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Slektsstevne
pA Børter

Ikke forst•
men best
og storst
I Enebakk

Ut-.SaI9 sstemning!

Se side 4..

Oveptap
kommunen
hapnePapk?
Se side 2.
Mandag flkk enebakkinger ny, popular ma- prisjubel ved ãpningen!
nufaktur-forretning, og det var full fart og stor

Enehakklekene
Se side 8 og 9.

Full fart
pA MOM
Se siste side..

(nebakkdilten
Se side 2.

Nye veinavn
I Enebakk
Se side 6.
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Videpegaende skole
fopst og fpemst

- Vi ma ikke gi opp tanken om a fá videregende
skole til Enebakk, men ta
saken opp med fylket pa
nytt, med en tyngde og i
former som sannsynliggjr gjennomføring i samsvar med Enebakks behov og Ønsker.
Dette var skolesjef
Halyard Tofts kiare utsagn I siste skolestyremøte. Skolestyret hadde he!ler ingen vanskeligheter
med a slutte seg enstemmig til denne konklusjonen, men sit var det ogsit
slutt pit enigheten for en
lang stund.
Var det dette saken
handlet om? Skoleutbygging i Enebakk sto pit
sakskartet. Foranledningen var et forsiag fra Enebakk Høyre som endret
skolebruksplan,
som
kommunestyret hadde
vedtatt it oversende skolestyret til vurdering.
Dette forsiaget ble framsatt 1 forbindelse med behandlingen av langtidsbudsjettet 85-88.

bruksplanen gikk ut pa opprusting av Stranden skole UI
ungdomsskole 7-9, utbygging
av Hauglia Skole til barneskole 1-6, og orndisponering
av Enebakk ungdornsskole
til kombinert barne- og ungdomsskole 1-9. Bakgrunnen
var a dekke návrende og
framtidig skolebehov i hver
krets, sarnt spare skyssutgifter, og legge ned Kirkebygden skole som da yule kunne
nyttes som lokaler til andre
kommunale formal.
Uaktuelt
SkolesjefHalvard Toft star pa
Skolesjefen hadde konfor a skaffe kommunen videre- sentrert sin saksframstilling
gáende skoletilbud.
om historikk og vektige argumenter for fortsatt arbeid for
videregâende skole i EneKombinert
bakk. Hans konklusjon var at
barne/ungdomsskole
det var uaktuelt a vurdere og
Den omdiskuterte skole-

Alt i kraftfOrkunstgjødsel
ogsákorn tap

Se sid .7.

utrede det oversendt forslaget. Alle var imidlertid
enige om a ta opp nye forhandlinger med fylket med
sikte pa a fa videregâende
skole I Enebakk,
Alternative skolelosninger
Med bakgrunn i dette ble
formannskapet bedt om a ta
Forts. side 5 (1)

Sparebankens
Person konto
gir bonus nár
du samler deg

!-Opt

Leierensing, Ieiemaling
og mottak av korn.

fo4

nebakk Aornoilo og JøIIe
Y. Enebakk - Tif. 9240 13

SPAREBANKEN

din nrmeste bank i Oslo og Akershus

VIGNETT.

Flateby:

OvePtap kom um
nen bapnepapken
Samme hvem som
,<eiero oss. Moro er det a
vre i parken âkkesom.
Det sørger hyggelige tanter og dugnadsflinke foreldre og. husmorlagsmedlemmer for.
Flateby Vet har sØkt
kommunen om a overta
Flateby barnepark. Parken, som nâ er butt fernseks ár gammel, kom den
gang i stand pa initiativ
fra Vellet, og var et resultat av medlemmers dugnadsinnsats. Den daglige
drift av parken ble overlatt til Enebakk Husmorlag som skulle betale en
árlig leie pa kr 17.000 for
bruk av parken. Leiesummen gár til renter og avdrag pa huset, og det skal
ogsâ settes av et ârlig belØp pa kr 3000,- til vedlikehold. De ansattes lØnninger dekkes av foreldrebetalingen, og penger
til leker og lekeapparater
skaffes som vanhig for private parker ved hjelp av
kakebasarer o.l.
IKKE VAR
PRIMJEROPPGAVE!
- Vi ser det som Vellets prima-re oppgave a sette i gang
tiltak i nrmiljØet, sier Flateby Vels formann, Harald LØvseth til Vignett. - Det kan ikke vre meningen at vi fortsatt skal vre engasjert i
parkdriften, og ha midler bundet I foretagendet. Vi har.
tross alt 850 husstanders interesser a ivareta. Parkvirksomheten inkluderer bare 30
av disse.
;;....

