa'sken
31. mars. (PalmesØndag). 1(1. 11.
Stranden bedehus. Flateby,
v/Helgheim, Nattverd.
31. mars. (Palmesøndag). K!. 16.
Granly, Dalefjerdingen, v/Johannessen.
4. april. (Skjrtorsdag. Kl. 11.
Enebakk kirke v/Helgheim.
Nattverd.
5.april. (Langfredag). Ki. 11. Man
kirke. Pasjonsgudstjeneste.
v/Johannessen.
7. april. (1. paskedag).Kl. 11. Ene-

bakk kirke. HØytidsgudstjeneste v/Johannessen. Offer til
Den norske sjØmannsmisjon.
7. april. (1. páskedag). Ki. 11.
Marl kirke. HØytidsgudstjeneste v/Helgheim. Offer: til
Den norske sjØmannsmisjon.
8. april. (2. pàskedag). Ki. 11.
Granly, Dalefjerdingen, vi
Heigheim.
14. april. (1. s.e. pâske). Ki. Ii.
Enebakk kirke v/Helgheim.
Nattverd.

Funksjonshemmede
Kulturrevy- I
morgen Ira Enebakk far beholde
GA ikke glipp av østfoldsenstøttekontaktene
dinga i morgen klokken 17.20! Da
sendes nemlig Enebakks bidrag
til stafetten Kulturrevy fra
Akershus. Prograrnrnet ble tatt
opp i herredsstyresalen onsdag
den 6. mars, og mange lokale
krefter bidro til denne solide presentasjonen av enebakkultur.
Altth - slâ pa østfoidssendingen I morgen klokken 17.20!

Turnoppvisning
Turn- og trimgruppa I IL Driv
VII alierede ná be dere sette av
kvelden onsdag 24. april til et besØk i Mjrhailen. Da vii alie vane
pike- og guttelag vre i aksjon
for a vise sine ferdigheter. Vi henviser ellers til annonse i Vignett
18. april.

Bruktsalg
LØrdag 13. april blir det bruktsalg i Flateby barnepark.
Benytt anledningen til a skaffe
deg fulit brukbare klr og sportsutstyr til en billig penge.
Ogsâ en fin anledning til a sortere ut fravokst toy og utstyr etter pasketuren. Det blir nemlig
innievering av toy og saig samtidig, og det foregár i tidsrommet
fra kl. 11. til ki. 14. Du kan selv
bestemme prisen pa det som innleveres. Husmorlaget tar et lite
beløp for salgsjobben. Se forØvrig
annonse i Vignett 11.4.

Forstemmende!
Er det forstemmende at du skal
kunne handle nâr du selv vii? Er
det nødvendig at du ma ta deg fri
Ira jobben for a kunne utfØne nØdvendige render? Siik en det i
dag. Har du aldri hatt problemer
eller vrt nØdt til a ta deg fri fra
hva du driver med, for a rekke
butikken, banken, offentlig kontor eller lignende? Det er dette
Unge HØyre vU forandre pa, i àksjonen -et apnere samfunn", siik
at du Mr bedre tid til dine gjØremM. Da blir samfunnet mindre
stresset, og vi Mr bedre tid til
hverandre. Synes virkelig Aslaug
Tidemann at dette er bade komisk og banalt"?.
Nâr det gjelder engasjement,
vile det kanskie vre en tanke a

Fonmannskapet vedtok mandag kvld at sosialutvalget gis
Økonomisk anledning til a kunne
opprettholde støttekontakttilbudet til funksjonshemmede pa nàvrende nivà i 1985. Ramrnen for
utvideise av ordningen settes til
kr 10.000. Helse og sosialstyret
gis ogsâ ifØlge formannskapsvedtaket anledning til a benytte
eventuelle merrefusjoner Ira
trygdekontoret til avlastingstiltak for funksjonshemmede.
SpØrsmâlet ble tatt opp etter
at sosialutvalget og sosialkontoret hadde henvendt seg til formannskapet og bedt om midler
til a opprettholde ordningen med
støttekontakter.
I saksframstiiliflgefl peker râdmannen pa at bade han, og kommunestyret har fuigt opp - helse
og sosialstyrets budsjettforslag
for denne virksontheten for 1985,
men at det allerede i dag viser
seg at det belØp man har budsjettert med ikke er nok.
- pa tross av situasjonefl anbefaite likevel râdmannen a gi
helse og sosiaisektoren muligheten til a fortsette med stØttekontaktvirksomheten. - Den budsjettmessige siden ved saken ma
avklares, sien han, - og det kiare
utgangspunkt ma vre at dekfling for merutgiftene ma finnes
innen egetbudsjett. sa kan kommunen komme tilbake til saken
nr man har ftt oversikt.
vite hva et apnere samfunn star
for, for man skniver om det. Ellen
er det bane mngrodd anti HØyne-holdning?
Unge Høyre er selvsagt ogsa
opptatt av suit, krig, undertrykkelse og kapprustning, og vi engasjener oss ogsâ i dette. Ja, for
har du noen gang hØrt om en
forening som bare engasjerer seg
for en ting?
MMet for Foikeaksjonefl for
et âpnere samfunn>> en nettet mot
norske fonhold, nemlig a forbedre
din og min hverdag.
Er det virkelig toppen av mangel pa engasjement a yule forbedne enkeltmenfleskets hverdag?
Svaret gir seg selv!
Med hilsen
Enebakk Unge Høyre
Christian Butenschøn
viseformanfl

Søndag 31/3 viser Fladeby kino
kun en film. Men det en ingen
grunn til a holde seg hjemme. Filmen begynner klokken 19.30, og
det en en voksenfllm <Ondt blod i
Amenika heten filinen, og det er
en historie fra 30-ánenes Amenka, den det gjaldt a ha sterke never og ladde vapen hvis man
skulle hevde seg. Deter historien
om de to kamenatene-Noodles.
og Max, som voksen opp i den
jØdiske ghettoen pa New Yorks
Østkant, De havner tidlig pa
skrápianet, og de blir krimineile.
En dag blir Max skutt ned av p0litiet, og <<Nood1es' stikker av Ira
byen, men han koinmer tilbake
30 an senene og far vite at Max
fremdeles lever. En av dem ma
dØ....

Päskemøte
pa Bjerkely
Det Norske Misjonsselskap anrangerer paskemøte pa Bjerkely
3-6. april. Erfaningen Ira I flor var
positiv og vi háper pa bra del-takeiseogsâ i An.
I tillegg til de faste tilneisende
deitakere, Ønsker vi at dette skal
vre et tilbud til de som feirer
pasken hjemme i Enebakk. Det
gàr an a bestille máltider for de
som matte Ønske det, ta da kontakt med Bjerkely.
Hovedtaler bun emissr Hans
Andreassen. I tiilegg deltar Johanne MØiler, Arne Borgaard og
Sverre Hanssen fra NMS,
Se ellers annonse.

Omdisponering av
dyrket
mark
Landbruksnemflda han gatt inn
for at 1,4 dekar dyrket mark av
prestegãrdsjorda tillates omdisponert. Det en Strømsbong og
Enersen som planlegger et tilbygg til eksisterende forretningslokaler pa omradet. I sin uttaleise forutsetter landbrukdsnemflda at det blir foretatt tilstrekkelig planering av tilstØtende
areal silk at dette fontsatt kan
brukes til jordbruksareal.
Av de 1,4 mal som skal omdisponeres er det meningen at
1 100 m2 skal tiliegges StrØmsborg og Enersens tomt, mens 300
m2 skal tillegges tomta til Ivan
Vardeberg som for tiden en i fend
med a innrede underetasjen hvor
blant annet fysioterapeuten i
kommunen skal inn. Behovet for
parkeringsplasser utenfor Vardebergs bygg vii denmed Øke.
Prestegârdstilsynet han nâ
sendt søknad til Kirke- og underom
visningsdepartementet
bygsling av angjeldende 1,4 dekar.
Da Enebakk Prestegárd en Iredet skal ogsa Riksantikvaren inn
I bildet, og fylkeslandbruksstYret
ma ogsâ godkjenne omdisponeningen innen denne saken er i orden.

Dette skiltt star like for innkjØringen til Grendesenteret pa Flateby.
Eller skulle vi kanskje si Grendesetra? Eller hva hr. Veisjef?

lager
HØyttaleranlegg Sprengstoff
Landbruksnemnda han gatt inn
Heretter skal man ikke lenger
matte spisse Ører for a hØre gullkonn fra kommunestyrets talerstol - det vne seg fra kommunestyrerepresentanter, eller
foredragsholdene ved forskjellige
andre arrangementer.
Formannskapet har nemlig
vedtatt at det skal anskaffes
høyttaleranlegg til herredsstyresalen.

Etableringslan
Kommunestyret han enstem-mig vedtatt a oppta etabieringslan og utbedringslàn i Husbanken til videre utlan.
Etableningslânet én pa kr
540.000, og er avdragsfritt i tne an,
mens utbedningslanet er pa kr
70.000 og er avdragsfnitt i 64r.

