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Lokalavis for Enebakk

Løssalg kr. 3,50

1drettsanlemyet Pao Flateby:

NY Punde i'stpiden o plasseping

Sport
Se side 8

Se side 2

Enebakkhilep ma
avskdtes
Se side 4

Gpendehuset
kommep
- Her skal idrettsanlegget etter min mening ikke ligge, sier formannen i Enebakk IF, Frode Bakken.

Se siste side

Kiubbledere
Kulturstyret har vedtatt â.utlyse en halv stilling som kiubbleder I Flateby Ungdomsklubb. Deltidsengasjementet for tre
deltidsiedere skal forledges til 31.12.85.

Det bygger opp til real storm nàr
kommunestyret mandag kveld skal
debattere den videre skjebne til det
framtidige idrettsanlegget pa Flateby. Bolgene har I lengre tid gàtt hoyt
nár det gjelder plasseringen. Forlopig er ingenting endelig avklart. Et
nytt alternativ til plassering skal Utredes, nemlig omâdet nord for
Samfunnshuset, økonomi- og anleggsutvalget i ldrettsforeningen
har av tidsmessige og okonomiske

grunner, onsket a lokalisere idrettsanlegget til omrâdet ved Stranden
skole, og har bedt om at det alternativet ma bli behandlet seriost I kommunens râd og utvalg. Na foler de
seg spilt Ut over sidelinja. Fra administrasjonens side er det satt en
strek over dette forslaget og et nytt
alternativ, skal utredes.

Se

side 7

PA DEKKJAKT? Kjnr lii
YTRE ENEBARK
BENSIN &
SERVICE A.,S
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA
Auf. gummiforhandler
Stat-radial sthdig pa tilbud!
Dekksalg og service til kt. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!

lIlt. (02) 924408
EKOFI SK

VIGNTT

PL ~K T N
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Fullklaff for Regnbuen

aktuelle oppslag om ukens aktiviteter

Jon Boe Paulsen stiller
Ut I Gallep!'Nygac'pd
GUDSTJFNESTER
Torsdag 25. april ki. 19.00: Man
kirke. Samtale-gudstjeneste
v/Johannessen. Arets kon.
firmanter, foreldre og faddere
er spesielt innbudt. Kirkekaffe.
Søndag 28. april kl. 11.00: Enebakk kirke v/Johannessen.
Onsdag I. mai ki. 11.00: Enebakk
kirke v/Helgheim. Offer til
Kristne Arbeideres forbund.

IL Driv
0-offeiisav
0-gruppa I IL Driv arrangerer
treningsiøp hver torsdag fram til
3. juli.
For a là full glede av orienteringsidretten og bruk av kart og
kompas, arrangerer o-gruppa flybegynnerkurs for interesserte i
aile aldre. Kurset gâr over fire
kvelder. Interessert? I sà fall mot
fram pa Ytre Enebakk skole I
ettermiddag klokka fern.
Kartet over Bjerkeskogen som
Driv lanserte i forbindeise med
'Enebakk 2-dagers inngàr i
Arets tuorientenjng, men kan ogSA med stort utbytte brukes av
vanlige turgãere. Arets turorientering starter 12. mai og ogsá i àr
vii posene med kart og poster bli
A fà kjøpt hos dagligvareforretfinger, sarnt bank og bensinstasjon i Ytre. Ogsà i banken i
Kirkebygden vii posene vare til
salgs.
0-gruppa bar for øvrig iagt a n
en storoffensiv i disse dager for a
fà Økt interesse for o-sporten. Alle husstander i Ytre bar fátt en
informasjonsfolder om sesongens
aktiviteter i postkassa. Og iørdag var det stands utenfor dagiigvareforretningene i Ytre hvor
folk fra o-gruppa I Driv orienterte
om de forskjellige oppleggene.
Den uunngàelige kakebasaren
tok man med pa kjØpet.

LØrdag 27. april ápner Enebakk Kunstforenings fØrste Utstilling, i Galieri Nygãrds lokaler
pa Flateby. Utstiller er Jon BØe
Paulsen, som skulle vre godt
kjent for et kunstinteressert publikum etter en rekke utstillinger
I inn- og utland. BØe Paulen..ti1hØrer den nyrealistiske generasjonen av norske kunstnere, og
forener tradisjonene Ira de gamle
mestere med en dramatikk og et
samfunnsengasjement som gjør
ham til en høyst aktuell kunstner.
Enebakk Kunstfonening ble
stiftet pa senhØsten 1984, og er
ikke sà rent lite stoit av d ha fatt
Jon BØe Paulsen til sin ailer fØrste utstiiling. Kunstneren bar sin
utdannelse Ira School of museum of fine arts i Boston (1979k,
og fra Statens Kunstakademi
(1980-83). Sin fØrste separatutstilling hadde ban i 1980, men
ban bar ogsà deltatt pa en rekke
koliektivutstiilinger. Blant annet

var ban representert pa utstillingen -Nordic Landscapes i Londons Scandinavian Art Center i
1983, og ved en stØrre utstilling I
Salon d'automne Grand Palais i
Paris samme àr.
Nàr Jon BØe Paulsen skal besknive sin egen kunst, sitenen ban
gjerne filmregissønen Alfred
Hitcheocks ord cm at 'drama en
selve livet, nãr de kjedelige delene en fjernet.. Han legger vekt pa
A vinkle sine motiver dramatisk,
og betrakten teaterverdenen som
sin viktigste inspinasjonskilde.
Ikke desto mindre gàr ban gjerne
PA kino opptil Ire-fine ganger I
uken, og henter billedinntrykk
bade Ira kinolerretet og alie muiige. andre steder. Enebakk Kunstforening Ønsker publikum hjertelig veikommen til utstillingen
med Jon BØe Paulsen, og hàper
pa en like stor interesse som det
ble cm Anne-Use Knoffs utstilling i de samme lokalene.

Du husker vel UngdommeNs
kulturmønstring
lørdagens store loppemarked i
Enebakk. Det er pa Ytre Enebakk skole det foregdr, og arbeidsutvalget ved skolen star
som arrangØr. Ta en tur! Her er
noe for enhver smak. Det andre
ma kvitte seg med kàn nettopp
du ha bruk for. Det blir selvfølgelig som tidligere an salg av
kaffe, brus og kaker. Ordføreren
vii vre til stede og kaste glans
over arrangernentet. og I an kan
man ogsà friste med auksjon.
Vr ute i god tid det kan lønne
seg. DØrene àpner klokka 9.00. Se
for Øvrig annonse i dagens avis.
-

1.mai
Arets 1. mai arangement er
iagt til Enebakk ungdomsskole
som I fjor. Dagens hovedtaler blir
Thor Eirik Gulbrandsen. Den
som vii vre med pa hele feiringen bør stâ tidlig opp. Frokosten
starter pa skolen klokka halv ti
om morgenen, toget klokka 12.
Ogsà i ár blir det gudstjeneste
klokka 11.! Enebakk kirke vlsogneprest Helgeheirn

-

;e. DLI BRUN OC StANK
FOR FERIEN
Med 25 nye 100 W SOLANA-ROR I
hver seng tar vi opp kam pen med sola.

SOMMERTILBUD:

3 mnd. trening inkl. 10 ganger I
solarium for kr

650.

Ring og bestill time i dag!
PS. Tilbudet gjelder ma)/juni/juli 1985.

Konsert
Lørdag er ogsà den intennasjonale ungdomsklubb-dagen. Dette vii bli mankent cm kvelden
med en konsert i regi av Klubb I
pa Flateby Samfunnshus. Det er
det engelske bandet New Vouge
som gjester huset denne kvelden.
Bandet karakteniseres scm et
vaniert og visuelt spennende orkester. Medlemmene er samlet
Ira mange forskjellige musikalske bakgnunner, i'aggae, soul,
disco og kabaret orkester.
Altsà en hei lørdag I ungdommens og musikkens tegn pa Flateby Samfunnshus.

-

Seks-sju hundre mennesker
med smatt og stort besøkte Ion
dag Juniorlosje Regnbuens arrangement pa Flateby Samfunnshus. Juniorlosjen hadde
invitert til àpent bus med aktiviteter for alie aldersgrupper. Her
var det da ogsâ litt av hvert a
foreta seg. Hva sier man f.eks. cm
innendøns natursti? Joda. det er
mulig. Dessuten ganske spenanende, og adskillig bedne enn ute
i skikkeig gnisevr. For dessverne sønget vrgudene for at det
ikke ble noe av den planlagte
pinnebrødstekingen. Denne kunne man jo vanskeiig flytte inn I
huset.
Pa scenen gikk sang og danseleiker kontinuerlig, med Elise og
Oddvar Andersen fra barnelosje
Betiehemsstjernen I Oslo som utrettelig og gØyale ledere. Det var
forØvrig flere banne og juniorlosjer fra Østlandsomràdet til stede og hjalp til med arrangemenet.
Spennende med nrradio

Skikkelig spennende var det
med besøk fra radio Ung, NGU's
nrnadio, som sØrget for at unge
enebakkinger flkk pnØve seg med
a lage egne nadioprogrammer
som de attpàtil kunne Ia kjøpt
bàndet etterpá. I liliesalen instnuerte Morten BergflØdt ivnige
ungdommer i hvondan man lager
video. Gruppavar stadig d se i
Storsalen, hvor.de blant annet flumet og intervjuet ungene som
koste seg med trolldeig, malen-

-

skrin og tegneblokk. Jo, aktivitetene I de forskjellie avdelingene var upàkiagelig.
Senveningen sto Klubb I for, og
kiubblokalene var ogsà àpne under hele anrangementet. I lillesalen kunne interesserte se videcen
Klubb I bar iaget om sniffing
Valget en ditt.
I OG T samarbeider blant annet
med.orgazusasjone
utviklingsprosjekter i den tredje
verden, og det var en egen stand
med saig av varer fra den tredje
verden. Mye fint kunsthândverk
og selvfølgeiig Te for 20 til det
spesieile utvikiingsprogrammet
pa Maldivene.