nei til. Na har altsâ Vellet likevel satt dette i gang uten
noen videre diskusjon med
oss. Vi mener at om man
skulle be kommunen overta
parken, matte man ha gjennomarbeidet dette forsiaget
grundig, og i samarbeid med
de andre private parkene og
barnehagene i kommunen,
HUSMORLAGET SOM
for at en slik henvendelse
DRIVER PARKEN
skulle fâ tyngde. pa det nâGunn LysØ, som er daglig vrende tidspunkt tror jeg
leder av Flateby barnepark, ikke en slik henvendelse fra
sier til Vignett, at for henne en av parkene nàr fram. Vi er
er det forsâvidt det samme alle kiar over kommunens
hvem som star som arbeids- Økonomiske situasjon. En
giver - husmorlaget eller kommunal overtagelse ville
kommunen, men understre- pa mange mater vrt drØmker at hun ikke kan skjønne men. Parkpersonalets lØnat det er Vellet som har sØkt finger vile bli etter komkommunen om a overta par- munale satser, kommunen
ken. - Det er husmorlaget vile hatt ansvar for vedlikesom star for den daglige drift, holdet.
det er husmorlaget som beMen jeg tror det er Ønsketaler leie til Vellet, og det er tenkning, og helt urealistisk i
dem som sammen med park- den nâvrende situasjon.
barnas foreidre stiller opp pa
dugnader, og sØrger for a hol- Det eneste man da kunne
de parken i stand. Fra tid til tenke seg matte vre at komannen har ogsá Vellet deltatt munen overtok Vellets rolle
pa slike dugnader, men de som parkens eier, og..at..hussiste par arene har de ikke iñorlaget da betalte leie til
hatt noe med parken a gjore, kommunen, 1 stedet for til
bortsett fra at de star som Vellet, som de gjØr i dag.
eiere.

Etterhvert som nâ àrene
gár, blir parken stadig eldre,
vedlikeholdsutgiftene
og
kommer til a stige. Vi synes
ikke det er riktig at vi skal
bruke av váre midler til dette, nár det finnes mange andre oppgaver for oss a ta oss
av pa Flateby.

Ureahistisk
Ønsketenkning!
- Jeg skjØnner ikke riktig
hvorfor Vellet har gatt Ut til
kommunen og bedt dem
overta, sier Sisse Bjerkely
som er parkens kontakt i
Husmorlagets styre. Riktignok henvendte Vellet seg
først til Husmorlaget for a be
oss om a overta. Det hadde vi
av Økonomiske grunner sagt

LANGT FRAM!
- Hvilken stilling kommunen vii ta til Flateby Vels
henvendelse angaende Flateby barnepark er det umulig a
si noe om foreiØpig, uttaler
sosialsjef Fjeld ti Vignett.
Saken skal fØrst opp til vurdering i barnehagenemnda,
noe som jeg antar tidligst
kan skje 18. september.

Samma hvem som 'eier' oss vet? Moro er det i alle fall her Flateby barnepark.

58 deltok I
Enebakkdilten
58 personer med smatt og
stort deltok i enebakkdilten
som gikk av stabelen sØndag
formiddag. Dette lØpet, hvor
det startes i mange forskjellige kiasser, ogsá en egen termoskiasse for makelig anlagte og smábarnsfamilier er et samarbeid mellorn idrettsforeningene ElF og
DRIV IL. I flor var det start
fra Streiflnn pa Flateby med
innkornst pa Drivplassen i
Ytre.. I âr gikk lØpet omvendte veien, og innkomst - med
kaffekos og vafler, samt
premieutdeling foregikk pa
sportshytta Streifinn. Tross
lØrdagens hØstvr som ikke
virket snlig lovende, ble 10pet avviklet i stràlende sol,
men uten den aitfor store varmen. Likevel smakte - det
godt med en kopp saft nâr
man kom i ml. Ogsa ute I
lØypa, ved BØrter var det
saftstasjon. Det var Driv som
sto for organiseringen av 10pet fram dit, og der overtok
ElF. Det var lagt opp til start
i 18 forskjellige kiasser - 9
herre og 9 dameklasser, men
det ble til syvende og sist bare startet i 6 herrekiasser og 3
dameklasser.