Mideling
NIP
1"'13
Landbruksnemnda han tilradd at
7 dekar fradeles eiendornmen
BarbØl, gnr. 107 bnr. 11 Enebakk
som tiilegg til tomt gnr. 107 bnr. 7
som tilhØrer BarbØl bygg A/S.
Saken en ovensendt fylkeslandbruksstynet til videre behandling.
Det arealet man han sØkt Iradelt ligger Ca. 400 meter Øst for
husene og omfatter hovedsakelig
omrader som han vrt bebygd i
lang tid. To av de pansellene som
sØkes fnadelt han vrt bebygget
med sag/hØyleri og lagerrom/garasje. Dette er bygninger som tulhører BrØdnene BanbØl A/S.'

for at kommunen Mr omdisponene et areal pa 0,7 dekar ved enden
av skogsbilvei Ira Durud til Bindingsvann. Arealet skal leies
bort, i fØrste omgang for 10 an til
flrmaet N.E. Agerup A/S, som
Ønsker a etablere et sprengstofflager i Enebakk for meilomlagring av 50 tonii sprengstoff og
200 000 stk. tennmidler.
Statens sprengstofflnspeksjon
mener at risikoen ved a plassere
et sprengstofflagen av ulike dimensjoner i omndet bØr kunne
aksepteres.
- -

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

ii1jnitt

Tyven tyven - - Ved skogsbIIveien Ira Veng- han
det i mange an statt ert tØmmerdonuig. Den har stâtt den, i
sitt rettë element, som et minne
om fortiden og om hvordan tØmmeret ble kjØrt fram dengang
hesten van trekkraften. Det var
meningen at den ogsa skulle f
W. der til sine dagers ende. Den
skulle fortelle de unge om hyordan tØmmeret ble kjØrt fram, for
de store skogsmaskinne overtok.
Men dessverre, na en den borte.
Det en en eller annen, som ikke
ser fonskjell pa sitt og andres,
som har tatt den med seg.
Du som han tatt den, vr sf111
og bring den tilbake. Du kan bruke samme trekkraft soma du
kjØnte den bort.
Hilsen Ole Weng

REDA-KSJONEN
ØNSKER SINE
LESERE

VIGNETT

Skuldag ved Streifinn
Skidag i barnehagen det er spennende, noe
ungene ser tram til med
stor forventning.
Forrige torsdag arrangerte Flateby Barnehage
skidag ved Streifinn. I lopet av sesongen har ungene gjennomgàtt skiskole i barnehagens regi,
og skidagen markerte
avsluttningen pa denne
med diplom og premieutdeling pa Streifinn. Men
forst skulle man kose seg
med a gâ pa ski. Et 600
meter Iangt lop var det
ogsâ lagt opp til. Og alle
ungene gjennomforte lopet. Noen sà slitne, sá
slitne, men med smil fra
ore til ore.
Selv om sola som man
hadde forhàndsbestilt
uteble var det lunt og
godt inne i skogen, og
man rakk akkurat a gjennomfore programmet innen det salle inn med
snøfokk og styggevr.
Men inne pa Streifinn var
det godt og varmt. Polser
og brus smakte fortreftelig etter strabasene.
De storste barna, som
hadde gjennomgàtt skiforeningens opplegg, fikk
skimerke, diplom og premie. De mindre barna fikk
fin "gullmedalje, diplom
og premie. Stor stas var
det for alle de smá skiloperne - som alle vant,
sill eget lop. Skigleden
var tydelig a spore hos
ungene etterhvert som de
- meget stolte - mottok sine merker og medaijer.

Sysselset.
tingstiltak
Fra L mars er det kommnnle

Tunga rett 1 munnen og
full fart mot mâl..

Suitne skilØpere i pØlsekØ
inne pa Streifinn.

De stØrste, som hadde
fulgt skiforeningens oppleggfikk utdelt skimerket..

Langdpygt om soppel og kloakk
og hvem som skal avWOPe hva

I Enebakk har man sâ langt ikke fattet noe delegeringsvedtak.
blant annet fordi man har savnet
retningslinjer. Kommunen Mr
imidlertid stadig henvendelser
som faller inn under forurensingsloven, og som komunestyret ma behandle inntil man har

Endring av
Male

En del uheldige forhold nár det
gjelder ansvaret for kvinner som
oppholder seg ved Romerike Krisesenter, og som trenger Økonomisk hjelp, har fâtt styret for
krisesenteret til a ga Ut til medlemskommunene med forsiag om
at det tas inn et nytt punkt 1 den
interkommunale avtalen. Det
presiseres at kvinnens hj emstedskommune forplikter seg til
A yte hjelp i medhold av by cm
sosial omsorg, uavhengig av om
hjemstedskommunen har medvirket til a skaffe kvinnen hjelp
ved Krisesenteret.
Helse og sosialstyret har behandlet dette forsiaget og fattet
enstemmig innstilling om a
godkjenne forsiaget til dette nye
punktet i den interkommunale
avtalen. Et enstemmig formannskap har igjen sluttet seg
til Helse- og sosialstyrets innstil1mg.
Det nye punktet i avtalen, som
kbart nedtegner hjemstedskommunens forpliktelser overfor
klienten, har fØlgende ordlyd:
§ 5 Sosiallijelpytelser: Kvinnens hjemstedkommune forplikter seg til a yte Økonomisk
hjelp 1 medhold av Lov om sosial
omsorg, uavhengig av om hj emstedkommunerj har medvirket til
A skaffe kvinnen plass ved krisesenteret.
Dette nye punktet er ogsa en
garanti for vertskommunen som
heretter ikke kan bli ansvarlig
med hensyn til a yte brukere av
Krisesenteret sosialhjelp.

LØyyype

/

Delegering av avgjørelsesmyndighet i forbindelse med forurensingsloven. Det var saken som
skapte den aller stØrste
debatten i mandagens
kommunestyremØte.
IfØlge denne loven, som
trâdte i kraft 1. oktober
1983, er forurensingsmyndigheten pa kommunalt
nivã lagt til kommunen. I
loven heter det imidlertid
at kommunestyret igjen
kan delegere myndighet
til a treffe enkeltvedtak
til formannskap, bygningsrâd, helserâd eller
serski1t utvalg.

Krisesenteret:

delegert myndighet.
Mandag vedtok et enstemmig
kommunestyre midlertidig A delegere forvaitningen av forurensingsloven til teknisk styre, som
har fätt i oppdrag a arbeide med
de nrmere retningslinjer for delegering etter forurensingsloven
til bygningsràd, drifts og anleggsutvalg og til administrasjonen innen teknisk etat. I den
forbindelse skal teknisk styre ta
kontakt ogsâ med Helseutválget
for a utrede hvilken rolle de bØr
ha i forbindelse med praktisering
av forurensingsloven.
Drifts- og anleggsutvalget far
delegert myndighet nár det gjelder a stille krav i forbindelse med
tilkopling til kommunale avlØpsanlegg, stikkledninger som tilknyttes kommunale avlØpsanlegg, utbedring av stikkledfinger, utkopling av septiktank,
tØmming av slamavskillere. De
skal ogsa ha ansvar for drift og
vedlikehold av egne eller felles
avsløpsanlegg med private, disponere og drive behandlingsanlegg for avfall og slam, og ha an-

svaret for søppeltømming privat
og offentlig.
Det punktet i forsiaget til innstilling som striden sto sterkest
om var at bygningsradet inntil
videre skulle delegeres myndigheten til a stille krav om tilkopling til kommunale avlØpsanlegg, gi utslippstillatelse og gi palegg om opprydding. I et annet
punkt i innstillingen het det
imidlertid at teknisk styre er kiageinnstans for vedtak fattet i
bygningsràdet og drifts og anleggsutvalget.
SØrensen (FrP) mente at dette
var ting man umulig kunne ga
med pa. - Det er kommunestyret
som delegerer myndigheten til
bygningsrádet, og da er det ogsa
det organet som delegerer myndighet som skal vre klageinnstans. Vi ma beholde denne muligheten til at folk kan fA avgjort
sá viktige saker som det her
dreier seg om i kommunens øverste organ, mente SØrensen. Han
begrunnet dette med at de sakene som bygningsràdet her far delegert myndighet til a ta seg av

blant annet gár direkte pa ungdommens mulighet til a bygge og
bli 1 bygda.
Debatten gikk langdrygt og
lenge om nettopp dette spØrsmalet. Representantene ski Ønte ikke SØrensens tilleggsforslag om
at det organ som har delegert
myndighet til underordnet organ
skal vre klageinstans, og Ø-.
rensen var lei for at han ikke kunne forkiare sebedre. Helge Nilsen (V) forsØkte a hjelpe til sà
godt han kunne med hele sin pedagogiske bakgrunn, men det
hjalp ikke. Ingen forsto SØrensen, som forsâvidt ordla seg kiart
nok.
sa i ren resignasjon satte Sorensen strek over sitt tilleggsforslag og fikk et enstemmig kommunestyre med seg pa en tilfØyelse under punkt 2, som omhandlet delegering av arbeidsoppgayer til Bygningsradet, slik at
det ná blir staende: Ankeinnstans under punkt 2 er kommunestyret. For den setningen
kunne alle i kommunestyret forsta betydningen

det til a omfatte almennyttige og
idéelle organisasjoner. IfØlge
rundskrivet om dette fra Kommunab- og arbeidsdepartementet
er formalet a trekke almennyttige og idéelle organisasjoner
sterkere inn i bildet n.r det gjelder lØsninger av nrmiljØoppgayer. Det er meningen at organisasjonene skal stá som arbeidsgivere for ledigmeldte, og tibtaket
er i hovedsak rettet mot ungdom
under 25 hr.
Det er bare almennyttige og Id
elle organisasjoner som vil bli
stØtteberettiget, og for a komme
i betraktning ma den enkelte organisasjon sØke kommunen om
tildeling av midler. Det blir da
kommunen som vurderer og
prioriterer sØknadene. Tilsagn
om tilskudd far sØkeren fra arbeidsformidlingen. Formannskapet har behandlet saken i forbindelse med sysselsettingsplan
for ledigrneldte, og kommunen
gâr ná Ut med informasjon cm
dette utvidede sysselsettingsprogrammet til aktuelle organisasjoner i Enebakk.

NY dposiesjafop I We
.

O

Formannskapet har behandlet
innstillingen til arbeidsutvaiget i
Akershus Taxiforening n.r det
gjelder tildebing av drosjeløyve i
Enebakk med Ytre som hovedfelt.
Formannskapet hadde ingen
merknader til innstillingen, og
det bigger dermed til rette for ny
kvinnelig drosjesjafør I Ytre,
nemlig Edith Rosenvinge, Ytre
Enebakk. Scm reserve har Taxiforeningen innstilt BjØrn M.
Johnsen, ogsa Ytre Enebakk.

VIGNETT

Folkedans or alle

Stor aktivitet I
pas ever s e et
0

-..