-

-

Regnbuen

,V
:%
IvrI

Jegerpruven
• Enebakk Jeger og Fiskerforening skal ná arrangere kurs som
fØrer fram til jegerprøveeksamen.
Kurset skal ledes av erfarnejegere med spesialutdannelse. Parneldingsfnisten for kurset er 30.4.
Se forØvrig annonse I dagens
avis.

-

4 àr

Arrangøren av det hele, Juniorlosje Regnbuen, med utretteiige IOGT'ere Vera og Willy BergfiØdt I spissen ble stiftet i 1981
som en videneføning av barnelosje Brevspedt. Regnbuen bar i
dag 15 medlemmer i alderen 7-14
an. Hittii bar de holdt til hjemme
i peisestua hos Willy og Vera,
men nâ skal de fà fast tilholdssted pa Huset annenhver mandag. Og da blir det plass til mange flere. Junonlosje Regnbuen er
IOGT's forum for barn og unge I
Enebakk. Og for den som ikke
vet hva IOGT star for skal vi kort
fà opplyse cm at onganisasjonen
arbeiden for edruskap, fred og
meilommenneskeuig forstâeise.
Mediemskap forplikter avhold
fra alkohol og andre rusgifter.

-

Hos oss er det ingen skyer som
stenger for solstràlene, tvertimot:
Vi garanterer k!ar sol
fra kI. 11-21 hver dag

LØrdag braker det lØs pa Flateby Samfunnshus. Det en Ungdommens kulturmØnstring vi
snakker om, og det hele starter
klokken 14.00.
Dt blir ni deltakere i mønstningen. 5 popgnupper, Enebakk
skolekonps, en gruppe frá Ytre
Enebakk skolekorps, Betel ungdomskorps og en trekkspilld.uo.
Det blir en utenforstdende jury
oppnevnt av Norges Sang og
Musikkrâd som skal plukke Ut en
nepresentant blant deltakerne til
A representere Enebakk i den videre oppfØlgingen av mØnstningen pa fylkesplan og senere eventueit pa landspian.
Det blir salg av kaffe og kaker.
Gratis adgang. Se forøvrig annonse i dagens avis.

Vera og Willy Bergfløclt utrettelige i arbeidet for rusfritt mujØ blant barn og unge i Enebakk.

Det var goy a lage sine egne radiopro gram.

-

I-

VIGNETT

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

Endringer i skattesystemet
Viljen til a finansiere en videre
utbygging av offentlige goder avhenger av rettferdigheten i
skattesystemet. Den mate det offentlige skaffer inntekter pa er
avgjØrende. Et skattesystem som
I stigende grad har veitet byrdene over pa vanhige folks arbeidsinntekt er uegnet til A sikre
fellesforbruket. Arbeiderpartiet
gár inn for nødvendige reformer i
skattesystemet. Det er pakrevet
A omfordele skattebyrdene. Utredningen Ira Skattekommisjonen VII vre et viktig grunniag.
Arbeiderpartiet vii bygge pa dette for a oppna mer rettferdig fordeling.
Skattekommisjonens forslag
om Økt bruttoskatt vil redusere
fordelene av fradragene, ved at
en større del av inntekten beskattes for fradrag. Lavere

skattèsatser vii ogsa redusere
fordelen av rentefradraget, og
det blir en iangt mer rettferdig
virkning av fradragene pa de ulike inntektstrinn. Ved a gjennomføre siike endringer i skattesystemet, kan retten Ui a trèkke
fra gjeldsrenter opprettholdes.
Fordelene ved rentefradraget
blir jevnet ut. Omieggingen vil gi
økt skatteinngang fra nuilskatteytere og hØyinntektsgrupper. Arbeiderpartiet vii foreta en samiet
vurdering av formuesbeskatninge, eiendomsskatten og inntektsbeskatningen av boiig. I
denne forbindelse skal det tas
srskilt hensyn til pensjonister
med lay inntekt og egen boiig.
FØr overgang til et nytt system
for denne del av beskatninge,
skal det gjennomføres lik taksering av boliger I kommunene.

Videpegãende skolem
111bud I Enebakk
Av mange ársaker som en ikke
uinner det nØdvendig A utdype
nrmere, Ønsker de fieste kommuner a M videregáende skoler
innenfor egne grenser.
Nâr en ser pa den omfattende
behandling saken har fâtt og de
enstemmige vedtak som er fattet
tidligere i sável skolestyrer som
kommunestyrer, gjelder dette
ogsá Enebakk.
At spØrsmáiet om a tiiby Enebakk Ugdomsskoie til bruk for
videregâende skoletiibud dukket
opp I forrige periode, skyldes
ganske enkelt det forhold at
Akershus fylkesskoiestyre i
rundskrivs form henvendte seg
til kommunene med spØrsmâi
om det fantes lokaler som kunne
egne seg til bruk for fyiket med
sikte pa videregâende undervisningstiibud.
Aiierede i 60-árene da Enebakk
ungdomsskole ble planlagt,
tenkte politikerne at skolen i
framtida matte egne seg godt
som videregàende skole.
Andre smakommuner i fyiket
hr hatt større hell mëdseg enn
Enebakk nar det gjelder a markedsfØre sine interesser pa skolefronten overfor fylket. Det ferskeste eksempel i sA mate er Nesodden kommune som fikk en hyper-,
moderne videregâende skole til
Ca. 25 mill. kroner for bare fa. ár
siden, til tross for at kommunen
den gang bare hadde Ca. 2 000
innbyggere mer og Ca. 100 eiever
mer pa ungdomstrinnet enn Enebakk har i dag.
Det vii Enebakk <ma se i øynene for a bruke Wenche ButensChøns uttrykk i et inniegg I

"Vignett" nr. 15, er at dersom vi
gir opp kampen for a ua en videregáende skole I kommunen, sa far
vi den helier ikke.
Det er ikke større grunn for
Enebakk a bØye seg for vedtatte
prioriteringslister, holdningeri
fyikesskoleadministrasjonen 0.1.,
enn det har vrt for andre kommuner som I tur og orden pga.
fasthet og pagaenhet har fàtt sine videregaende skoler. Dersom
vi gir etter, vil vi aldri iykkes..
Helt til det siste bar det da ogsa vrt en tilfredsstiilende tverrpolitisk hoidning i kommunen i
dette spørsmal. I forrige periode
var bade skolestyre og kommunestyre samstemt. Da man sâ
flkk avslag fra fylkesskoiestyret,
sendte skolestyret ved to forskjeliige anledninger henvendelser til Kirke- og undervisningsdepartementet og Kommunaldepartementet om spØrsmâl ang.
videregáende skole som angikk
oss,
I hvert enkelt tilfelle kom det
personlig svar fra de respektive
statsrader med uttrykk for positive hoidninger.
Dette er de hoidninger som bar
vrt gjeldende <,pa sakait ansvarlig hold" for a sitere fra et
innlegg av Reidar Kobberstad i
siste "Vignett".
Men sa er det neppe noen andre lokallag av HØyre, enn si
fyikeslag som regner noen av raritetene fra Enebakk HØyre i denne periode som en belastning.
Sannsynhigvis velger man a dra
pa smiiebandet.
Halyard Toft

Samtidig skal ianemuiigheter,
avdragstid og avdragsviikâr i
boligfinansieringen endres. Dette gjøres for a bedre forhoidene
for ungdom I etableringsfasen.
Arbeiderpartiet bar som mal at
skattesystemet skal bidra til sosial utjamning. Fradragsordfinger skal ikke gi srskilte fordeler til dem med hØye inntekter
og formuer. NØdvendigheten av
et nytt og mer rettferdig skattesystem vinner na Øket tilsluttfling.
Lars Kvalvág
nestleder Enebakk
Arbeiderparti

Oss matglade
imellom

Endelig! TØr vi kallé tiden vi nâ
er inne i var? Sneen iigger fortsatt I altfor store brøytekanter pa
Flateby. Kalenderen forteller oss
at der ER var. Vi tror den, og haper pa varregn I stedet for mere
vat sne.
Hvordan det er rundt omkring
I vart lange land, vet vi ikke sikkert, men vi fra Oslo har en tradisjon. Straks etter paske beveger vi oss ut pa byen. Gjerne
ifØrt hvit skjorte elier biuse. Kan
det ha noe med ansiktsfargen a
gjØre tro? Eller er det varføielsen
man far etter a ha kommet ned
fra fjellet, hvor det som regel er
full vinter I pasken? Hvem vet?
To engang byfruer, na enebakkinger, hadde lyst til a ivareta denne tradisjonen i ar. Straks
etter paske bega vi oss ut i
skumringen. Hvor skuile vi ga?
SelvfØlgeiig pa hjemstedet Flateby. Bortskjemte med spisesteder
er vi ikke etter klokken 18.00. Vi
hadde valget meilom gatekjØkkenet eiler Salams pizzabar. Det
siste alternativet ble valgt.
Vi var innstilt pa kyliing med
pommes frites og salat som fØr
var alternativet til pizza, som vi
ikke hadde iyst pa. Denne gangen ble vi positivt overrasket. Etter a ha funnet et ledig bord,
blant kjekk rolig ungdom som
koste seg med brus og kaffe, var
Salam der med spisekartet. Som'
na var utvidet. Vaiget var vanskelig. Han kunne na varte opp
med biff med bernaisesaus pornmes frites og salat, schnitzel
m/poteter og salat, gratinert svinekotiett med tilbehØr, I tiiiegg
til den kyllingen vi var klar over
smaker fortreffelig.
Valget fait pa gratinert svinekotlett mlpommes frites og salat.
Det smakte aideles nydelig. Vi
anbefaler aile som ieser dette a
prØve Saiams mat. Den er veismakende og rimeiig.
To husmdre