Are Vestli - Enebakk-mester
med tiden 1.05.35. Her pâfull
fart mot mat.

Det var satt opp pokaler til
Enebakk-mester darner og âr ble vunnet av Viggo Hanherrer, samt til Enebakks sen, Veteran menn 35-39 âr,
sprekeste ektepar og Ene- nr. 1, Per Erik Østlie, veteran
bakks sprekeste familie.
menn
.r,nr. 1.
Enebakkmèster ble Are Oddvar HØnsi, veteran 55-59
Vestlie (ElF) som startet i âr Rolf Solberg, og veteran
kiasse jr. menn 16-20 ar. Han menn 60-64 ár Willy Eriksen.
ennomfØrte løpet pa tiden
1.05.35. May Bente Mikalsen
I klasse veteran kvinner
(Driv) ble Enebakkmester pa vant
May Mikalsen mens
spinnesiden med tiden 1.20.5. Aud HØnsi
ble nr. 1 1 kiasse
Hun startet i juniorklassen veteran kvinner 40-44 ar. LØfor kvinner. Ekteparet HØnsi, pet ble avviklet uten skader
(Driv) ble Enebakks spreke- av noe slag, og folkehjelpas
ste familie, mens familien Mi- folk med Arild StrØrnsborg i
kalsen (Driv) ble Enebakks spissen hadde makelige timer i trappa utenfor Streisprekeste familie.
Kiasse aktive menn 21-34 finn.
•1
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Minkirkebok

SØndag var det utdeting av Mm kirkebok til 4-âringer i Enebakk. Her en fin bukettfireâringer i Man kirke hvorfamiliegudstjenesten samlet fulit hus. Det var menighetsràdetS formann Inge RØd og res.kap. JohannesSen somforesto utdelingen. Etter gudstjenesten var det </cirkebrus' og boiler for
smârollin gene miforeidre pa Bjerkely. Kaffetár til foreidrene
var det og. Det var ogsà tjlsvarendefamiliegUdStieneste i Enebakk kirke for 4-dningene som soknet til den menigheten.

VIGNETT

AIS Vignett:0
HALVARD WA-ADE FORMANN
I SOLID 44KVINNESTYRE)
Her er avisen
du onsker deg
I disse tider, med medieeksplosjon i eter og kabel, med informasjonsinflasjon parallelt med avisdØd, starter man altsá opp
en ny lokalavis i Enebakk.
Det mange set pa som et pat etisk eksperiment, sprunget ut av
ren og skjcer lokalpatriotisme, ncermest en oppsetsighet mat elcsisterende avisinteresser i Enebakk - er i dag et reelt avisprosjekt. FØrste ordincere nummer liggerpâ bordet. Mens vâre kolleger i Ski, Askim og LillestrØm er tidsmessige og tenker 10kal-TV, bruker vi var tid til a sysle med det skrevne ord. Uansett utvikling vii det ailtid ha sin berettigede plass i mediebildet. Med framtidsoptimisme, og klokkertro pa behovet for
Vignett, gár man lØs pa app gaven, overbevist om at det gãr an
a drive avis i Enebakk. Vi starter i det smà - en ukeavis, med
stoff am mest mulig av, det som skier i Enebakk.
Likevel er det klart at man som ukeavis med forholdsvis lang
trykketid i avi.ssammenheng sjelden vil kunne vcere fØrst ute
med de siste nyhetene. Var opp gave blir a shrive mer utfyllende
om det som skier enn mire store kolle ger har anledning til. De
har ikke bare en kommune a konsentrere seg om. Vi skal gjøre
alt som star i var makt for a shape den Enebakk-avisen folk
Ønsker seg. Alt som rØrer seg i Enebakk - i foreningsiiv, i idrettsiiv, nceringsiiv, kommunal sammenheng, i mire to menigheter, i barnehagen, i gata, i sandkassa - hvor som heist er vi
interessert i a vite om, for alt dette er ting som har en naturlig
plass i en Enebakk-avis. Vi vii ikke <glemme> deler av Enebakk, men bringe stoff bâdefra Ytre, Kirkebygda, Da1ejerdinDen dugnadsinnsatsen som er lagt nee Un. er arbeide me.
etableringen av Vignett, er enestáende. Lokalbefolkningens
positive hoidning likesâ. Det forplikter. Vi vet hva dere venter
dere av, prosjektet, og skal prØve a svare til forventnin gene.
Oppslutningen om aksje og abonnementstegningen har vcvrt
kjempefin, i seg selv et bevis pa at folk Ønsker engen Enebakkavis. I den forbindelse takker Vignett alle som gikk r-undt med
tegningslister. Ikke minst pa grunn av dere har Enebakk i dag
en lokalavis.