Et nytt samarbeidsprosjekt har sett dagens lys I
Enebakk. Handicaplaget og
leikarringen Ignar har nâ
slátt sammen sine ressurser
til et spennende foretagende.
For en stund siden kontaktet
Handicaplaget leikarringen
for a prove A fA i stand noe
for begge lags medlemmer.
Meningen var a integrere
handicappede I dans. Til stede pi dette motet var ogsA
Sverre Stuedal, leder for arbeidsutvalget i SAFFA
(Samarbeidsutvalget for folkemusikk og folkedans i
Akershus).

Sverre Stuedal steller med internasjonal folkedans. Dette
hadde hverken leikarringen Ignar eller Handicaplaget noe srhg greie pa, sâ derfor ble medlemmene i de to lagene stilt pa
lik linje med hverandre. Dette
samarbeidsprosjektet skulle vre et tilbud til alle medlemmene i
bade Handicaplaget og leirraingen Ignar. Vi snakket hitt med
Norni StrØmsborg, som er aktiv i
leikarringen, og hun sa at det var
viktig a aktivisere de som hadde
lyst til a danse, men tror de ikke
kan. PA dette kurset kan ingen
noe mer enn noen annen. Leikarringen sendte Ut innbydelse
til alle Handicaplagets Ca. 120
medlemmer, men responsen var
dessverre noksá skuffende bare

en brØkdel av medlemmene hadde mØtt opp.
Sverre Stuedal hadde da Ca. 35
frammØtte i sin hule hand helt
fra starten av. Vi kunne konstatere at ingen kjedet seg det
minste. Temperamentsfulle folkedanser fra varmere himmelstrØk sto pa programmet, og
musikken var eggende, og trinnene var enkle, sá ingen fØlte seg
utenfor. Ved neste korsvei, bØr
medlemmene i Handicaplag ta
seg i nakken og mote opp pa Ignarbakke. Internasjonal folkedans bØr vre goy for noen og enhver, men leikarringen Ønsket
seg flere folk tilstede pa arrangementet, sá mot opp. Aile kan vre med pa dette.

Eva Kpistoffepsen ny
ledep 1 Enebakk Husmoplag

JagAMOM
EN *

Arsmøte i husmorlaget valgte
ellers disse til sitt styre: Ella
Wenli, nestleder 1 àr, Gunn LysØ,
kasserer 1 ár, Kari GlomsrØd,
studiel. 2 ar, Styremedlemmer:
Astrid G. Skjret og Hildur Gjerde 2 âr, Unni Knutsen 1 ãr.
I ket som har gatt har husmorlaget vrt aktive til a M istand
samarbeid og samarbeide med
andre lag og forefinger i bygda.
Her kan nevnes: tre rusfrie ungdomsfester, <<Aksjonen for et renere Øyeren>, kurs for avlastere,
deltagelse rn/stands pA Flatebydagene, 8. mars arr., 3 arrangement for beboerne pa sykehjernmet. Ungdomsfestene ble
avviklet i samarbeid med Lions,
Ytre Enebakk h.lag og ungdomsklubbene. 'Aksjonen en renere Øyeren>> sammen med en
del politiske lag, Sanitesforefinger, bondekvinnelaget, og
Y. E. husmorl. Sistnevnte aksjon
fortsetter i dette àret med begge
husmorlagene som viderefØrere.
Kurset for avlastere ble i fØrste
omgang innstilt da det ikke var
nok deltagere. Dette kommer vi
tilbake til senere, da det er et sâ
fint kurs, at med hitt mere kjennskap til hva det gâr Ut pa sikkert
vil ved en senere anledning ble
fuiltegnet.
Av mØtevirksomhet kan nevnes, temamØte med emne Skadevirkning ved bruk av rusmidler,
várt árhige sommeravslutning pa
bygdetunet.
Barnas Dag, et arr. som har
fâtt tradisjon her i Enebakk, var i
ár like vehlykket som alle de foregâende. Nytt for âret pa dette
arr. var at julemessa oppsto Under navnet <<Salgsmesse>', sa

Eva Kristof'fersen, nybaktformann i Enebakk Husmorlag.
mens ungene koste seg med barneteater og masse gratis aktiviteter, kunne foreldrene kjØpe fine
hjemmelagede ting for en bilhig
penge.
Nytt tiltak dette áret ble
Bruktsalgsdag i Flateby flamepark. Dette ble sa godt mottatt
at dette bhir fast to ganger pr ãr,
var og host. Barneparken gar
med fullt belegg og lang venteliste. Parkleder sØkte et ârs permisjon i innevrende âr. Dette
ble innvilget, og Gunn LysØ innehar dette vikariatet. Karl SØgaard er assistent. Disse to har
stelt i stand, i samarbeid med
parkkomiteen, akedag mlmedaljer og diplomer og juletrefest
hvor nissemor kom med poser til
alle barna. Ellers synger og leser
og aktiviserer de smá sâ ofte det
lar seg gjøre. Barneparken eies
av Vellet og drives av oss, et sam-

arbeid som fungerer bra. Vi sto
samlet bak et Ønske om at kommunen skulle overta eierforholdet av parken, en sak som
dessverre ikke lot seg gjennomføre. Manglende interesse for temamØter aret fØr gjorde til at
dette ble innskrenket sterkt i
a.ret som gikk. Men pa arsmøtet
var det et sterkt Ønske om at dette skulle gjennopptas. sa vi starter opp dette nye aret med mØter
som har temaer som, -Vi lager
salater i mars., 'FØrstehjelp" i
mai og prover a fã til en famihiedag med bygdetunet som sentrum. sa alle nye og gamle medhemmer Ønskes vekommene til
vâre tiltak. Vi har et fadderbarn
fra Bangladesh. Teaterringen har
i aet som har gâtt bestatt av 16
abonenter.
Sissel Bjerkely sekr.

pa pa

Det var futl aktivitet over hele linja I Mari menighets
Ytre Enebakk skole lordag etterpàskeverksted
skolen var gjort om til verksted
middag. Gymsalen
med mange forskjellige aktiviteter a velge mellom.
Pàskesymbolene hadde en sentral piass I de forskjellige formingsaktivitetene ungene kunne velge
mellom.
De gode gamle pâskekyllingene horte ogsâ med av melkekartonger og filt.
Peddigfletting var ogsá et alternativ, og mange flettet seg sote eggekurver.
Arrangementet ble inniedet med en liten andakt i
musikkrommet3 hvor det ogsâ utover dagen var servering av kaffe, kaker og saft.

Enebakks kuuleste blad9.

Vel

Espen Nordhagen

Lokaipressen i Enebakk far
stadig nye tiiskudd. Mange vii
vel si at de eksisterende aviser er noget humØriØse og
uten sting. Dette har to driftige unge gutter tatt konsekvensen av. De to guttene er
Jacob Kobberstad og Inge
Hansen, begge bosatt i Ytre.
Na vet ikke vi om alle de opplysninger som kom frem under intervjuet er sannheten,
bare sannheten og intet annet
enn sannheten, derfor ber vi
Vignetts lesere om a ta alle
opplysningene med en klype
salt, vi kan dessverre ikke innesta for alle de pâstander
som ble tredd ned over hodet
pa en stakkars journalist i 10pet av snaue timen intervjuet
varte.
Begge guttene gar i niende
Masse pa Mjr ungdomsskole. Wen til dette prosjektet fikk Inge og Jacob en sen
vinterkveld da de satt hjemme hos en kamerat, - Vi
trengte noe a snakke om, sier
Inge med et glimt i Øyet - slik
at vi kunne vre litt lenger.
Som sagt, sá gjort. Ungdomsskolen stilte sin kopieringsmaskin til disposisjon for det
fØrste nummeret, og -Ding an
sich' var et faktum. Navnet er
forresten hentet fra den tyske
Emanuel
moralfilosofen
Kant, og oversatt betyr det
<<tingeñ for seg selv>. - Navnet

Kemmunestyret Forts. fra side 1
vald Ungersness (V). Nan Økonomien er vanskeiig, er asfalteringer av de ting som bør vike
plass for andre viktige oppgaver i
kommuñen. Her fa.r vi imidlertid
tilbud om en gunstig finansiering, ogjeg synes vi bØr vise kommunal smidighet, sâ derfor vil jeg
likevel gá inn for dette lánet, sa
UngersneSs.

Behôv
Mange hadde stor trang til a Si
fra om sniking i køen nar det

dukket opp da vi gikk igjennom det pa skolen, sier Jacob(?). Opplaget til denne
nyskapningen er høyst vanerende. Det fØrste nummeret
kom Ut i et opplag pa 30 eks.,
og ble delt Ut gratis. Det neste
nummeret ble trykket i over
100 eks. og kostet tre kroner.
Nr. 3 hadde det samme opplaget og kostet fire kroner.
- Skal denne prisutviklingen fortsette?
- Det hadde vrt fristende,
men vi legger oss nok pa en
pris rundt tre kroner, sier Jacob og Inge. Responsen pa
bladet har vrt sA ymse, far vi
opplyst.
- Offisielt er vi bannlyst av
kererne pa skolen, men vi
mistenker enkelte av dem for
A lese Ding an sich" i smug. Etter at de ansvarlige ved
skolen hadde lest bladet, fikk
vi kroken pa dØra med hensyn
til kopieringsmaskiflen. Vileten ná etter en annen maskin
som vi kan benytte, uten at
det koster for mye.
.Ding an sich"s redaksjonelle linje er verd en nrmere
beskrivelse.
- Vi kaller det for nyheter
pa Or mate, sier de to guttene med et megetsigende fir
om munnen, - vi skriver det
alle tenker, men ingen tor Si,
eller sette pa trykk. Redaksjonen bestár av to personer,
kalt Dicky og Rocky. - Vi har
ogsâ freelancere ute i verden,
gjaldt denne asthiteringen, selv
om de fleste til syvende og sist
bestemte seg for at det var fornuftig a Si ja til lânet. Ogsá Egil
SØrensen (FrP) yule si fra om
køsniking: - Vi har et pnioniteringsprogram, slo han fast, og vi
liar ikke vurdert behovet her
framfor andre veier i kommunen,
men vi vet at det er et behov for a
asfaltere Gaupeveien, spesielt
fondi man ma regne med at det
ganske snart kommer fly nringsvirksomhet i omrdet, og da
er man avhengig av et skikkelig
veidekke. Fartsdumpene til Helge Nilsen hadde SØrensen imidlertid ingen sans for.