AP og V viser
idretten ryggen?
Dette synes a vre konkiusjonen man kan trekke etter behandiingen i formannskapet 15.
april. Da var iokaiisering av idrettsanlegg pa Flateby pa sakskartet.
I motet skrinla flertaiiet i formannskapet (Ap og V)
-Stranden—alternativet.
Det
gjorde de ganske enkeit ved a
nekte en nrmere utredning av
ElF's eget forslag om lokalisering av idrettshail og bane ved
Stranden Skoie. Dette er nemlig
det eneste alternativet som kan
iøse ElF'S akutte behov for anlegg pa kort sikt.
Høyre inviterte til et bredt
samarbeid om spørsmaiet og
ønsket en skikkelig utredning
ogsá av "Stranden'-alternativet.
Dette ble nedstemt mot HØyres
og Senterpartiets stemmer. Da
gjenstar et anlegg ved "Streifinn". Et prosjekt hvor idrettsplass aiene vii koste mer enn Idrettsplass og hail ved Stranden
Skole. Planene kan reaiiseres
langt ut I 90-árene.
Enebakk idrettsforening sier I
brev til kommunen at de Ønsker
anleggsaktiviteter for sine barn
fremfor kjempeanlegg for barnebarn. Men dette er nok en sak
som ikke alene angar idretten i
den ene deien av bygda. Flanene
ved "Streifinn" blir nemlig sa
kostnadskrevende at idrettsforeningen ikke bar rad til de drilLsutgiftene som følger med et siikt
anlegg I arene fremover. Dette
ma da iØses ved store driftstilskudd over kommunale budsjetter. Dette gir nok lite og ingenting til den øvrige delen av
idretten I bygda.
Toget har snart kjØrt for idretten I Enebakk. Saken skal avgjØres i kommunestyret mandag
29. april.
Leif Almehagen
Kommunestyrerepr. (H)

Flateby
familiebarnehage
En del fell har sneket seg inn i
innlegget om Flateby fam. barnehage 17.04.85, sa vi vil gjerne gi
fØigende opplysninger:
Familiebarnehagevirksom
heten er en kommunal institusjon, men virksomheten er lagt
til det enkelte, godkjente hjem.
Barnehagen er for barn i alderen
0 - 3 ar, og den som ansettes far
yrkestittelen <'familiedagmor/
far". D.v.s. det samme som assistent" I "vanlige" barnehager.

Vi vii pa oppfordring fra
Ore ryttere fá overbringe
denne biomsterhilsen til
blide, hensynsfulle bussbroytemannsjâforer,
skap og hensynsfulle
brukere av skytterbanen
her i Ytre. Tusen takk.
Vennhig hilsen styret i
Ytre Enebakk
Ride- og Kjoreklubb

4tusmannsäntl
I 'cVignett'> nr. 15 har Barthold
A. Butenschøn et inniegg i forbindelse med at jeg I et intervju
bar benyttet uttrykket "busmannsand'.
Han tar fulistendig feil nár han
mener at man nedverdiger tidilgere husmenn som personer nar
ordet "husmannsand tas I bruk
I var tid.
Forhoidet er nemlig at det i et
spraks utvikiing forekommer at
ord eiier uttrykk i árenes iØp far
en sprakiig omtolkning eiler vri,
uten at dette skal henlede ieserens oppmerksonThet mot Uttrykkets rot. sa ogsa i dette tilfeliet.
Begrepet "husmannsand betyr i dag kort og godt en trangsynt innstilling.Riktigheten av
dette kan B.A.B. forsikre seg om
ved hjeip av Riksmalsordboken.
En belt annen sak kan det selvfØlgelig vre at personer som
mener a ha tiiknyting til den
stand som i sin tid etabierte busrnannsordningen, fØler det diskriminerende for seg a bii minnet
om dette ved et slikt uttrykk.
For øvrig vii jeg til B.A. Butenshøns innlegg ía by til a bemerke at den historiske bakgrunn for husmennenes forhold
her I landet gir ilten grunn til romantisering. Likevei er det uten
tvil riktig at mange husmenn og
deres etterkommere i flere sammenhenger.viste.seg4vnr sine
'herrer" ganske overlegne bade
nar det gjelder intelligens. evner
og anlegg. Dette siste, sa vel som
husmennenes forhold generelt,
kommer dessverre alt for iite
fram 1 de bygdebøker som Ira tid
til annen er utgitt her i landet.
Halyard Toft

Styreren, fØrskolelreren, gir
praktisk og pedagogisk veiledfling til de ansatte.
Dagmorens egne barn, i fØrskolealder, teller med i antail barn i
gruppen, sa liver dagmor kan
kun ha 2 barn under 3 ar i hjemmet.
De kommuner som praktiserer
4 barn pr. dagmor, har aldersgrupper 0 - 7, evt. 0 - 10 ar, men
ogsa her teller dagmorens egne
barn, under 7 âr, med i antall
barn i gruppen.
Arbeidstiden for de ansatte
kan vre inntil 9 t. pr. dag.
Flateby fam. barnehage 19/4-85
Evy Lindberg Olsen

VIGNETT

Flateby:

Koselig eldpetpeff pao Huset
Et like sikkert vârtegn som
hestehoven i.veigrefta er kinokomitéens invitasjon til Eldretreff med film og underholdfling pa Flateby samfunnshus.
Denne vârtradisjonen er noe
de eldre setter pris pa. Og som
regel har da kinokomitéen
skaffet til veie god gammel àrgangsfilm etter publikums hjerte.
Torsdag kveld gikk ârets
eldretreff I kinokomitéens regi
av stabelen. Det var gjort nydelig i stand i storsalen pa Huset. Smâbord med blomster og
levende lys. Lokkende dufter
fra kjokkenet av vafler og nykokt katie. Dessverre motte
del i àr sá aitfor fà opp. Det var
pa forhánd gatt ut invitasjon til
Pensjonistforeningen, Handicaplaget og Enebakk syke- og
aldershjem. Men om man var
fa, hadde de som motte fram
noen hyggelige timer,blant annet i selskap med Nattergalen
Flatebys sangglade damer
og 2 herrer, som har gledet i
en árrekke med popular og
folkelig sang, velegnet til a
nynne med i.
Damene i Nattergalen tok
seg for anledning srdeles
godt ut I sine hvite bukser og
svarte bluser.

-

Avskilting

Det er nemlig slik at politiets
folk har med seg avskiltingsbegjring pa patrulje om kveldene,
og pa.trefferman bilister som ikke bar betalt a.rsavgiften, risikerer man at bilen blir avskiltet der
og da. Lite hyggelig om man er
pa. søndagstur med familien.

Kaffekosen er obligatorisk nâr kinokomitéen inviterer til
eldretreff. Pa bildet: Kjell BrenclJord og Randi Andersen.
disse tilstelningene, betrodde
en av de tilstedevrende til
Del er fantastisk
Vignett.
Nor koselig kinokomitéen lager del i stand pa disse eldret-

Hrverk

Koll isjon

Ungdomsfyll og smáhrverk er
En kollisjon ved Vik-svingen i
Ytre Enebakk forrige tirsdag, av de ting politiet for tiden har en
endte godt, forholdene tatt i be- del problemer med. Hrverket
bar for det meste dreiet seg om
traktning.
ting som Ødelagte postkasser,
bilspeil antenner og ruter, og det
En ung mopedist pd vei til ung- er ungdommer i ungdomsskoledomsskolen, kolliderte med en alder og oppover som antagelig
personbil som kom kjØrende i star for mesteparten av dette.
mótsatt retning. Det er som regel Politiet understreker at selv om
glatt og isete pa. denne veg- det har vrt flest tilfeller av detstrekningen i disse snØsmeltings- te pa Flateby i den siste tiden, er
tider, og det kan vel ha vrt a.rsa- det ogsâ en del problemer ute og
ken. Gutten ble brakt til legesen- gâr i andre deler av bygda. Vi er
teret i Kirkebygda, men hadde betenkt over hvor mye ungdom
heldigvis bare fátt mindre ska- som ferdes bygdelangs nattestid
i helgene, sier lensmannsbetjent
der.
Stig Hansen til Vignett.
-

e4tj%
APNINGsuTSTILLING I
GALLERI NYGARDS LOKALER
FLATEBY 27. april 12. mai
-

reffene
09 del er vi veldig
takknemlige for. Jeg pleier a.
vre her hvert àr, 09 synes
bare det er lift skuffende at ikke flere motte opp I ãr.
-

NO du er
20 bräker
du ikke mer!
Enebakks
blindeforbund bar hatt mye bràk pd
sine fester i det siste, og
har derfor pa. sin siste fest
stengt dørene for de under
20 a.r. Det skulle vare en
streng 20-a.rs grense, men
likevel ble noen under 20
a.r sluppet inn. Lumpent
gjort. Ailtid er det vi ungdommer som lager brâk,
sier de VOKSNE som sitter i styre og stell. Og jeg
som trodde festarrangørene var til for a. avverge
bra.k, ikke lage mer.
Sa Enebakk blindeforbunds festkomité: Se dere
om etter voksne folk. Og
tenk pa. deres medmennesker.
Anonymer i flertall
fra 15-65 ãr

Ogsà mange synder nàr det
gjelder betaling av kilometeravgiften. Dette gjelder dieseldrevne
kjØretØyer hvor man betaler en
viss avgift til staten, ut fra antall
kilometer man har kjØrt. Riset
bak speilet her er at Toll- og avgiftsdirektoratet ba.de i Oslo og
Akershus forøvrig har biler ute,
hvor man kan finne ut direkte via
dataanlegg hvem som ikke har
betalt kilometeravgiften, og
avskflte bilene pa. stedet. Dette
d.reier seg som oftest om lastebiler som brukes i yrke, og det
finnes enebakkbilister som ogsa.
har opplevd a. bli avskiltet pa.
denne màten. Ingen behagelig
opplevelse, og det fØrer da ogs6
gjerne til at avgiften blir omgáende betalt.
Omregstrering
Det er ogsà en del andre forhold som kan fØre til avskilting,
sier lensmannshetjent Stig Hansen ved Enebakk lensmannskontor. Det kan dreie seg om
manglende innbetaling av forsikring, men dette er forhold som
ikke ailtid gár gjennom oss. Det
kan ogsa. dreie seg om at man ikke foretar de nødvendige ting i
forbindelse med omregistrering
na.r en bil skifter eier. Ba.de kjø-

per og selger skal skrive under og
sende salgsmelding innen tre dager anga.ende eierskiftet. Her
syndes det mye, sier Hansen.
Ofte stoler selger pa. at kjøper
sender salgsmelding, og omvendt. Det kan hende selger fortsatt blir stâende som eier, og kjøper sa. a si kjØrer pa. selgers ansvar, med alt det det kan innebre av ubehageligheter, ikke
minst for selger.