Ammehielp
!Enebakk
Gled dere alle nybakte mØdre som sliter med ammeproblemer, for her er hjelpen dere trenger. En lokal avdeling
av organisasjonen Ammehjelpen er nettopp startet her
i Enebakk. Gruppen bestàr
av støttemedlemmer, samt to
aktive ammehjelpere som
kan kontaktes nár ungen
skriker og ikke vii suge, eller
nâr du selv grater salte târer
fordi du tror det er noe i veien
med melken, eller du tror du
ikke har nok melk eller hva
det nà. kan vre alt sammen.
For deg som har ammet selv,
kjenner problemene, og Ons
ker a hjelpe andre, er det bare

A ta kontakt med gruppen, s
kan du ogsâ bli ammehjelp.
- Vi vet at dette er noe det
er et stort behov for, sier ammehjelp Signe Mykiebust. Spesielt vet vi at det sthr
dârlig til med ammingen her i
Enebakk. Mange gir opp altfor tidlig fordi de ikke har noen a henvende seg til som har
praktisk erfaring, og som kan
hjelpe.

Na er vi imidlertid her, og
for de som har ammeproblemer og Ønsker a kontakte
oss er det bare a ringe: Signe
Myklebust tlf. 926149 eller
Britt Aune, tif. 924793.
Det er mange gode grunner
til a amme barnet. Morsmelken er den eneste som gir den
riktig. sammensatte ernringen, noe som blant annet gir
immunitet mot mange sykdommer.

ELEKTRISKE
INSTALLASJONER
Lys - Varme - Tyverialarmer
KjØleanl. (mat boder)

ING. EIVIND UNGERSNESS
92 46 07 aut.mob.t 094 16 928

Halyard Waade i sent rum for sterkt kvinnestyre. Foranfra V.: Mette Larsen, Lise Øciegàrci. Bakerst Ruth Pedersen og Ella Bjerregaard. Bjerregaard er 2. varamann til styret. Marit Myhre
som er styremedlem var ikke til stecie pa genercilforsamlingen.

Enebakks
nye
lokalavis Vignett er
en realitet. Den skal
komme ut hver torsem ier, og ry es i
Indre Smaalenenes
Trykkeri pa Mysen.
Avisens redaksjon
blir i Borgveien 3,
Ytre Enebakk.
A/S Vignett, som
gir ut avisen, ble stiftet pa konstituerende
generalforsamling i
kommunehusets kantine tirsdag den 21.
aug. Seiskapet far en
aksjekapital
pa
140.000 kroner. Av aksjekapitalen
var
88.600 kroner inn-