sier Inge. Eddie Steinhard og
D. Emon er faste gjester i
spaltene v.re, vi far stoffet fra
dem via Telex, sier Jacob med
pâtatt troverdighet.
A beskrive denne avisen er
en helt umulig oppgave. Den
kommer i A-4 format og inneholder det mest utroilge. Frilynte kommentarer til lokalog niksbegivenheter: Fra Enebakk kan det nevnes, at guttene liar kommentert saken
med Ølbevilling til Salaams
Pizza - pa sin mate, selvsagt.
Treholtsaken har ikke unngatt a bli kommentert i "Ding
an sich", ogsá pa en noget
spesiell mate.
Hvorfor begynte dere med
dette?
- Det er jo ungdomsár i àr,
sier de to med et smil om
munnen, -men det fant Vi Ut
fØrst etter at vi hadde startet
opp. - Etter at avisen en ferdig
trykket gár vi rundt i Ytre og
selger den, sier Inge. - Vi er
billigere enn bade Dagbladet
og VG, dessuten kan man
bruke bladet som bade servietter og toalettpapir, sá det
er ingen dârlig investering.
Hvis du bor i Ytre, og en dag
far to smilende gutter p. dØra, er det helt sikkert Inge og
Jacob som vil selge deg -Ding
an sich". Hvis du liker det litt
sprØe, bØr du unne deg en titt
i bladet, for som Inge sier: Dette er Enebakks kuuleste
blad.

Bakvendt
- Det virker bakvendt sa han.
Skal man fØrst asfaltere og oppnuste veien, for sâ a anlegge fartsdumper, da er detjo billigere a ha
veien som den en i dag, mente SØrensen, som forØvrig mente at
nâr Jehovas Vitner var i stand til
A gi kommunen et slikt lan, var
det apenbart at kommunestyret
matte vre i feil bransje. Heller
ikke Høynes Leif Almehagen hadde noe til ovens for de foreslâtte
fartsdumpene, og papekte at det
allerede er 30 kmlt grease i omràdet.

pa

Hurra for Stranden skolemusikkorps. Sondag gikk de hen
og vant 2. division I kretskonkurransen for skolekorps
Kjenn skole
Lorenskog. Det var forste gang korpset deltok i Romerike krets, og blant de 9 konkurrerende korpsene
1 2. division gikk altsà enebakkorpset til topps - og det med
nr 2. Stykkene korpset spilte var
et solid forsprang
Devonshire overtUre og Majestia og for den prestasjonen
fikk de altsâ 85,5 poeng, mens nr 2. Hagen skolemusikkorps
fra Nordre Nittedal fikk 83,5 poeng og nr 3. Blaker skolemusikkorps fikk 83,1 poeng.
I konkurransen ii. division som ble avviklet lordag, var
det bare 1,8 poeng som skilte 1. og 4. plass. Det er derfor
helt kiart at seieren for Stranden var intet mindre enn Utklassing. Gratulerer.

pa

Inge Hansen og Jacob Kobberstad med sitt àndsprodukt Bladet som heter ding an sich, harfàtt en
blandet mottagelse ute blant publikum.

bl ast!
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Ungdommens ku!turmønstring 85:

Enebakk I startgropa
LØrdag den 27. april er det
Mart for Ungdommens KulturmØnstring 85 i Enebakk. Stedet
er Fiateby Samfunnshus.
Flere kommuner han allerede
avviklet sine lokale arrangementer i denne massemØnstringen av ungdom og musikk, og nâ
er turen kommet til Enebakk.
8-9 fonskjellige grupper han allerede meldt seg til den lokale
mønstningen, 4 rockeband, Enebakk Skoiekorps, en duo fra
trekksplllklubben, en viseduo en
gruppe fra Ytre Enebakk Skolekonps, Betel ungdomskor og Betel Hornorkester. Men det en fortSatt anledning for musiserende
enebakkungdom til a melde seg
pa til den lokale mØnstringen det kan blant annet gjOres til formannen i Enebakk Sang- og
Musikkrad, Olav Skulbønstad.
Hovedhensikten med Ungdommens KultunmØnstning 85 en a fa
ungdommens kuituraktivitet
fram i lyset. Sammenfallet av
FN's internasjonale ungdomsar
og Det europeiske Musikkáret
gin en enestâende sjanse til dette.
Ved a la en Ungdommens kulturmØnstning dreie seg om musikk, kan malsettingene for de to

ârene kombineres. Ungdommens
kulturmOnstring bestar av to deler. De lokale arrangementene
som na avvikles rundt om 1 kommunene, og et stont feblesarrangement for hebe fylket. Under de
lokale arrangementene skal fagbig kvalifiserte juryer hØre pa, og
gi deltakerne en vundering ay
pnestasjonene. Det skal ikke skilbes ut vinnere og tapere, men det
bun denne junyens oppgave a sette opp deitakerlisten til fylkesararigementet.
Siden det legges spesielt opp
til a vise mangfoldet i musikklivet, blir det flere kbasser a vebge
melbom. Avhengig av hvilke form
for musikk man spiller, vii deltakerne bli debt inn i kbassen. Det en
ceks fonskjellige kiasser, Jazz,
Viser/balader/revy,
Pop/rock,
Folkemusikklgammeldans, ReligiØs musikk, KunstmusikklseriØs musikk. Gnupper med fra 2-20
medlemmer kan delta, og all
ungdom mellom 12-20 ar kan bli
med. Solister uten akkompagnement kan imidltid ikke delta.
FelbesmØnStringefl for hele fybket vil bib avviklet til hØsten.

Klubbledep
Endelig en saken avgjort.
19 av kommunestyrets nepresentanten gikk mandag inn for
nok en 1/2 klubbbederstifling pa
Flateby. Saken van oppe til 2.
gangs behandiing etter at den
fikk utilstrekkelig flertail i kommunestyrets desembenmØte. Jan
østreng pekte pa at Høyre da
gikk imot denne halve stuuiingen i
trád med sitt budsjettforsbag

fornige gang saken var oppe til
behandling.
- Jeg kan ikke skjOnne hvorfor
den skal pnioniteres framfor andre gode formaisom oppgaven pa
sosialsektoren, undervisningssektoren og de kommunale bygningene. Defile klubbiederstillingen koster ass 60.000 kroner 1
áret, sa østreng. - Har vi râd til
det? Og det mente flertallet at
man hadde, mens HØyre fikk fØlge av KrF I sitt syn pa saken.

Nei til videregâende skole i Enebakk:
Det er ikke betiov for, og
heller ikke realistisk a arbeide for a fá en egen videregâende skole i Enebakk!
Dette er konklusjonen pa
den utredning en arbeidsgrppe i Enebakk Hoyre nâ
har Iagt tram om videregáende skole i Enebakk. Utvalget har bestátt av Kare
KjoIIe, Unni Elde og Christian Oppegaard. Utredningen ble presentert for pressen pa formannskapssalen
forrige onsdag. Iii stede
var Kâre KjoIIe, Hoyres formann Reidar Kobberstad,
Asgeir Hansen og formannen i Unge Hoyre Ronfly Rossly Larsen.
Det er forhenvrende skolesjef Tofts kongstanke som na
ettertrykkeiig begraves. Men
takket vre den iherdige skolesjefen, sitter Enebakk i dag
igjen med en del eievplasser 1
videregâende skole innen kommunen.
I 1981 bie det opprettet liiialkiasser av StrØmmen videregâende pa Flateby. Her har
man i dag linjer for handel og
kontor, og tømrerfaget. Muligheten for a bygge videre pa det-

te systemet vii arbeidsgruppa
ikke se bort fra.

I bresjen
I 1982 gikk kommunen konkret ut til fyiket med tiibud om
A leie Enebakk -ungdomsskole
som videregáende skole i Enebakk. Tilbud om kjøp var ogsà
innbrakt i dette framstøtet.
Den gang gikk store deier av
kommunens hØyrepoiitikere •i
bresjen for, pa denne máten a
sla et slag for ungdommen. Fyiket fant den gang ikke a kunne
overta iJngdomsskoien til bruk
for videregaende skole, men viile komme tilbake til saken dersom muligheten til a leie skolelokaler i Oslo skulie bortfaile.
Begrunnelsen for' fylkeskommunens avslag var at Enebakk ungdomsskoie bygningsmessig sett ikke er eget til videregáende skole uten vesentlige
pákostninger, og at skolen i alie
fall ikke yule bli egnet for annet
enn alimenfaglige studieretninger og studieretning for husholdningsfag. I august i or
vedtok skolestyret pa nytt a anmode formannskapet om a ta
opp med fylkeskominunen
spØrsmalet om bruk av Enebakk Ungdomsskoie til videregâende skole, men formannskapet vedtok 'A utsette saken i pavente av en konsekvensanalyse
av en eventuell utleie av ungdomskoien.

Udelt velsignelse
Om den utrednirigen HØyre
na har iagt fram blir retnings-

givende for kommunens holdnmg til videregáende skole i
Enebakk, betyr det at aile slike
hap og planer er skrinlagt fram
til âr 2000.
Utredningen
konkiuderer
med en udeit velsignelse av fyikets skolepoiitikk. Vi siterer:
* Det er lite realistisk og ikke
pakrevet for Enebakk kornmune a arbeide for at Akersh is
fyikeskommune skal sØrge for
utbygging av egen videregáende skole i Enebakk i nr eller fjern fraintid.
* Akershus fylkeskommunes
utbyggingspian for det videregaende skoleverk vii gi elevene
fra Enebakk et fuilverdig tilbud
i nrheten av eller rimelig nrhet til bosted. Det er derfor riktig at Enebakk kommune slutter seg til Akershus fylkeskommunes utbyggningsplaner
for skoiebygg/anlegg i Enebakk
nabokommuner, og eiier i fyiket.
* Det er av vesentlig betydning at forhoidene blir iagt best
mulig til rette for elevene fra
Enebakk, ogsá med hensyn til
skoleskyssen, slik at daglig reisetid blir sâ liten som mulig.