-

Kilometeravg ift

POLITIRUNDEN

r

0

75 enebakkbiier star nâ for tur til avskilting,fár Vignett opplyst ved Enebakk lensmannskontor. Arsaken
er at ârsavgiften for i fjor fortsatt ikke er betalt. Fristen for betaling for 1985 er 15. mars, og fortsatt er det
mange som ikke har betalt, slik at det utover sommeren vii vise seg om enda fler kommer til a kjØre
ygt pa veiene. For utrygt kjØrer man om man ikke har
betalt denne avgiften.

-

Kveldens hoydepunkt var
visningen av lUmen Gjest
Bárdsen, en film de eldre setter like stor pris pa selv om de
har sett den bade tre 09 fire
ganger for.
Vi eldre setter stor pris pa

75 enebakkbilep
ma avskiltes

Ikke automatisk

Folk tror ofte at omregistreringen gar automatisk. Det er ikke
tilfelle. Na.r man kjØper en bil,
ma. man sØrge for a. betale omregistreringsavgift til Toll- og avgiftsdirektoratet. Denne summen kan variere fra a.r til a.r, alt
etter hvilken a.rsmodell man bar
kjØpt, og hva bilen veier.
SA skal man betale a.rsavgiften,
og sØrge for at man bar forsikring. Bilen er ikke omregistrert
for den nye eieren har mottat.t
vognkort, utstedt i sitt navn.
-

Det koster

Tilbake til arsavgiften. Det lØnner seg ikke a. vente med a. betale
denrie. Tid1iere kunne det nok
-

gene nrmest som et billig Ian,
sier Hansen. Na. er det annerledes
idet man ma. betale kr 250 ekstra
for a. vre sent ute med betalingen. Det skulle vre grunn god
nok til a. ile til postkontoret for a.
bringe forholdet i orden, slik at
man igjen kan kjØre rundt med
god samvittighet, uten a. fa. hjerteklapp nár man ser en patruljebil.

NA ER DET
SNARl BIKINITID!..
Har du noen
kilo/cm for mye?
Vi hjelper deg
med vekten og figuren.

Vi har dietter som er lette a
følge. Kom og prøv maskinen var, den er effektiv.
Du gâr ned 1-2 buksestorrelser pa
et kurs + kiloene.

Ring 92 64 82
10 SOLTIMER kr 200.-

Tove og Wenches neisesalong
EKEBERGDALEN

Maleren Jon Bøe Paulsen
Apning lordag 27. april kI. 15.00
v/ràdmann Bjorn Halvorsen
Apent:
Hverdager 17-20, lord. 12.00-18.00, send. 13.00-18.00

LGKNLAVI~W

-den máJeg lese !

VIGNETT
Hva kan egentlig en
ungdomsskoleelev? Er
det sâpass tiltak I ung
dommen, at den kiarer
A spikre i sammen et
severdig program for
en hel kveld? Vi horer
jo sh mye om a sy
puter under armene til
ungdommen, saerlig I
disse valgkamptider.
Etter et besok pa
elevkvelden pa Enebakk ungdomsskole,
rister vi bare pa hodet
av folk som sier at
ungdom ikke eler til.
tak.
Elevkveld er topp. I alle fall p
Enebakk ungdomsskole. Dette
kunne vi med sikkerhet slà fast
sist torsdag. Da inviterte nemlig
elevene ved Enebakk ungdomsskole foreidre, og sjetteklassinger til en Ca. to timers hyggestund i gymsalen pa Enebakk

(Espen Nordhagen)

ungdomsskole. Man presenterte
et meget variert og morsomt program, med innslag av dans
(<Breik v/City Crew, og jazzbalett med elever fra ungdomsskolen), musikk, (skolebandet,
og Project fra Flateby), og sist
men ikke minst, en teaterforestilling det virkelig stod respekt
av.

Arlig
Vi flkk opplyst at dette er en

Skolebandet under ledelse av Ole K. Thoresen ga den fulisatte salen en god musikkopplevelse.

ârlig foreteelse hvor elevené viser
litt av det de kan for foreidre og
kommende ungdomsskoleelever.
Formingsavdelingen ved skolen
var ogsa oppe for anledningen,
og der satt og stod ivrige elever I
full gang med a vise litt av det de
driver med i formingstimene pa
skolen.
Fullsatt sal var det fra fØrste
stund denne torsdagsettermiddagen, og da kveldens konferan-

sier. Ragnhild Rust annonserte
fØrste nurnmer, stod spenningen
i taket hos de medvirkende. Skolebandet var fØrst ute med sine
tre nummer. Lederen for dette
bandet, Ole K. Thoresen, hadde
gjort en meget god jobb med a
kjØre blasere og el-instrumenter
sammen til en gruppe. Bandet
vartet opp med tre melodier. som
etter det vi fikk opplyst var arrangert av Ole K. Thoresen. Posi-

tiv og gjennomarbeidet musikk.

Decibel-rock
Flatebybandet Project var neste innslag. Dette var en helt annen type musikk. Her var det Heavy-Metal sâ decibelene hamret
og sb i ørene. Flatebybandet,
som for gikk under navnet Bass
er Barnslig komponerer able làtene sine selv. Det gir et visst inntrykk av stilen nãr vi gir melodititlene: ',Poison,,, <,Angel. og
-Hart of Rockn roll". Dette var
musikk som fenget den yngre delen av publikum, men den eldre
garde kunne etter det vi oppfattet stresin begeistring, det ble
enkelte ganger i hardeste laget.

Breik>>
Break-dans gutta City Crew
beñnner seg visst bade hØyt og
lavt. De var ogsá tilstede pa
elevkvelden, og repertoaret blir
bare mer og mer avansert. A beskrive breakdance med ord, ma
nØdvendigvis bli en orgie i klisjeer, sà derfor nøyer vi oss med a si
at hvis man har en anledning til a
stifte nrrnere bekjentskap med
City Crew, sà gjør det, man vil
helt sikkert ikke bli skuffet.

Stil og sjarm
Dans ble det ogsà i litt andre
former. Jazzbalett har etterhvert
fàtt mange tilhengere blant den
unge garde, ogsa i Enebakk.

"
-Dansegruppene danset jabalett, og her var det stil, ynde og gratie som var stikkordene.

Mange forskjellige uttrykksmàter kan innpasses i denne form
for dans. Akrobatikk og stil var
stikkordene da de tre forskjellige
gruppene ga en smakebit pa hva
de kunne. Hvorfor det bare var
jenter sbm danset jazzbalett,
skal vre usagt, men vi er belt
sikre pa at denne form for dans
ogsà passer for gutter, hvis de er
tØffe nok.

Spro bestefar
Teaterforestillingen ble et kapittel for seg selv. Historien om
den overbeskyttende bestefaren
som hadde trang til litt av hvert
av fornØyelige adspredelser. Han
danset "elgdansen' og ble beskyldt for a vre senil, men senil
var han ikke. Livsfrisk og halvprØ setter han grà bar i hodet Pd
sin svrt sà borgerlige oppasserfamilie. Det hele endte med at /
bestefar dro en tur til syden, og I
det teppet gàr ned, og bestefar
sitter og skriver brev hjem til sine formyndere, gàr det en smellvakker representant for hunkjønnetforbi, og bestefar skriver: Her
er det ingen darner, ingen darner
i det hele tatt. En meget fornøydig forestilling som det absolutt
stod respekt av.
Elevkvelden pa Enebakk ungdomsskole er etterhvert blitt en
àrviss foreteelse. Nivàet er I alle
fall steget siden vi gikk pa ungdomsskolen, og arrangørene bar
all zere av arets forestilling. Det
skal bli spennende a e-hva,ungdomsskolen stiller opp "me! til
neste ár.
01
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Har du noe a
meddele dine
- - Sambygdinger?
Prov en
smáannonse I
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ff
Forurensning fra landbrUketo

Folep at dot blir gj0Pt mYe
Forurensningen fra Iandbruket har ogsa vrt i sokelyset den senere tid.
Vassdrag blir forurenset av avrenning fra gardsbruk. - Jeg innrommer
gjerne at dette er et problem som det bør gjores noe med, sier herredsagronom Anders Lein til Vignett.
Et problem for landbruket
gjennom lange tider, har vrt
avrenningen fra de enkelte
bruk. Dette bar fØrt til at en del
vassdrag bar butt forurenset av
avlØp fra gjØdsellager og siloavlØp. - Na gjØres det etter mm
mening mye for A utbedre for-

holdene, sier Anders Lein til
Vignett. - Dette er et spørsmál
-som sorterer under fylkesmannen, og han er jevnlig pa
besØk pa gârdene rundt omkring for a kontrollere at alt er,
som det skal m.h.t. avlØp. - Det
bender at en gàrdbruker far-pa-

legg om a forbedre gjØdseflageret sitt, sier Lein - og det er her
vi pa landbrukskontoret kommer inn. Vi utarbeider forslag
til forbedring, og lager tegninger og gir kostnadsoverslag. -

Noen ma faktisk bygge helt fly
gjødselskjeller, sier Lein, - en
gjØdselskjeller i dag skal vre
fullstendig vanritett, og ha kapasitet til Rte mãneders lagring.

Grunnen til at det er säpass
lang tids lagring, er at det ikke
er by a legge naturgjØdsel rett
pa snØen. - Spredning av naturgjødsel bØr foregâ om hØsten, og da skal den plØyes ned,
sier Lein. - Spredningen kan
ogsà foretas om váren, men da
ma den harves ned ijorda, opplyser han videre. Ut i fra jordprøver er det Or oppgave a yte
konsulentbistand til gârdbrukerne nár det gjeider vaig
av riktig gjØdseltype, sier Lein.