Ingen 01 til
Salams Pizza
Formannskapet behandlet
i mote 20. august sØknaden
fra Salam HOyberg om skjenkerett for 01 i kiasse 2 til spisegj ester i Salams Pizza i
Grendesenteret pa Flateby,
Formannskapet gikk enstemmig inn for kontorsjefens innstilling om a avslá
sØknaden. Som begrunnelse
for a avslâ sØknaden peker
kontorsjefen, i likhet med
lensmannen 1 Enebakk pa at
det allerede er gitt skjenkebevilling for 01 til en større
kafeteria/restaurant i Grendesenteret og at det for det
meste er ungdom
som kom'
mer til pizza-baren. Av den
grunn mener kontorsjefen at
man bØr vre tilbakeholdende med a innvilge skjenkebevilling.
Saken kommer opp i kommunestyret i september

betalt fØr generalfor- BjØrn Halvorsen redegjorde for de disposisjoner
samlingen.
og avtaler aviskomitéen
pa forhand hadde vrt
Generalforsamlingen
ble ledet av kontorsjef

nødt til a foreta for at man

sâ har sittet i aviskomitéen. Advokat Sigmund
øyen fra Flateby fungerte
som sekretr. øyen har
ogsà bistátt aviskomitéen
juridisk under forberedelsene til etablering av selskapet.
Nar det gjelder aviskomitéens forsiag til styre,
kom det merknader fra en
av de frammØtte aksjonrene om at Kirkebygda ikke var representert, men
mØteleder kunne berolige
med at det ikke var fordi
de ikke var spurt. Etter at
dette var avk1ait ble aviskomitéens forsiag til styre
for AIS Vignett enstemmig
vedtatt. Og Halyard Waade som i sin tid tok initiativet til lokalavisen gjennom tiltaksnemnda, og
som har vrt aviskomitéens drivkraft, ble styrets
formann. Styret forØvrig
bestàr av Ruth Pedersen,
Marit Myhre, Ytre Enebakk, Mette Larsen, Ytre
Enebakk og Lise ødegârd,
Flateby. Som 1. varamedlem ble valgt Knut
StrØmsborg, Kirkebygda
2. varamedlern ble Ella
Bjerregaard, Flateby, som
ogsâ har sittet i aviskomiteen. Som selskapets revisor gikk generalforsamlingen enstemmig inn for Inger Løken Takla, Ytre
Enebakk.
Aviskomitéens forslag
til vedtekter ble ogsä enstemmig godkjent av generalforsamlingen.
MØteleder
kontorsj ef

gi ut fØrste nummer av
Vignett torsdag 6. september.
Generalforsamlingen
godkjente enstemmig de
midlertidige ansettelsene
aviskomitéen har foretatt,
med Aslaug Tidemann
som redaktr/journa1ist,
og Eva Brit Grosvold som
annonseakkvisitØr. Tidemann og Grosvold er ansatt i henholdsvis 3/4 og 1/2
stilling. Generalforsamlingen ble ogsâ gjort kjent
med at aviskomitéen hadde inngátt leieavtale om
kontor/redaksj onslokaler
for Vignett i Borgvn. 3,
1914 Ytre Enebakk, og
hadde ingen innvendinger
mot dette.
Den nye styreformannen Halyard Waade, som
har fulgt prosjektet fra
den spede begynnelse, sa
at man hadde valgt a begynne i det smâmed avis
en gang i uka og to
deltidsansatte, men at
málsettingen pA lengre
sikt er a drive sá godt at
man kan utvide til to ganger i uka, og fâ anledning
til a ansette flere folk. Dersom man klarer a skape
grunniag for 2 avisutgivelser i uka, og oppnár 2000
abonnenter kan man etter
et árs drift sØke om statsstØtte. Men foreløpig tar
man det altsâ forsiktig.
Nàr det gjelder spØrsmálet om antall abonnenter, er dette enná ikke helt
avklart da det fremdeles
er tegningslister ute.