Skolebruksplan
HØsten 1984 vedtok skolestyre og kommunestyre a ut-

arbeide en skolebruksplan for
kommunen. Skolebrukspianen
skulle ogsá utarbeides med et
alternativ som irikiuderte videregaende skole I Enebakk. sa
langt er skolebruksplanen ikke
butt utarbeidet. -Dette er bakgrunnen for at vii HØyre na har
funnet det nØdvendig a gá ut
med en egen utredning om videregáende skole i Enebakk,
sier Reidar Kobberstad formann i Enebakk HØyre.
—Vi vii ikke lenger la folk ga I
den tro at deter realistisk a regne med og vente pa en videregâende skole i Enebakk. Saken
om videregaende skoletilbud 1
kommunen har vrt behandlet
I kommunestyre og skolestyre
gjennom en ârrekke. Vi synes
ikke det er riktig a skape forventninger pa dette omradet
lenger när vi vet det er urealistisk a a en egen videregaende
skole til Enebakk.

Ikke elevgrunnlag
—Det er ikke elevgrunnlag for
egen videregáende skole i Enebakk, sier K.re KjØlle, som har
solid erfaring som lrer og skolesjef, med arelang erfaring i
hândtering 'av skolesaker. —1kke engang pa allmennfaglig
studieretning!
Dermed stiller Kâre KjØlle og
arbeidsgruppa fra HØyre seg pa
linje med fylkeskommunen
som i en utredning om eventuell leie av Enebakk ungdomsskole til videregàende skole
kiart avviser dette tilbüdet.
<<det er ikke elevgrunnlag ikke

Egen videregâende skole i Enebakk? - Nei, det er urealistisk mener arbeidsgruppa fra
HØyre som ná har kommet med en utredning om spørsmàlet. Fra venstre - Káre KjØlle,
formann i arbeidsgruppa, Ronny Rossly Larsen, formann i Unge HØyre, og formann i
Enebakk HØyre, Reidar Kobberstad

engang til ailmenfaglig studieretning for alie tre linjer i videregâende kurs I og II uten at
elever fra andre kommuner
overfØres til Enebakk", heter
det I fylkeskommunens vurdering. - Man ma tenke Økonomisk. Det er dyrt for fylket a
frakte elever til Enebakk for a
ga pa skole, sier KjØlie, som
avviser muligheten for at transporten av elever fra Enebakk til
andre skoler betyr en like stor
utgift.

Umulig a prioritere
Enebakk
I fylkeskommunens utbyggingsplaner for det videregaende skoleverk er enebakkelevene delt likt mellom Foboadet og Nedre Romerike.
Dette begrunnes med at det i
planperioden ikke er mulig a
prioritere bygging av videregaende skole i Enebakk. Derimot
er det vedtatt a bygge en ny videregaende skole i Rlingen og
en i Ski ved neste korsvei. Dette er skoler som fylkeskommunen - og Enebakk HØyre mener vii gi plass ogsa for enebakkelever.

Flere soker yrkesfag
I takt med utbygging av tilbud i flere studieretninger har
sØkriingen vist Økning I yrkesfaglig studieretninger. Med anthe ord - det kreves bredde I
studietilbudene dersom elevenes Ønsker skal tifredstilles.
Nedgang I elevtallet er ogsa

en av ârsakene til at arbeidergruppa ikke kan ga inn for videregáende skole i Enebakk.
—I noen fylker, hevdes det, er
toppen forlengst passert nar
det gjelder de store ungdomskullene. I Akershus har
man ikke fátt nedgangen enda.
Det er derfor fyiket kan leie lokaler i Oslo, men dette behovet
vii utebli om noen ar, hevdes
det i utredningen.
I 1984 bie det fØdt 90 barn i
Enebakk. For arene fra 1985 1996 har gruppen regnet ut via
statistisk materiaie at fØdselstallene vii likke pa Ca. 89 - 104.
Gruppa er kommet fram til at
man i 1988 vil ha 149 sØkere til
videregaende skoler.
—Og det er hvis alle sØker videregaende, sier Kjøfle.

271 pendler
I dag pendler 271 enebakkelever for a skaffe seg en utdarinelse. Man niátte ha det
dobbeite for a kunne forsvare
en egen videregâende skole I
kommunen, mener Káre KjØlie.
Fylkeskommunen har sagt
kiart fra at de ikke Ønsker a
endre sin vurdering .nâr det
gjelder videregaende skole til
Enebakk, sier KjØlle. —HØyre
finner det rimelig, pedagogisk,
sosialt og Økonomisk a siutte
seg til fylkets vurderinger. Vi
ma forsØke a sette oss inn i fylkets mate a vurdere pa, mener
KjØlle og arbeidergruppa. Heist
skuiie vi hatt sa mange skoier
og studieplasser som mulig,

sier KjØule. —Likevel skal vi vre kiar over at det er M elever
fra Enebakk som ma bo pa hybel for a ía en utdannelse. Enebakkungdom kan fortsatt bo
hjemme, selv om de gâr pa
skole i Oslo og LiliestrØm.

Tilfredstillende skolevei
Fylket har med sin utbyggingsplan valgt en iØsning for
alie elever fra Enebakk ved videregaende skoler i Folio og
Nedre Romerike. Om fá ar er
det meningen a ha ferdig nye
skoler I disse omradene - som
altsa er tett nok befolket til at
fylkeskolesjef Kortner mener
de nye skolene kan fylies med
elever fra disse respektive steder. Arbeidsgruppa har vurdert
det silk at fylkeskommunens
løsning vii gi enebakkleyene i
videregaende skole en tilfredsullende kort skolevel. Og dette skjer i en helhetspiaff aom i
Akershus fylke gir en best mulug lØsning bade pedagogisk savel som Økonomisk for fylkeskommunen, mener arbeidsgruppa i HØyre som har vurdert
saken.
Nar det gjelder at lØsningen
er den best muuige pedagogisk
har KjØlle her vurdert dette ut
fra at lØsningen gir elevene et
allsidig valg.
Moderpartiet har gitt sin tilslutning til arbeidsgruppas vurderinger. Det gjenstar a se hva
grasrota mener om a gi planee
om videregaende skole i Enbakk dødstØtet.

VIGNETT

SPORT

ElF: Sammenlagte
kapuse--1.1pesultatep
Enebakk IF's skikarusell er
bragt til en ende. Fire renn har
det butt i vinter, og deltagelsen
bar etter det vi far opplyst, vrt
stor. 175 deltagere ved hvert
renn, oppfattes fra arrangørhold som svrt tilfredsstillende. Vi bringer nâ resultatene
sammenlagt etter de fire rennene, hvor tre renn er tellende.
Jenter 7 âr:
1. Kathrine Wilson, plassiffer
6, 2. Lillian Pedersen 11, 3.
Cathrine Koistad, 12, 4. Heidi
Skaug, 13, 5. Live Thoresen 16.
Gutter 7 ãr:
1. Kristian Søgárd, plassiffer
3, 2. Knut Hovel Heiaas 6, 3.
Frithiof Berg Ellingsen 8, 4. øyvind Andersen 14, 5. Stian
Ruud 15.
Jenter 8 ãr:
1. Anita Habberstad, plassiffer 3, 2, Pia Solli Nyborg 4, 3.
Marit Hildebrandt 8, 4. Katrine
Larsen 9, 5. Heidi Bergskaug
Nilsen 13.
Gutter 8 ãr:

1. Erlend Olaisen, plassiffer 3,
2. Ronny Gonzales 4, 3. Glenn
Hávard Skillebekk 9,4. Pal Kri-

stian Eggen 12, 5. Taxiei Limi
13.
Jenter 9 âr:
1. Hege Vestli, plassiffer 3., 2.
Pia Lill Andersen 6, 3. Marit
Lieungh 10, 4. Synnøve Berget-Strøm 12, 5. Cicilie Gran 14.
Gutter 9 âr:
1. Erik Gundersen, plassiffer
Vegard Sandâs 6, 2 Leif
3,
Kristian Ruud 6, 4. Kennet
Kongsvold 10, 5. JØrgen Lysø
13.
Jenter 10 âr (2 km):

1. Marianne Søgaard, plassiffer 3, 2. Christine Seip 6, 3. Nina
Brathen 9, 4. Grethe Solem 12.
Gutter 12 âr:

1. Thomas Alsgaard, plassiffer 3, 2. Geir EgediuS 6, 3. Dag
Kristian Olaisen 9, 4. Christian
F. Nyborg 11, 5. Torgrim Thorstveit 12.
Jenter 13 ãr:
1. Ragnhild Johansen, pinssuffer 3, 2. Mari Liland 5.

.

Gutter 13 an:
1. Kjetil Marsdal, plassiffer 3,
2. Even Ralger 5,3 Ronny Brun-

1. Gyda Liland, plassiffer 4, 1.
Siri Marsdal 4, 3. Jane Buer 9, 4.
Mariann Andersen 12, 5. Hege
Rustad 15.
Gutter 10 âr:
1. Alexander Gonzales, plassiffer 3, 2. Espen Olafsen 7, 3.
Marius Hildebrandt 9, 4. Stale

strøm 9.
Jenter 14 (5 km):
1. Kari Torstensen, plassiffer
3.
Gutter 14 an:
1. Morten Holtop, plassiffer 3,
2. Erik Kvendbø, 5, 3. Cato Solberg 8.
Jenter 15 an:
1. Trine Alsgaard, plassiffer 3.
Gutter 15 ár:
1. Jan Egil Moen, plassiffer 3,

Eriksen 10, 5. Kenneth Helle 11.
Jenter 11 ãr:

1. Rhian Egedius, plassiffer 3,
2. Anett Hansen 7, 3. liege A.
Johansen, 8.
Gutter 11 âr:

1. øystein Engen, plassiffer 3,
2. Kim Engvik 6, 3. Thor Lindberg Olsen 9, 4. Martin Johansen 10, 5. Martin Skjret 11.