I skrivende stund ser det
bokstavelig talt, lyst Ut for Enebakks bondestand. Sola varmer som aldri fØr, og vi kan
med tilfredshet konstatere at
det blir frre og frre vinterplagg a se. Det blir stØrre og
stØrre bare flekker rundt omkring, og hardnakkede rykter
sier oss at árets første bad er
butt foretatt. Alt dette tyder pa
at Anders Lein f.r sitt Ønske
om en snarlig varonn oppfylt.

i..AFIONNii.;..

BØr vwPe I gang I begynn elsen av mai
Til tross for en noksâ sen var, er forberedelsene til vàronna i rute. Hvis man
kommer i gang den forste uka i mai, er mye
vunnet. Enebakk Jigger normalt en uke etter
de andre kommunene i FoUodistriktet nâr
det gjelder a fá en start pa àrets første onn.
Dette kan herredsagronom Anders Lein
opplyse til oss ná da snoen enná ligger tung
utenfor vinduet. I de solvendte hellingene
er det sa smàtt begynt a dukke opp bare
flekker, men likevel er vi mentalt innstilt pa
en 17. mai med store snoflekker rundt amkring. Derfor er det beroligende a snakke
med Anders Lein, han er ikke av dem som
maler en viss mann pa veggen I utide.
Espen Nordhagen
Det skal vre belt bart pa jordene, for man kan sette i gang
noe sOm heist av saing. Dette
vet veb de fleste, selv om de sorn
I iikhet med oss, ikke er sr1ig
landbrukskyndige. Den sene
varen bar riktignok .skapt litt
problemer for bØndene i Enebakk, men det er ingen fare for
avlingene - ennä.
- .Hvis vi kommer I gang med
vâronna 1 begynneisen av mai,
skulle mye vre reddet. sier
Anders Lein ved landbrukskontoret. - Grunnen til at vi her i
Enebakk ligger Ca. en uke etter
resten av Folbo-regionen er
selvsagt da geografisk forhold,
sammen med den tunge jorda
vi har her i omradet. NA bar sur
nedbØr vrt i sØkelyset i det
smste. Foruroligende meldinger
har innkommet. med bud orn
fiskedØd og dØde vassdrag.
Spesielt utsatt er visstnok sØrog østlandsomrâdene. Grunnen
til den sure nedbøren er in- '
dustriutslipp 1 atmosfren fra
fabrikkomrâdene i Syd-Tyskland og Nord-Frankrike. - N
foretas det ikke malinger av
surheten i nedbØren fra var side, sier Lein. - Vi far váre informasjoner gjennom pressen vi
som alle andre. Vi tar derimot
prover av jorda. og i de prøvene
registrer vi blant annet phverdien av. jordprøven. Er
ph-verdien lay (sur) gir vi beskied til gãrdseieren at han ma

kaike jorda. Sur jord gir nemlig
- reduserte byggavlinger. Til dette er det a si at en ph-verdi ned i
mot 5, er urovekkende. - Vi tilstreber a a ph-verdien i jorda
opp pa Ca. 6.5.
Sur nedbØr er ikke det eneste
som gjØr jorda for sur. inneholder
Kunstgjødseben
blant anriet nitrogen, fosfor og
kalium og dette bidrar til en forsuring av jorda. - Det fakturn at forrige àrs avling har
dtatt Ut kalken av jorda, ved si•den av utvasking (sur nedbØr)
og bruk av fuulgjØdsel, gjør sitt
til at jorda blir stir. Nâr vi bar
tatt prØvene: og ratt resultatet,
gir vi beskjed til gàrdbrukeren
m.h.t. kalking. - Na skal vi huske pa at emiet sur nedbør teknisk sett er fremrned for oss her
landbruksetaten. opplyser
Lein. - Vi har ingen mulighet til
A male surhetsgraden pa nedbØren, men en annen ting'er at
vi kanskje skulle sett at vi hadde den muligheten.
- Det er i alue fall en interessant tanke sier herredsagronomen til oss. - Nâr vi er inne pa emnet med surhet, er det
viktig a legge vekt pa at naturgjØdsel er gunstig for jorda. Den
inneholder.- stoffer som til en
viss grad nØytraliserer de sure
stoffene, sammen med viktige
nringsstoffer.

Vaig av riktig gjødsel er viktig for en god avling,sier her- redsagronom Anders Lein.

VIGNETT

1drettsanlegget p Flateby:
a
O

tranden-alternati vet
definit1vt lit av bildet 7
Nytt alternativ
Da formannskapet forrige uke
behandlet lokalisering av idrettsanlegg pa Flateby, gikk fern avrepresentantene inn for rádmannens innstilling pa a avvise omrâdet ved Stranden skole som et
aktuelt alternativ til plassering
av idrettsanlegg. De fern representantene gikk ogsá, I likhet
med rádrnannen, inn for av Vidotta og gymsalen ved Stranden
skole skal bygges ut etter tidligere vedtatte planer.
Et enstemmig forrnannskap
gikk inn for a utrede alternativet
nord for Samfunnshuset. Bade
kostnads og trafikksikkerhetsspørsmál skal vurderes, likeledes
lokalisering ut Ira kommuneplanvedtektenes ordlyd, og kommuneplanens intensjoner. Kommuneplanutvalget skal foreta
denne utredningen.

Ut fra dette, og innkomne
merknader fra sakkyndige og
brukergrupper syntes forslagsstilleren det var nØdvendig a Utrede de to andre alternativefle for
plassering pa lik linje med streifinnalternativet - altsa omradet
ved Stranden skole og ved Samfunnshuset. Aimehagen (H) foreslo at kommuneplanUtValget
skulle ta seg av denne oppgaven.
Han fikk imidlertid bare 4 stemmer for sitt utsettelsesforsiag.

Utsettelsestorsiag
Til forrnannskapets behandling forelâ det et brev fra ElF
som mener at deres forslag om
plassering i tilknytning til Stranden skole og Vidotta ikke er butt
tilstrekkelig behandlet i komrnunens ràd og utvalg. Leif Almehagen (H) framsatte et utsettelsesforslag. I hans forslag het det:
- Pa dettetidpt1rikt i aksbe
handlingen anser formannskapet
alternativet Streifinn tilstrekkelig utredet. Alternativet inneholder fordeler og kiare ulemper,
hva gjelder kostnader og fellesbruk.

Bekiager vedtaket
PA denne bakgrunn foriangte
Høyre og SF en protokolltilførSei
hvor man beklager formannskapets vedtak. - Representantene
mener vedtaket bygger pa ufulistendig grunniag heter det.
I protokoiltilførselen gir de to
partiene utrykk for at plankomiteen ikke har tatt tilstrekkelig
hensyn til synspunkter og Ønsker
fra den framtidige bruker og eier
av anlegget, nemlig ElF. Videre
at det siste forslaget Ira ElF
(Strandenalternativet) ikke er
utredet av administrasjonen, og
at forslaget heller ikke har ftt
den politiske behandling som det
naturlig har krav pa. H og SF mener videre at plankorniteen i liten
pertise som flnnes pa idrettshold.
STUI bar belier ikke vrt pa befaring og sett de ulike aiternati:
vene, sier de. HØyre og SF savner
ogsâ en vurdèring ut fra problemer som tas opp av kulturadministrasjonen i fylket nâr det

gjelder hØyspenttraSeen og lyslØypa i omradet.

Ikke korrekt
Dette er ting som ma innebre
at kostnadsoverSlaget til plankomiteen for det aktueile aiternativet ikke er korrekt. Muligheten
for, og nØdvendighetefl av sambruk ut fra driftskostnadene, og
andre Økonomiske vurderinger
mener Høyre og Senterpartiet at
man har glemt, nar man kan
komme fram til at Streifinnalternativet er det beste. Nettopp dette med sambruk er sterkt understreket Ira fylkets side. ProtokolltibfØrselen fra HØyre og Sp
konkiuderer med at driftsutgif-,
tene vii bli sa store at ElF ikke
har râd til anlegget. Resultatet
av det vil bli at man ma basere
seg pa overføring av betydelige
belØp til driftsstøtte 1 arene framover.

Anlegg inneri 85?
Det anlegget anleggsutvaiget i
Enebakk IF har forestilt seg ved
Stranden skole innebrer en
opprusting av Vidotta til en bane
med spilleflate pa 64x110m m
med sikkerhetssone rundt totalt
72x 110 m. I tillegg en idrettshall
pa 23x44 rn og eventueit en svØm.rneh.'fl€.defifie pa
12.5x25 m. I det forslaget anleggsutvalget I ElF kommer
med, heter det at dersom Enebakk IF' kan avsette 1.000.000 kr
pr. ar til idrettsanlegg pa Flateby, vil den foreslâtte idrettshall
og grusbane ved Stranden skole

vre betalt I iØpet av 4 ar. Med
begrenset laneopptak og omgaende beslutning kan anlegget
vre bruksklart allerede høsten
1985, mener anleggsutvalget I
Enebakk IF, som hevder at plankomiteens forslag totalt vil komme pa 20-25-000 kr.

Arealbehov.pã 100 dekar
Alternativet ved Streifinn, som
plankomiteen gar inn for, er av
teknisk etat kalkubert til 4.2 mill det sakalte hØyspentalternativet. I tillegg kommer kostnader
til framfØring av veg, vann og
kloakk som av teknisk etat er beregnet til 1.750.000 84-kroner
inkl.moms. I kostnadsoverslaget
for banen, som man regner far en
total flate pa 16.500 kvm, er det
ikke regnet kostnader til utrustaing, lysanlegg elier framfØring av vann.
Idretts/svømmehall gar plankomiteen inn for a plassere pa
Bergskaugjordet hvor det er satt
av et areale pa 8 dekar til offentlige formal. Disponering av Bergskaugjordet star forøvrig ogsa
pa kommunestyretS sakskart for
mandangens mØte. Et enstemmig formannskap bar pa forhà.nd
gàtt inn for a avsette 8 dekar til
offentlige formal, og be bygningsrâdetrbeide videre med reguieringsforslagene.
Det totabe arealbehov plankomiteen opererer med for det
man betegner som en idrettspark er 100 dekar.

Var og skolekorps horer
sammen. Firipussen til 17. mai
er allerede i gang, og en hjemhg vârkonsert er ofte opptakten
til en hektisk korpssesong med
stevner, turer og konserter.
Sondag ettermiddag inviterte Enebakk skolekorps til varkonsert i gymsahen pa Enebakk ungdomsskole. Det var
bygdas tre skolekorps som
skulle spihle for et hjemtig og
entusiastisk pubhikum. Forst ut
var vertskapet under sin dingent Espen Nordhagen. Etter
en kart pause var det Ytre
Enebakk Skolekorps' tur. De
altererte musikantene virket
noe betuttet da Espen Nordhagen ogsá ná tok taktstokken.
Det viste seg a vre midlertidig, og musikantene var lettet
da deres dirigent Rune Martinsen dukket opp etter forste
nummer. Del er nâ rart med
det en er vant med da. . Selv
om Enebakk-dirigenten gjorde
en svmrt brukbar jobb sänn pa

Stranden skolekorps i aksjon.
sparket.
Stranden skohemusikkorps,
fikk mren av a avslutte det hehe
- og det gjorde de pa en mate
sam nesten bk pusten fra for-

samlingen. For med all mulig
respekt for alle váre dyktige
skolekorps her i kommunen
ma del vre tihlatt a Si: - De er
gode!

Men de er ogsâ talirike. Del
desidert største av vàre Ire
korps, og da er det kanskje let•tere a fá det til late en smuhe
fyldigere.

Stranden-alternativet ut?

Strandenalternativet er av teknisk etat kostnadsberegnet til kr.
3.000.000 (84-kroner) Etaten har
gatt ut Ira et arealbehov pa 40 dekar i omradet for a fA et brukb art
anlegg. FIF's formann har antydet Ca. 20.
Landbruksnemnda har gátt
imot omdisponering av 40 dekar
dyrkbar mark ved Stranden
skole og ftt medhold I fyikeslandbruksstyret. Kulturstyret
bar pa bakgrunn av dette sett
bort Ira Strandenalternativet og
gatt inn for a vurdere omradet
nord for samfunnshuset. Bygningssjefen har sluttet seg til
plankomiteens vedtak om idrettsanlegg ved Streifinn.
Om kommunestyret velger a
fØlge formannskapsflertallet, er
Stranden-alternativet sannsyniigvis defrnitivt ute av bildet. Og
det neste slag vii sta om
Streifinnalternativet - eller omradet nord for Samfunnshuset.

Gjennomgangsleiligheter
kommune
Enebakk
p1an1eger ná A.
gjennomgangsleiligheter
for vanskeligstilte gravide og mødre med smâ
barn.' Tomta Konvallveien 18 pa Flateby (665
kvm pluss fellesareal) er
av rádmannen innstilt
som egnet til formâlet.
Saken ble utsatt i formannskapet, som likevel
vii ha sin innstilling kiar
nâr saken kommer opp i
mandagens kommunestyremøte.
I 1984 fikk kommunen innvilget statsiiskudd pa kr 300 000
til gjennomgangsleihgheter for
vanskeligstilte. Tiiskuddet er
overført til kommunen. I fØlge
betingelsene for tilskuddet skulle man innen I. februar 85 sende
revidert regnskapsutdrag rapport til fyikesmannefl orn hvordan midlene er butt anvendt.
Fjisten er forienget til 1.8.85.
Heise og sostaistyret bar hatt
here prosjekter pa gang nar det
gjelder a finne brukbare lØsninger. Kommuneiflgefliørefl har
gatt over den boflgmassen kommunen disponeremed tanke pa
ombygging til to gjenhomgaflgSleiuigheter, men har -ikke funnet
noen av disse brukbare til formalet.
Det ble derfor vurdert a bygge
to nye lelligheter. I den forbindelse er flere tomter til formalet butt
vurdert. Det gjelder Vâghveien 4.
og Borgvn. 30 i Ytre Enebakk, og
Konvaliveien 18 pa Flateby. Av
disse aiternativeme bar râdmannen vurdert Konvallveien 18
som det beste.
De planlagte bobigene VII komme pa 645 296 irikludert tomt og
tiikoplingsavgifter. og iãdmannens forslag til finansieririg
gâr ut pa at man i tillegg til de
300 000 1 statstilskudd tar app kr
350 000 i lan I husbanken

VIGNETT

SPORT -SPORT SPORT

M
IL DPIVS

M

skisesong
slutt for I är
Na er skisesongen definitivt
over for denne gang. Beviset pa
dette er blant annet premieutdelingen for IL Drivs skikarusell og klubbens klubbmesterskap. Sist onsdag var det duket
for denne begivenheten for de
unge, tildels meget unge skilØperne fra Driv. Astedet var
Mjr ungdomsskole, og det var
topp stemning fra fØrste stund.
Noen av de aller yngste lØperne
fikk nok et lite anfall av sceneskrekk, og tok til târene, men
det gikk fort over sâ snart de
fikk premien i hendene.
Vi bringer resultatene fra
árets skikarusell, og klubbmesterskap i IL Driv. Grunnet
plassmangel tar vi bare med de
tre fØrste i hver kiasse:
FØrst karuselirennene:
Jenter f. 1978:
1. Kathrine Furulund, 1. Eline
Klavestad, 3. Hanne Delbeck.
Gutter f. 1978:
1, Kristian Aasen, 2. Kim
Esbjug, 3. Torkjel Hengve.
J. f. 1977:
1. Linn Scherven, 1. Ingeborg
Enger, 3. Anne K. Vogt.
G. f. 1977:
1. Christian Fjelstad, 2. Eivind Ungersness, 3. Stian østlie.
Jenter f. 1976:
1. Line Gjevik, 2. Inga Bruskeland.
Gutter f. 1976:
1. Kai Henning Holm, 2.
Bernt Myhrer, 3. Espen Pettersen.
J. f. 1975:
1. Kristip Jahr, 2. Heidi Johannesen, 3. Silje Berg.
G. f. 1975:
1. Christian HØe, 2. Andreas
Joner, 3. Petter Bergstrom.
J. f. 1974:
1. Elin østvãg, 2. Kristin
Sydtveit, 3. Catrine Siljebøl.
G. f. 1974:
1. Aslák østvâg, 2. Morten
Schou, 3. Terje Gran.
Jenter f. 1973:
1. Anja HØnsi, 2. Ingvill LØvik, 3: Inger Marie Fintland.
Gutter f. 1973:
1. Gunnar FlØter, 2. Hévard
Stubberud, 3. Christian Bergo.
J. f. 1972:
1. Christine Teig, 2. Linda
HØe, 3. Lisa Haga.
G. f. 1972:
1. Geir Sther, 2. Marius
Haug, 3. Thomas Kjensli.
J. f. 1971:
1. SynnØve Johansen, 2. Annine Gamblem.
G. f. 1971:
1. Robert Schou, 2. Sthle Sther.
Jenter f. 1970:
1. Marianne RØvang.
Gutter f. 1970:
1. øivind FlØter, 2. Nial Haug,
3. Jon Sydtveit.
J. f. 1969:
1. Ellen Thorseth, 2. Gry Lillejordet.
G. f. 1969:
1. Ove Gran.

Resultatliste
klubbmesterskapet, IL Driv:
Jenter f. 1978:
1. Elin Kiavestad, 2. Hanne
Delbeck, 3. Maj-Synnøve Thune.
Gutter f. 1978:
1. Kristian Aasen, 2. Torkjel
Hengve, 3. Kim Esbjug.
Jenter f. 1977:
1. Ingeborg Enger, 2. Linn
Scherven, 3. Anne K. Vogt.
Gutter f. 1977:
1. Stian Østlie, 2. Kristian
Fjeldstad, 3. Eivind Ungersness.
Jenter f. 1976:
1. Line Gjevik, 2. Inga Bruskeland, 3. Marianne Skár.
Gutter f. 1976:
1. Kai Henning Holm, 2. Espen Pettersen, 3. Bernt Myrer.
Jenter f. 1975:
1. Kristin Jahr, 2. Heidi Johannesen, 3. Vibeke Johansen.
Gutter f. 1975:
1. Andreas Joner; 2. Petter
Bergstrom,.3. Christian HØe.
Jenter f. 1974:
1. Elin NØkieby, 2. Cathrine
SiljebØl, 2. Kristin Sydtveit.
Gutter f. 1974:
1, Aslak Østervàg, 2. Morten
Schou, 3. Terje Gran.
Jenter f. 1973:
1. Anja HØnsi, 2. Ingvild LØvik, 3. Guro Aslaksby.
Gutter f. 1973:
1. Gunnar FlØter, 2. Hàvard
Stubberud, 3. Knut 0. Haug.
Jenter f. 1972:
1. Christine Teig, 2. Linda
HØe, 3. Lise Haga.

- La dot vwpe en 10k
lengst mulig

Gutter f. 1972:
1. Marius Haug, 2. Thomas
Kjensli, 3. Geir Sther.
Jenter f. 1971:
1. Heidi Staff-Iversen, 2. Annine Gamblem, 3. Synnøve Johansen.
Gutter f. 1971:
i. Stale Sther, 2. Robert
Schou.
Jenter f. 1970:
1. Marianne Røvang.
Gutter f. 1970:
1. Øivind FlØter, 2. Njàl Haug,
3. Eldar HØe.
Jenter f. 1969:
1. Ellen Thorseth, 2. Gry Lilejordet.
Gutter f. 1969:
1. Ove Gran.
Eldre jr.damer:
1. Elisabeth.Tharaldsen, 2. Inger Marie Trá.
Eldre jr.herrer:
1. Frode André Evensen, 2.
Henning Hagen.
Yngre jr.herrer:
1. Nils Ole Stubberud.
Herrer 20-30 ãr:
1. Oddmund Rustad, 2. Ole
Morten Weng, 3. Viggo Hansen.
Darner 30-35 fir:
1. May Mikalsen.
Herrer 30-40 âr:
1. Jan Erik Gran, 2. Per Erik
Østlie, 3. Jan Martin Ruud.
Darner 40-45 âr:
1. BjØrg Staff-Iversen, 2. Aud
HØnsi.
Herrer 40-49 ar:
1. Oddvar HØnsi.
Herrer 55-60 fir:
1. Odd Myhrer.