2. JØrn Limi 7, 3. Vernund
KongsfleS 10, 4. Pal Vestli
-.
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Konsulent/nestleder

Stjal penger og brus
Natt til fredag var det innbrudd i Pers gatekjØkken I Ytre
Enebakk. Inntrengerne hadde
blant annet vrt pa lageret og
brutt opp en kroneautomat og
tatt med seg innholdet, samt
stjalet en del bruskasser.

Sentraladministrasjonen er organisert med rádmannskontor
og Økonomiavdeling, totalt 14
ansatte.
Med forbehold om kommunestyrets godkjennelse vii stillingens arbeidsomráde vre samordning av kommunens oversiktsplanlegging (kommuneplanarbeid) og tiltaksarbeid. Stillingen vii for Øvrig bli tillagt annet.
saksbehandlerarbeid for râdmannen. Den som blir tilsatt vil
bli tiilagt sekretrfunksjonen for
kommuneplanutvalget og tiltaksnemnd. Videre vil stillingen
bli tullagt møtepiikt i formannskap og kommunestyre etter
rianmere bestemmelser.
Planleggingsarbeidet 1 kommunen utfØres ved utstrakt bruk
av arbeidsgrupper.

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

a

I
I

1
1

Stillingen som konsulent ved
sentraladm.inistrasjonen er ledig
for tiltredelse fra Ca. 1.06.85. Konsulenten er râdmannens stedfortreder (nestleder).

-

Na.vn
Adresse
————————————————— —

-

Enebakks- beste
idpettsutovepl.

Jenter 12 (3 km)

STILLING LEDIG

SØkere ma ha relevant hØyere
Økonomiskiadministrativ atdanning og praksis, gode samarbeidsevner og helst erfaring fra
prosjektarbeid. Erfaring fra anbeid med EDB vii were en fordel.
Kommunen kjØrer i dag gjennom on-linetilknytning til KDØ
rutiner for langtidsbudsjett og
-planlegging mm.
Stillingen lØnnes som konsulent (1. tr. 24)/fØrstekonsulent (1.
tr. 25,26,27) etter kvalifikasjoner.
Enebakk kommune han fá
kvinner i ledende stillinger.
Kvinner oppfordres derfor til a
sØke stillingen.
Ansettelse skier pa de vilkar
som til enhver tid fremgàr av
gjeldende lover, reglement og
tariffavtale, herunder pensionsordning med 2% innskudd.
Nrmere opplysninger om
stillingen fâs ved henvendelse til
rádmannen, tuf. 02-926060.
SØknad med bekreftede kopier
av attester og vitnemal sendes
Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 26. april 1985.
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Uten forerkort
LØrdag kveld ble en meget ung
bilfØrer i Ytre stoppet av poiitiet
da han kjØrte uten førerkort.

Stjal dor
SØndag formiddag ble en dØr
stjalet fra et nybygg under oppfØring i Kirkebygda. DØra sto
montert i huset, og tyven hadde
skrudd den ut for a fâ den med
seg. En gralivit vanevogn er sett i
nrheten, uten at politiet hat,
fatt oppiyst noe nummer pa bilen

Annonseriflg
er aktiv
markedsløring

eJIi$rn!tt

Enebakks beste idrettsutøVer sommersesongen '84, Ingar PederSeV
sammen med en del av premiene fra Enebakk helsestudio.
PA grunn av en del forsinkeiser med bade det ene og det andre, ble premieringen av '<Enebakks beste idrettsutØver"
fØrst foretatt i helgen, nrmere
bestemt fredag. For de som han
glemt hva denne konkurransen
var, skai vi rekonstruere litt. I
hØst yule Enebakk helsestudio
sette I gang en konkuranse, der
Vignetts lesere skulle were
dommere. Publikum skuile si
sin mening om hvem de synes
var den beste idrettsutØveren i
sommersesongen.
Mange gode forslag kom inn,
og det van fiere som nok kupne
ha fortjent den tittelen. et
pekte sea. raskt Ut en favoritt.
Ingar Pedersen hadde gjort seg
bemerket bade innenlands og
intemasjonalt, det hadde ikke
gatt ubemerket hen. Da vi blste av konkurransen, hadde Ingar vunnet med ganske over-

If

tca

-ihtt talerør

veldende flertall.
Premleringen foregikk i meget enkle former pa Enebakk
helsestudio fredag ettermiddag. Det var ganske gieve
premier Ingar fikk. For det fØrste fikk han et halvt ars gratis
trening pa Enebakk helsestudio, slik at han kan forberede seg best mulig pa den kommende sesongen. Ved siden av
dette, fikk han velge en treningsdress fra Hummei's kolleksjon, samt en fiott pokai i
kiystall.
Ingar og lagkameratene i
Enebakk vannskiklubb reiser
snart nedover til Spanla for a
ligge i treningslelr der nede. Til
sommeren far vi se om Ingar lever opp til forventningene til
det publikummet som karet
ham til <Enebakks beste idrettsutØver sommersesongen
'84.
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Nordre Brevig:

Klapt fleptall for
omd1skutept anlegg
En lang og omstendelig
sak er brakt til ende. Mandag vedtok kommunestyret enstemmig reguleringsplan for skyteanlegg
pa Nordre Brevig.
Kommunestyret gikk
ogsá enstemmig inn for at
det for a redusere stØybelastningen ma stilles
krav til isolerte skytehaller og at skytingen i størst
mulig grad foregár pa
dagtid.
Strid
Noen strid ble det imidlertid I
spØrsmàlet om hvem som skal f
by til a bruke omràdet. I formannskapets enstemmige innstilling het det at omrádet tilbates lain brukt av Det frivihige
skyttervesen og Østfold HV
distrikt 01. Thorvald Ungersness
(Sp) mente imidlertid at man her
burde Ia med skytegrupper under Norges Idrettsforbund for a
hindre at eventuelle skytegrupper ble uteiatt. Dette ble vedtatt
med 30 mot 3 stemmer.
- Jeg kan ikke begripe at man
ikke kan ga inn for innstihlingen
sam den star, sa SØrensen (Frp),
Vedtas det et fast antahl skytedager og et bestemt tiilatt ammunisjonsforbruk er det det samme
for meg hvem som trykker pa av
trekkeren. :
Men det var ikke det samme
for Thorvald Ungersness. - Det er
aldeles ikke uvesentlig, sa Ungersness. - Enebakk liar ikke
plikt til f.eks. a holde øve- og sky.
teanlegg for andre HV-distrikt elher andre skytekiubber enn de i
Enebakk. Anlegget er en belastning for omràdet, sa Ungersness,
og vi ma forsØke a begrense det
sà mye sam mulig. Og det var 30
av kommunestyrets medlemmer
enige i, og dermed skal ogsá skytegrupper under Idrettsforbundet fà by til a bruke an.
legget. Den Øvre grense for bruk
av omràdet skal fastsettes i avtale etter forhandlinger mellom
Forsvaret, Enebakk Skytterlag
og Enebakk kommune. Og denne

avtalen skal legges fram for formannskapet til endelig godkjenning.
Krav om bedre vei
I et Ijerde punkt i formannskapets innstilhing het det at det bør
vurderes a prioritere fylkesveistrekningen TØmmerbràteniBrevig dersom Økt trafikkbelastning
medfØrer ulemper for andre sam
ferdes bangs veistrekningen. Pa
forsiag fra Jorunn Buer ble dette
punktet forandret til: Enebakk
kommunestyre ber am at fylkesveien prioriteres utbedret av
hensyn til sykiende og gàende til
den kommunale badeplassen, en
formulering som et enstemmig
kommunestyre ga sitt bifall til,
tilhike med et 5. punkt, ogsà
foreslâtt av Jorunn Buer, hvor
det henstihies om a sette fartsgrensen ned til 50 i omràdet. Dette forsiaget skal oversendes vegsjefen i fylket.

Skytebaneinstruks
I fire àr har denne saken nà versert i kommunale rganer. Da
kommunestyret behandlet saken
i 1981 ble det vedtatt a be Forsvaret utarbeide forslag til reguleringsplan for omràdet. Siden
den gang har østfold HV-distrikt
01 og Enebakk HV-omráde overtatt som ansvarlig utbygge.r og
bruker av skytteranlegget.
Star-Oslo HV-distrikt 02 regner
med a fA iØst sitt behov for skyteog Øvingsfelt i eget distrikt.
I november 84 ble reguberingsforsiaget fra Forsvares bygningstjeneste annengansbehandlet i bygningsràdet, som vedtok a
oversende saken til kommunestyret for videre behandling.
Bygningsràdet ba i den forbindelse om at det matte utarbeides
skytebaneinstruks fØr reguberingsplanen skuhle tas opp i kommunestyret. Pa den bakgrunn
liar rádmannen henvendt seg til
Østfold Heimeverndistrikt og
Enebakk HV-omrâde for utarbeideise av en silk instruks. ForelØpig forehigger den ikke.

Enebakk ungdomsskole referansebygg for ENfiK-tiltak I kommunen
Na skal det spares penger pa ENØK-tlltak i Enebakk! En prosjektgruppe
nedsatt av formannskapet i mars 83, la høsten 84
fram sin utredning om
ENØK-tiltak i kommunen. Kommunestyret
har ná vedtatt at denne
rapporten skal legges til
grunu for gjennomføring
av ENØK tiltak ved Enebakk Herredshus, Enebakk ungdomsskole og
Ytre Enebakk skole, de
tre byggene som ENØKgruppa har utredet.
I 1985 vii kommunen ha et
strØmforbruk pa 2.2 mill. kroner.
Av rapporten gâr det kiart fram
at sparepatensialet pa de tre
byggene gruppa har utredet, behØpet seg til Ca. kr 260.000 med
dagens energipris. Med instab-

fjytt sentep for
seminapep og kultup

bering av en elektrokjele ved Enebakk ungdomsskole, som kommunestyret ogsà vedtok mandag, vib en kunne spare ytterhigere 90.000 kroner i áret.
Nár det gjebder prioritering av
ENØK-tiltak har man gatt inn
for a ta utgangspunkt i to grupper, mindre prosjekter og stØrre
prosjekter.
Ved prioriteringen av mindre
prosjekter, vedtok kommunestyret a iegge inntjeningstiden til
grunn, og satte samtidig en kostnadsramrne pa 30.000 kroner. For
stØrre prosjekter heter det I yedtaket som ble fattet i mandagens
kommunestyremØte, skal bade
inntjeningstid og investeringskostnader tas i betraktning ved
prioriteringer. - Kommunestyret
bestemmer ved àrbige budsjettbehandbinger hviike tibtak
som skal gjennomfØres etter innstilling Ira snariig organ for gjennomføring av EN0K-tibtak, heter

Emil Flaten og Odd Ulvad. To avforgrunnsfigurene i det nye utstillings og seminarsenteret i
Nygârdsveien.

FØrstkommende fredag finner
det sted en kulturbegivenhet i
Enebakk. Det skal apnes et senter pa Fbateby sam skal vre
nyttig til sà mangt. Stedet er Nygàrdsveien, og det er det nye røde bygget der det er snakk am.
Dette nybygget er oppfØrt med
tanke pa a fayne kunstutsUilinger, mØter, fester og seminarer. PA en enkeb pressekonferanse mandag, flkk vi en kort presentasjon av alt det nye bygget
kan brukes til. Det er sengeplass
til tibsammen 10 personer i det
nye bygget, samtidig sam ram-

meverkstedet kan huse àtte per- presentasjon av hennes meritter!
soner.
Hun er elev av Chrix Dahl ved
- I sammenheng med caterin- States
n hâñdveiks- og kunstingen nede pa grendesenteret kan dustriskole. 11967 ble hun tibdeit
dette bhi et attraktivt seminartil- grañkerprtsen, og har siden 1968
bud, sier Odd tJivad sam sam- deltatt pa Statens HØstutstilbing
men med Emil Flaten informerte med malerier og grafikk. Hun har
pressen am dette nye tibbudet.
hatt tilsamni en 36 separatutstibDet som nà star pa program- linger her til brinds, samt en sepamet er intet annet enn de offisieb- ratutstilhing pl Island. Hun har
be àpningen av det. nye senteret. debtatt pa koiiktivutstibbinger 1
Den faregar sam sagt fØrstkam- Sverige, Daninark, England,
mende fredag, og i tiiknytning til Frankrike, Tyskband, Italia og
apningen er det bagt opp til et Spania. Mange a' hennes verker
variert program. Det skal bib gi- er bbitt innkjøpt av Nasjonabgabtarspill ved musikeren Knut beriet, RiksgalberieL og Norsk kubHaimrast, Enebakk kunstfore- turràd med flere. hun har ibiustnings formann Odd Uivad skal si rert flere bØkei, deribbant
naen ard for dagen. Det biir dikt<Draumkvedet> og Vera Henappbesning av skuespilleren Eva riksens <Dronningsagaen.> Hun
Solbakken, samt omvisning i det har gitt Ut en egen bok: -Sett
nye bygget, kombinert med en gjennom gubibribber - et gbimt av
bettere servering. Enebakks ord- skobens historie. Desuten har
fØrer Lucie Paus Fa.ick skal sta hun hatt fleste dek.rasjonsfor den affisiebbe àpningen av ut- appdrag der hun har beget alterstibbings- og seminarsenteret. tavber blant annet til S.;. HailDette foregàr kbokken ett, og yards katobske kirke 1 Oslo.
publikum som vii vre med pa
dette evenementet bes mote app
senest kiakken fern pa ett.
PA utstillingen til Eneoakk
Kiokken tre samme dag vib det kunstforening, stiller Anne-Use
bbi en godbit for able kunstin- Knoff ut 83 bilder. Able disse e" til
teresserte. I kunstfareningens re- saigs. Den 17. aprib kqnmer Angi, vib det bhi apnet en separatut- ne-Lise Knoll sebv til Enebaik
stilling av ingen ringere enn den junstforening for A hoide forekjente enebakkustneren An- drag. Men det er abtsà hiuhighe
ne-Lise Knoff. For de sam ikke til a beskue hennes arbeicier fØr
kjenner Anne-Lise Knoll og hen- det. FØrstkommende fredag àp
nes kunst, innbater vi ass pa en nes altsà utstibbingen

det.
Det ble ogsà vedtatt a utpeke
Enebakk ungdomsskole sam referansebygg for EN0K-tibtak i
kommunen. Prioritering av
ENØK-tibtak ma ha hensyn til
dette, heter det i vedtaket. Nâr
det gjebder Enebakk ungdomsskole er det pa det rene at kommunen vii fA konsubentbistand
fra Akershus Energiverk til
gjennomfØre prosjekter pa dette
bygget. Det er imidlertid forutsetningen at kommunen fØbger

app med finansiering av de ubike
tibtak.
Nàr det gjebder organisering av.
ENØK-tiltak I kommunen anbefaber prosjektgruppas rapport
at ansvaret for de kommunale
bygg tilbegges en person ved
teknisk etat. Bade Dag Skaug
(AP) og Kare KjØbie (H) ga sitt bifaib til -denne vurderingen, og papekte ogsà nØdvendigheten av
skikkebig oppbring til vaktmestere ved innfØring av forskjehhige EN0K-tibtak. OrdfØre-

Espen Nordhagen

I Nygárdsveien blir det
førstkominende fredag
apnet et tilbud til folk
som skal avholde seminarer, mØter og fester. Dette
bygget er ogsã ment som
lokale for utstillinger.
Bygget har sengeplasser
til ti personer, og lokalitetene star nã kiare med
dusj og toaletter. FØrstkommende fredag kiokken 13.00 er det klart for
âpning av dette senteret,
og kun to timer etterpà
apnes en separatutstiiling av enebakkunstneren
Anne-Lise Knoff.

ren kunne berabige med at siikt
kurs er pâtenkt og antagebig vii
komme i gang i lØpet av vàren.
Nàr det gjebder finansieringen
av ENØK-tibtak her kommunestyret vedtatt a apprette et
EN0K-fond, san nettopp skal finansiere ENØK-tiltak. Et utkast
til fondet er pa det nrmeste
kbart fra ràdmannen. Fondet er
bygd app debvis etter monster Ira
ENØK-fondet til Akershus
Energiverk.
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OPTISK SYNSPROVE
DptikGr ØYSTEIN KRDGH

MARKISER

Enebakk
Markiseservice

OPTISKE as

SKI

TANNLEGE

Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524

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

M'kiser Persenner C'dmtwett
Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
tlt. 92 45 58

orsk
ppkvalitett

'd

I

CATERING

ELEKTRONIKK

Enebakk
Transformer
v'ksted

Clifford A/S

Boks 27, 1911 Flateby,
TH. 92 85 40

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

RORLEGGER

BLIKKENSLAGER

Velio-rør

OSVALD NORDLI

Utforer alt i varme-, sanitrog oljefyringsanlegg

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores
1911 Flateby
TH. 92 84 68

Arne Veiby
fit. (02) 92 86 43

S

utforer alt i el-installasjoner
1912 Enebakk TIf. 92 63 00

249.kr 284.-

fra kr

Bensin - olje - rekvisita
Gatekjokken
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, Tlf.: 9281 32

UTFØRER ALT I
EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIt. 92 86 94
Mobiltlf. 094/26165

Grendesenteret — 1911 Flateby

Enebakk
RegnskapskoultOr

,- /7•f

1912 Enebakk
TIf. (02) 92 63 03
MCDL. AV F.JORSKE
REGNSKAPSSYF1AERS FORENING

Urns dog en vodiikehnidef,i hengor med kvalitel
S Galvanisert —nn. 09 bonIng.
•Vannfant plasibolagl finer med AL kantlisler.
•Fnrlengborf dreg og ken kombineres som
bgtheo gem.
Tilhen9eefeftS monger.. riroelig.
or
Fd.Iakbge
goner og bouliogsbebngeleer.
Ring og beogil idg!
Bergly Mek. Verksted
K,n.Sn .11 iii, 4,5.0 01.85215 ')

1/
1I I
a Sj
çJL aa-am

REGNSKAP
KJELL BRENDJORD

"BERGLY-HENGEREN"
bilens beste venn!

páske

ØYERDI BENSIN &
SERVICE

'
4

INSTALLASJ0NSFIRMJ

MAMBA'S MOTE
Tebo senter
1820 Spydeberg
888470

Vi ønsker alle
váre kunder
en god

B ENSINSTASJON

EL-INSTALLASJON

Stpømshorg &
Enersen A/S

Str. 31-47
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Ytre Enebakk Bensin & Service A/S
1914 Ytre Enebakk - TH. (02) 92 44 08

FINA

KIRKEBYGDEN FOTO
(ved brannstasjonefl) tlf. 92 65 24
1912 ENEBAKK

VIGNETT

RELIGIOSE MOTER

KUNNGJORINGER

Ytre Enebakk
Ride- og kjoreklubb

BETEL

Ønsker a lane egnede hester til bruk pa vârt
ridesenter.
Garantert godt stell!
Henv. Sterner 92 45 81

GRENDESENTERET FRISOR
928049
Salongen holdes stengt f.o.m. 9.4. - t.o.m. 15.4.
Ellers vanhige ápningstider.
GOD PASKE.
Siw

Enebakk FolKeninhiotek
holder stengt etter pâske til og med mandag 15. april.
Biblioteksjefen

Pilkekolikurranse
lØrdag 30/3 pa Mjar.
Start fra skolen ki. 11.00
Sparebankens flotte krystallvase er satt opp som Mjrpokal til beste E.J.F.s fisker.
Arr.: Enebakk Jeger- og
Fiskerforening

Førstehjelp pa bilen
NYGARDSVEIEN 8
1911 FLATEBY

ANNE-LSE KNOFF
SEPARATUTSTILLING

MALEKIER GRAFIKK
29.3. - 21 .4.1985
Apning fredag 29.
mars kI. 15.00

Enebakk Husmorlag arr.
kurs i samarbeid med øyeren
Bensin & Service.
Start torsdag 25. april. ki.
19.00.
Kurset gãr over 4 torsdager
a 2-3 timer og koster kr. 120,for ikke medi., og kr 100 for
medi.
Pámelding til Kari GlomsrØd, Rugvn. 2, 1912 Enebakk,
tif. 92 64 32, senest 17. april.
Arr. Enebakk Husmorlag.