Margrethe Andersen - stolt klubbmester.
Det lâ spenning og forventning
i lufta da 55 karuselløpere under
7 àr lørdag ettermiddag skulle fé
utdelt sine premier pa Streifinn.
Tidligere i uka hacide de store
mottatt sine premier - bade for
karusell og klubbmesterskap.
Bestemannspremie og innsatspremie, samt vandrepokal ble
delt Ut til Enebakk IF's noe eldre
skiiøpere torsdag.
- La det vre lek lengst mulig.
sa Hermund Olaisen da hanØnsket forsarilingen velkommen.
Han kunne ogsã fortelle at det i
ér bar vrt rekorddeltakelse i
Enebakk IF's skikarusell, og da
spesielt i smâklassene. Kiubben
pianiegger forøvrig a kjØre skiskole for de minste neste sesong.

Ogsà de aller yngstefzkk prenlie. selv om de egentlg ikke var
med som konkurransedeitagere.

Stein Marsdal og Hermund Olaisen sto for premieutdelingen.
Forst var det premier for klubb..-'
mesterskap. Og tro endelig ikke
at seierherrene ble avspist med
skrot. Skikkelige svre og tunge
medaljer bade gull, sØlv og bronse med silkebând i klubbens farger. Og pokal. Smil og stolte foreldre.
Margrethe Andersen og Terje
Jemterud ble klubbmestere. KarusellØperne fikk: gullplakett
med klubbens emblem.

Utmerkelser
Innsatspremien (12 hr og oppover) gikk til Marianne Søgârd,
Chris Nyborg og Torgrim Torstvedt. Bestemannspremien ble
tildelt: Thomas Alsgaard. Trifle
Alsgaard og Jan Egil Moen.

Olaisen hadde tatt oppt av
rennene pa video, og det var stor
jubel da smàroilingene fikk se
Trine Alsgaaard vant vandreseg selv i aksjon.
pokalen for 2. gang. Nok en gang,
og bun har den til odel og eie. For
- Se pa han a.gitt. Og hu.
vandrepokalen er det disse renN - na detter'n....
nene som gjelder: Ostlandsmesterskapet, Hovedlandsrennet,
Etter video. brus og boiler var norgesmesterskapet og Holmendet store Øyeblikket kommet. og kolirennet.

VIGNETT

VELKOMMEN TIL
SALAWS PIZZABAR

Värens nybeter I barnetuy
kommer stadig

Prov var:

Mye nytt I gardiner,
A hjelper med sommen

House original

45.- 55.-

IJamaskduk I metervis

Italian way

60. 75.
60. 80.-

kr

52.

Kestestativ barnetOy
Pr. del

kr49.'

GE-TE MANUFAKTUR
Hverd. 10-17. Torsd. 10-19. Lord. 10-14

Liten Stor

Det er hyggelig
med blomster i
helgen!

FLATEBY
BLOMSTER
Ii

Tif. 92 85 44

unterfiora

TH. 92 85 74

APEN: Hverdag 16.00-23.00
Fredag, lordag 14.00-23.30

kr 199.Str. 36-41 kr 200.-

PENTAX FOTOAPPARAT
M.CBM9 CUMMOCL

•

_4f_.

a7aj-ama

i

!c

I

Grendesenteret - 1911 Flateby

TIf. 92 87 21

E: 17. mal- :
antrekket
u ii
n 4lW' uU
n
Ji

hOs

4'41

)1)

OYEREN BENSIN & SERVICE
Tilbud pa Uni Royal

SKIFTT1L

E
K41
UNIROYAL
BILGUMMI

sommerdekk
Stikk Innom
og be om pris!
Omlegging
Balansering

RALLYE 280
.
Hjulsklft
Komplett linje:
SR - HR - yR
: frakr28O."l
60-70-80PROFIL
Hverd. 06.30-20.00. Lord. 09.00-20.00. Sand. 11.00-20.00

KjoIér

Hverd. 10-1730. Torsd., Wed. 10-19. Lord 10-14

36.39.-

((ylling med salat og pommes frites

Str. 31-35

ASJONS .I!L9U0

20 kg hv.mel

' Cratinert svinekotelatt

Ekte skinn overdel
og dekksâle

starter 29.4.85

hjemrnelaget

el/er en varmrett:

Algapve-sko til fiten og stop

KILOSALG av
MAMMUTBOKER

KjOttpudtling

Salam spesial

0
0

VIGNETT
KUNNGJORINGER

EIENDOM TILBYS

Loppemarked

Enebolig, Vãglia

avholdes pa Ytre Enebakk skole lØrdag 27. april.
* Start kl. 09.00.
* Kafeteria med saig av pØlser og mineralvann, kaffe og
kaker.
* Underhoidning.
* Auksjon og utlodning kl. 12.00.
Arr.: Arbeiclsutvalget
v/Ytre Enebakk skole

SOPPELFYLLPLAS$EN
har äpent
lØrdag 4/5 og 11/5 kl. 9-14.

tilsalgs.
TIf. 043/24 051

RELIGIOSE MOTER

BETEL
SØndag 28/4 kl. 10.00
s.skolens vârfest. Turid
Larsen og juniormusikken deltar. Ki. 19.00
BjØrg og Roar Holst.
Onsdag 1/5 kl. 19.00 Edin
Rostad. Alle velkommen.

arr. pa Enebakk u.skole, Kirkebygden
* Frokost 09.30.
* Tog 12.00
* Tale av Tor-Eirik Gulbrandsen
* Underholdningibevertning.

BAZAR

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

Fredag 264 kl. 21.30 (V)
(Nattkino)
Politiskolen
Søndag 284 kl. 16.30 (B)
Utrolige Lassie
Ki. 18.30 (U)
Snart 17
Kl. 20.30 (V)
Politiskolen

Ski Begravelses- 09
Kremasjonsbyra
Asenvn. 3- 1400 Ski

(02)*87 30 60

SEPTIKTØMMING
utfØres dag/kveld.
FOLLO SEPTIK
Tlf. 92 1119,
mobiltft. 094/16 171

Lite brukt
Norsy symaskin
tilsalgs.

Ta iegepppoven I jegepmiljol.
Enebakk jeger- og fiskerforening arrangerer kurs/studieringer som fØrer frem til jegerprøve-eksamen.
Pmelding til Flaberghagen, tif. 92 48 14.
Kursavgift: Ikke medl. 200,-. Medl. gratis.
I tillegg kommer offentlig eksamensavgift og materiell.
Pâmeldingsfrist 30/4-85.
Kurset ledes av erfarne jegere med spesialutdannelse.
Gamle og nye jegere er velkommen.

TIf. 92 44 22

BjØlsetb 470,

MARKISER

reg. 1982, sentralvarme.
fullt utstyrt, selges med
fortelt for kr 48.000 hvis
hurtig avgjorelse.
TIf. 92 83 73

Enebakk
Markiseservice

SELGES
STREKKMETALLTRAPPER, REKKVERK, TAKSTIGER, FLAGGSTENGER

Husk

Kulturmgnstrinq -85

i Enebakk

Lordag 27. april kI. 14.00

pa Flateby Samfunnshus
Deltagere:
<<Project', <Nessets Curacit'. No Name, Alfta:,, ,
-Exit-, Elgbanden>', trekkspillduo, Betel ung'domskor,
Enebakk skolekorps, Minikorps fra Ytre Enebakk skolemusikkorps.
Gratis entre. Salg av kaffe, kaker etc.
Arr.: Enebakk sang- og niusikkräd

Flateby Jern & Farve
Bjerkesenteret - 1911 Flateby

JERNVARER - SEMENT
- KJOKKENARTIKLER
- FARVEHANDEL
TLF. 92 87 40

I SVARSLIPP
Til Vignett
I Borgvn.
I 1914 Ytre3 Enebakk
I Jeg onsker a abonnere pa Vignett.
I
I Kr. 80,- pr. 1/2 ar
I N avn
- Adresse
- — .- — — — — — — - — .- — — — — — — —

rnidthaug

Markiser Persienner Cardinhrett
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tlf. 92 45 58

ELEKTRONIKK
Enebakk

TIf. 715122

TranslormMor
verksted

KUNNGJORINGER

Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

brgdrene

I

Sveums Rlemstertorretning
00 Begravelsesbyrà

HELE DOGNET

1. mai komitéen
EAP

Unndommeiis

BEGRAVELSESBYRAER

Chr. Stensruds (itt. A/S

Kommuneingenioren

1. mal I Enebakk

UNDERHOLDNING

Enebakk
kommunestyre
har mote i Herredshuset
mandag 29. april 1985 M.
18.30.
Sakliste:
Godkjenning av protokoll.
Personalpolitiske retningslinjer for Enebakk kommune
- 2. gangs behandling.
SØknad om fritakelse for tillitsverv.
Stilling som konsulent ved
sentraladministrasjonen
Justering av arbeidsomrade
og lØnnsplassering.
Lokalisering av idrettsanlegg
pa Flateby.
Disponering av Bergskaugjordet.
Gjennomgangsleiligheter for
vanskeligstilte gravide og
rnØdre med smâ barn.
Forskrifter for tØmming av
slam i Enebakk kommune.
Suppleringsvalg.
.Referatsaker.
Eventuelt.
Saksdokumentene er utlagt
til gjennomsyn pa Enebakk
formannskapskontor i kontortiden.
Saklisten er ogsä utlagt til
gjennomsyn pa Enebakk folkebibliotek i àpningstiden.
Enebakk
formannskapskontor,
17. april 1985
Lucie Paus Faick
ordf.

RORLEGGER.

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

Erik Kjelgaard

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
09 heytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk, TIf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/24 489

TANNLEGE

Stein Darre-Hansen
Praksis I Flateby
Tif. kl. 9.00-15.00
928739
Tif. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, Iordag etter avtale.