STILLING LEDIG

Enebakk husmorlag
sØker parkassistent i Flateby barnepark.
Spørsmâl om stillingenlsØknad rettes til
Sissel Bjerkely, Hagenvn. 5, 1911 Flateby, tlf. 92 84 52, innen 11. april.

BifilkWelp
I forbindelse med utvidelse av àpningstiden (9.00-19.00)
pa hverdager, sØker vi medhjelpere (husmØdre, skoleelever) som kan jobbe pa ettermiddagen, i ferier, ved
sykdom osv.
Alder: Over 18 âr.
Henvendelse: Thorleif LØken.

LokensMatsientep A/S

Palmesøndag Id. 19.00:
Erhing Kobbevik,
Skjrtorsdag kl. 18.00:
(BrØdsbrytelse) BrØdrene
Kobbevik taler og synger.
1. pskedag Id. 11.00:
Brødrene Kobbevik
Onsdag 10.4. ki. 19.30:
MenighetsmØte,

PASKETILBUD
Nakkekoteletter
75,80

Alle velkommen.

PASKEMØTE PA
BJERKELY
3.-6. april
Velkommen til samvr i forbindelse med páskemØtet:
414. Id. 10.00: Bibeltime
Ki. 17.00: Misjonstime
Ki. 20.00: MØte.
5/4. Kl. 17.00: Bibeltime
Ki. 20.00: MØte.
6/4. Ki. 10.00: Bibeltime.
Det Norske Misjonsselskap

UNDERHOLDNING

80
49pr.

F91% med
U
ncerrniljoet
LES

left

Søndag 31.3.
(PalmesØndag) ki. 19.30 (V)
Ondt blod i Amerika

STREKKMETA'LLTRAPPER, REKKVERK, TAKSTIGER, FLAGGSTENGER
u.s btødrene

INNRAMMING

LJtsigts
rammeverksted
Alt i innramming.
1911 Flateby TIf. 92 86 10
ogsá kveldstid

•

midthaug

TIf. 715122

SEPTIKTØMMING
utfØres dag/kveld.
FOLLO SEPTIK
Tlf. 92 11 19,
mobiltfl. 094/16 171

Haondbiffigpuppa

Arsmøte 23.4.85 pa Mjr u.skole ki. 19.00.
Forsiag til arsmøtet ma vre styret i hende
innen 15.4.
Styret

VAronna nrmer seg
Er traktor og redskap i orden til onna?
Er clutch og bremser kiare for nytt hardkjør?
Er dieselfilter, oljefilter, luftfilter og olje i skjØnneste orden?
Er lys og elektrisk anlegg sà godt som nytt?
Er det godkjent hovedbryter pa traktoren du parkerer i
haven?
Er det mulig at ALT er i orden?
Ja, da ringer du i hvert fall ikke til meg.

WAR DINGSTAD LANDBRUKSVERKSTED
SPYDEB ERG, TLF. 88 85 27

1914 Ytre Enebakk, tlf. 92 40 14

BEGRAVELSESBYRAER

Sveums BIomster1orretnh
og Begravelsesbyra
Holger Sveurn
Torggt. 2 - 2000 Lillestrøm
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon beg ravelsesbyrâ 7148 30

Cur. Stensruds Eftf. A/S
Ski Begravelses- og

Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3— 1400 Ski

(02)17 30 80
HELE DOGNET

Flateby Jern & Farve
Bjerkesenteret - 1911 Flateby
JERNVARER - SEMENT
- KJOKKENARTIKLER
- FARVEHANDEL
TLF. 92 87 40

GriflpØser
61,80
3950
pr. kg
Bacon
I skiver
98,-

Rä oksekarbonader
700 g, 44,50
00
29pr. pk.
Salami
F'epølse +
Stahburpølse
Skinkerull 30%
Jaffa
appelsiner
700
pr. kg
MASSEVIS AV
PASKEPROVIANT
PA TILBUD
Nye ãpningstider:
Man.-fredag . 9.00-19.00
Lørdag
9.00-15.00
(neste trinu
nattaient. ..)

tOKENS
MATSENTER A/S
YTRE ENEBAKK
TIf. 9240 14

--
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Idrettsanlegg pa Flateby:

Kultupkonsuienten, *v1.1 Vupdepe
ompaodet ford for Samfunnshuset
R*

kontorassis-

tent, Ytre:
Ja, jeg venter pa vbren,
synes at det bar vrt nok
snø og kulde nâ. Jeg bar
sittet ute og salt meg allerede, sà varforiiemmelsene er pa plass.
-

I kveld skal kulturstyret ta stilling til hva
som videre skal skje nâr
det gjelder Idrettsanlegg
pa Flateby. KulturkonsuLenten instiller pa at alternativet nord for Flateby Samfunnshus skal vurderes seriØst innen man
gr videre. Dette er et alternativ som plankomiteen for idrettsanlegget ikke har vurdert.
De alternativene som sâ
langt har vart vurdert
har sine fordeler og ulemper, sier kulturkonsulent
Nils Petter Wiik.

Min hovedinnvending mot
Streifinnalternativet er kostnadsfaktoren som gjør at det er
et prosjekt langt frarn i tid. Man
bØr fà et idrettsanlegg sâ snart
som mulig. Et poeng nâr det gjelder lokaliseringen er ogsd trafikkforholdene ved Streifmn,
saint at beliggenheten yule innebre begrensninger I muligheten
for sambruk. Jeg tenker her da
blant annet sett fra nrings1ivets
'side med tanke pa utstillinger,
messer o.s.v.
Ndr det gjelder Vidotta, har
fylkeslandbruksstyret sluttet seg
til vedtaket i landbruksnemnda
her i kommunen som gdr imot at
41 dekar ved Stranden skole skal
tas i bruk til et idrettsanlegg.
Enda yule 41 dekar vare for iite til et aniegg av den type det
-

her er snakk om sier kulturkonsulenten. 70-80 dekar er mer 1
samsvar med det som trenges.
Det er imidlertid viktig, understreker Wiik, med et nrt samarbeid med idrettens organer i
den videre pianlegging. Plankomiteen har konkludert med at
Streifinn er det beste alternativet for plassering av idrettsanlegget pa Flateby. De gdr ogsà
inn for at man reserverer et offentlig areal pa Bergskaugjordet
til svØmme og idrettshail. Et idrettsanlegg ved Streifinn, silk
plankomiteen har tenkt seg det,
vii koste Ca. 6.2 mill. Alternativet
ved Vidotta som Økonomi og anleggsutvalget i Enebakk IF gár
inn for vii koste Ca. 3 mill.

-

Ytre:

10111 11H *~'A

lnnbpudd Pao klubben
Tah Smukkesta skoIee!e
Ytre
Ja,jeg venter pa varen,
jeg svnes sb absOlut:t at det
liar vrt nok snØ og kuldc
br i ai Hai nok ikke fat",
de riktigevarfornemrneisene enna. (let bar ikke
v.rt varrnt. nok.
-

11i'ii .1
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1. sort.
for )78,-
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1 II1, Det er deri 11 1(5', 1pa l'i'li• aret. liar alleredc' sittet pL 'ri :Is5Ofl
noen ettern iddap"i h vor
(let bar vrt carrot nok.

Det var gjennom døra tyvene kom seg inn. Her er to av EMC's medlemnier if'uU gang med a utbedre skadene.
KJØPEKORT

Anne Grethe Yttervold.
husmor, Ytre:
Ja, jeg venter pa vâren,
og jeg gleder meg som en
unge. Jeg mener at vi har
hatt nok vinter for i âr.
VarfornemmelSefle har ogsâ kommet. Jeg bar sittet
vedvannthrnet og slikket
sol allerede.
-

Enebakk motorklubb er pa nytt butt utsatt for innbrudd.
Motorkiubben har til alle tider vrt et yndet besokelsessted
for nattlige gjester. Ved flere anledninger har det vrt innbrudd pa <<kiubben'>>, uteri at det har bUtt gjort annet enn a
skifte 16s. Det har vrt snakk om a forsikre verdigjenstandene men det opplegget star etter det vi far opplyst, I stampe. Ved inn bruddet, som forovrig skjedde natt til fredag ble
det stjâlet en del disco-utstyr. To platespillere, to mikrofoner, en hodetelefon, en munn-til-munn-maske(?), en forsterker, 09 diverse kontorutstyr, deriblant stempler med
Enebakk motorklubbs emblem. Tyvene hadde sagd over làsen pa inngangsdora, og dermed kommet seg inn den
veien. Pa fotorommet hadde tyvene plutselig fâtt trang til a
tre av pa naturens vegne, 09 dermed gjort sift fornodne der
09 da.
De hadde ogsá brutt opp to spilleautomater i hap om a
finne penger. De ble sannsynligvis skutfet, for etter det vi
far opplyst, var det ikke de store summene i myntkassa pa
det tidspunktet.

]I() NYTT
BJERKESENTERET 1911 FLATEBY TLF. 92 80 32
-

III

-

Paratin og Iyringsolje!

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