CATERING
Clifford iVS
Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
TN. (02) 92 88 60

BLIKKENSLAGER

OSVALD NORDLI
Alt I blikkenslagerarbeid
ufl ores
1911 Flateby
TIf. 92 84 68

BENSINSTASJON

ØYEREN BENSIN &
SERVICE

Bensin - olje - rekvisita
Gatekjokken
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TIf.: 92 81 32

INNRAMMING

REGNSKAP

Utsigts

Enebakk
Regnskapskontor

rammeverksted
Alt i innramming.
1911 Flateby TH. 92 86 10
ogsà kveldstld

EL-INSTALLASJON

Strømsborg &
Enersen A/S
utforer alt I el-insta)Iasjoner
1912 Enebakk TIf. 9263 00

INS TA L LASJO NSFIR MA
KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I

EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TH. 92 86 94
MobiltIf. 094/26165

1912 Enebakk TIf. (02) 92 63 03

pft MEOL. AV NORSEE
REGNSKAPSRYRAERS FORENING

BILLAKKERING

Bjørns autclakk
v/Bjorn Brunstrom, Flateby

TIt. 92 85 06

Oppussing og lakkering
av laste- og personbiler
BR EN N LA K KERING

GLASSMESTER

Ski ClassmesterIorretning
Alt I glassarbeider.
Nordbyvn. 21, 1400 Ski
t)f. 87 34 55

1.

VIGNETT

g
1

0 HJEMME?

APENT
ONSDAG/TORSDAG
TIL KL 10.00

*
Fersk -kr3O-

GAVEN TIL
KONFIRMANTEN

g

Gavén som huskes
med glede

Rikelig utvalg!

g

fãrDehos
gulismed

1

VI HAR

KONFIRMASJON

94

g

g

Walfjord
J.-P. Storgt.
20

0

LillestrØm, tlf. 7113 30

fl

karhonadedeig :
84,40

40

54.

pr. kg

Skinkestek
Men

4350

72.60

VAR ERFARING
DERES GARANTI

pr. kg

-

LAVPRIS

20.00
34,

Sportspølse
54.-

flSKIM

KJOPEHORT

KoS , YPkeSk1t1P
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 8881 54

UlPfNIEPS

pr. kg

Gulismed Kristian Skjarshammer
Telelon (02)8624 19 - 1800 Askim

SKOringen

MDD'ELLE

MANSTYLE

kr

Hamburger
rygg
90dr F01.,

1:180

16,98

Ipr. hg

Dette og

Mot sommeren i

Wunne
et
A
ivi%Ie m
ttpa vG
ils
ngoP
vineV

1/i

sommerens farver
og kvaliteter.

og

1/2

spekeskinke

gi

103,70

80

ort,7
boi;5j
0deIagt
matb

1

99
pr. kg

o2
e urlcjøJte

Belgiske
Golden 490
epler

~3!w
OOIfl,

Or. kg

IN FORMASJON
OG RAD FOR
FOLK SOM KAN
TENKE SEG A
BYGGE KJ0LEROM SEW
MEG
I SEND
BROSJYREN

Blow
:890
käl KUN
pr. stk.

Norske
agurker. 90
KUN

Navn

. :Pt. k9

Adr:

1 kg
TI!.

Flott hawaii-mønstret

Snapp

skjorte, 198,—.

norkjol a.s

left sk jert med stor vidde,
198,—.

Norkjøt A/S. B.oks 34
1701 Sarpsborg
TI!. 031/52155.

Velkledd Iii minste detalj der skoen ogsâ er
en viktig del.

(Sirnthtq
I ~411e-ufw C4.1,
—00
1912 ENEBAKK

EV

•

\dec,çge

utet 10kke
c,cques, 698

EL. INSTALLASJON

Vito
La
BENYTT GJERNE:
Nekkelkonto Visa Kjepekort
American Express Dinners
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Ford er etterhvert butt litt av
eri markedsieder pa privatbilsektoren i Norge. Suksesser
som Sierra, og den nye modellen av Escort har slätt virkelig
godt an blant folk med alle
slags tykkeiser pa iommebØke-.
ne. Ford har etterhvert tatt
kansekvensen av at folk er butt
mer kresne nàr det gjelder valg
av bil. Pa Finastasjonen i Ytre,
eller stasjon som den heter
pa folkemunne, kunne Ford lØrdag vise frem sine siste modeller. Det var hektisk pa stasjon denne lørdagen. Jan og
Anne Henriksen har i disse dager drevet stasjon- i 15 ár, og
dette ble markert med mange
gode tilbud og demonstrasjoner av mange slag. Folio Autoco, som forhandier Ford i Foliodistriktet hadde sørget for en
meget presentabel utstilling.
Salgskonsulent og enebakking.
Petter Otto Solli svarte viluig
vekk pa spørsmal angaeride de
nye modellene. Rosinen i pØlsa

.....• .

-

-

Grendehuset kommer!
Friskt mot ytringer
grendehuset kommer. Det
er ikke et Øyeblikk i tvil
om etter at interimsstyret
mandag kveld la fram den
videre framdriftsplan for
representanter for forefinger og lag i Ytre Enebikk pa et mote phi Mjer
ungdornsskole.
Til stede pa motet var
ogsâ arkitekt Peter H.
ButenschØn, som har lovet hi lage tegninger til
bygget ut fra framkomne
Ønsker og behov fra aktuelle brukergrupper.
Motet ble ledet av interimsstyrets
formann,
Trond W. Botness.
Interimsstyret liar ikke ligget
pa latsiden etter at de ble valgt

pa et mote pa Mjr ungdomsskale i november. I februar og
mars var de pa befaring pa tre
forskjellige samfunnshus. Et i
HobØl, et i Eidsberg, og det i var
egen kommune, nemlig Flateby
Samfunnshus. I løpet av mars og
april har man fatt informasjon
fra lag og forefinger am Ønsker
og behov. Arkitekten, som ogsã
var til stede pa motet, skal ná
starte sitt arbeid ut fra dette, og
man regner med at forsiag til
planløsning vil vre klar, fra arkitektens hand i lØpet av juni.
I disse dager arbeides det ogsa
med forberedelse til andelstegfling, og interimsstyret regner
med a gâ ut med tegningsinnbydelse i august, muligens litt
tidligere. Hvis alt gár etter planen vii man vre klar til a innkalle til generalforsamling i september, og det er da meningen at
man skal ha klar et forslag til
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pa Gran, har stilt sin ekspertise
til rádighet nar det gjelder regnskap og EDB. Dette kommer til
nytte nãr man skal skaffe seg
oversikt over dugnaden.
Kjell FrØland og Co. boktrykkeri skal blant annet hjelpe med
trykking av skjema 0.1. Lions
hjelper til med rodelister. BarbØl
Bygg tilbyr varer til reduserte
priser og tØmmer mot byggevarer, og Peter H. ButenschØn stiller opp med,arkitektbistand.
I kveld mØter interimsstyret
kommunens folk til et mote for a
avkiare- tomtespØrsmalet. Det er
Sanitetsforenmgens
fortsatt
tamt ved Mjr som er aktueli,
men stØrrelsen og forhold i forbindelse med Økonomi ma avkiares.
-

Landbrukets Universaloije
Helfirsoije
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Mix og match
med väre kIr
sä fOler du deg vei när dagen er

tide eg syent&
at avgiftei er
itieri rbg taft sá bar g

byggestyre. Selve generalforsamlingen skal holdes i oktober.
Alle de samfunnshus interimsstyret har befart har kommet app, ikke minst takket vre
en betydelig dugnadsinnsats.
Styret regner derfor med at det
er svrt viktig a îa "listeført
folk i Ytre. Om kart tid vii det g
ut skjemaer til alle husstander
hvor man skal gi informasjon om
hva man kan bidra med i form av
arbeidskraft, varer og tjenester.
Lionsfolk i Ytre vii stille klubbens rodelister til disposisjon for
A iette arbeidet nár skjemaene
skal samles inn.
Flere bedrifter og privatperso
ner har allerede stilt seg villige til
a bidra med forskjellige ytelser
til Grendehuset. Lars og Inger
Takla, som driver Scan Consult

lit
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Her star salgskonsulent hos Ford, Petter Otto Solli blant
noen av de nyeste modellene som ble vistfram til bilinteresserte enebakkinger lØrclag.
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Añné Ekeberg, lastebUsj1Ør, Ytré:
Joda,.jeg barbetalt
avgiftene for lenge siden
Jeg synLa egenthg ikke at
agiftene er for hØye si
lenge :det.:bii.r gjort en god
jobb med vedhiceholdet pa
Newue

var uten tvii den helt nye modellen som ankonnmer Norge i
disse dager. Vidunderet heter
Scorpio, og den skal avløse den
etterhvert sà godt innarbeidede
Granada. Det er aitsa her
snakk om en bil i den dyrere
priskiassen. Med en motorváriasjon fra 1.8 2.8 pa modellene, skulle det vre mulig a fà
seg en bil som Gir litt ekstra i
forbikjøringene> som det sâ
vakkert heter. Na skal det i alle
fall ikke sies noe stygt am den
nye Ford Scorpio, den var en
strømlinjeformet og renskàret
bil. skaret over , Probe-x,, lesten, akkurat som Sierra, men
den er litt stØrre, og gin inntrykk av en tidlØs stil. At den er
utstyrt med en stor motor (2.8
som stØrste), er bare et ubetinget piuss i denne bilen. StØrreisen krever det. Det skal bli
spennende a se am Scorpio klarer a overta markedet etter luksusdyret Granada, i alle fall var
Folio Autocos representanter
pa 'stasjon' lØrdag. meget optimistiske.
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Forenkler ditt smØreoljeprogram og sikrer lang levetid for maskiner.
Brukes til: Alle bensin- og
dieselmotorer. Ogsâ turboladede. Utmerket for
gearkasser og transmisjonssystemer.

Lev. av Aage W. Svarthoel, tlf. 92 40 47