VIGNETT

stopt slektsstevne Pac" Boptep

LØrdag 25. august var dagen da 350 medlemmer 1
Holmsenslekten satte hverandré stevne pa BØrter gárd.
Holm HanssØn regnes som
denne slektens stamfar. Men
Holm HolmssØn, hvem var ná
det? Er han en fryktet svensk
adelsmann som enkelte hey-

der, eller er han sØnn av brukeren pa garden Buer?
Ett er i alle fall sikkert.
Hans entre i historien er i fØlge boka om Slekten Hoimsen' lite prisverdig. Han er
faktisk a finne i bØteregistreret etter a ha knivstukket sin
husbond i armen. Men med

sans for den nye tids forret- nr tilknytning la grunnfinger skaffet altsâ denne laget for sagbruk. Holm
Holm Hanssøn seg makt I sin HanssØn var en framsynt
tid. I 1624 blir han faktisk mann! For 350 tir siden tillensmann i Enebakk, og en egnet han seg Ekeberg gárd
tid hadde han eierinteresSer i gjennom et makeskifte med
9 forskjellige gârder. Mannen kronen. Fra da av forbie Ekeforstà seg ogsá pa a sikre seg berg gârd i Hoimsen-famigârder med skog, hvor elver i liens eie I ni generasjoner -

350 etterkommere etter
Holm HanssØn pa Ekeberg
samlet pa BØrter gàrd en
sØnciag sent i august. Sommervceret slo til og skapte en
verdig ramme om dette
slektsstevnet - fØrste stormØnstring av Holmsenslekta
pa 50 âr. Det forrige - pa
Continental iOsbo samlet 250
deltakere.
helt tram til 1904, da Holm
JØlsen matte avhende den for
godt. Holm JØlsen drev i slutten av forrige árhundre fyrstikkfabrikk med over 200
ansatte i Ekebergdalefl. Da
han etter tiere branner og
ØkonomiSke yanskeligheter
matte legge ned fabrikken
ved arhundreskiftet, dØdex'
dalen ut, og JØlsen matte avhende Ekeberg. Garden er i
dag i familien Kiaveness' eie.
Men tilbake til Holm HansStudier av slektstre. Eva
Hoimsenfra Asker vet at hun
hØrer til BØrterlinja i slekta.
Ase SØrlie, Enebakk og Iren
Skarphobt, Tomter mener
imidlertid a Zese av treet at
de hØrer til bade JØlsen og
TukkebØllinja.

VIGNETT
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son. Han nØyet seg ikke bare
med Ekeberg. Han hadde ogsá en part i BØrter gârd, som
ogsá ble i familiens eie fram
til den ble kjØp at Oppegaard-familien i 1831. Og siden ogsâ Holmsenslekten i
dag er representert via kvinneleddet pa BØrter gàrd, var
dette et naturlig sted a legge
stevnet til.
TRE HOVEDGRENDER
To enorme slektstre - det
ende tilhØrende Rolf MedbØe
fra Oslo som var initiativtager til dette enorme slektsstevnet - var hengt opp pa
..Q
i. løpet av etter middageitbk
seg en tur cUt for a <finne seg
sjØl og sin slektsgren i mylderet. Slekten er delt i tre hovedgrener BØrter, TukkebØl
og JØlsen. Og som resultat av
inngtfte mente mange at det
lot til at de tilhØrte minst to
av disse grenene. I boken
<Slekten Hoimsen>> er mye av
slektshistorien skrevet ned,
men den mangler visstnok en
del pa a vre komplett. En
av hensiktene med dette gigantstevnet var a samle nye
opplysninger slik at slektsboken kunne forbedres. Alle deltakerne fikk derfor utdelt
skjemaer til utfylling, slik at
slektshistorien og slektstreet
skulle kunne forbedres. Stevnet skulle ogsâ vre en anledning for interesserte til a
skaffe seg stamtreet.
SLEKTSVAPEN
De aller mest interesserte
slektsgranskerne pa stevnet
var ogsá opptatt av utformingen av slektsvápenet. Og
Cato Hoimsen fra Blaker,
som tilhOrer BØrterlinjen av
slekten og som har skaffet til
veie mye verdifuilt materiale
til slektshistorien var meget
interessert i a se pa de forski ellige utformingene av
slektsvâpenet som Odd Haraldstad Ira Haslum hadde
med. Hovedmotivet i vàpenet var to krysslagte sabler.
20 BLØTKAKER
Ikke mindre enn 20 blotCato Hoimsen og Odd Haraldstad fra Haslum viser
fram ut/cast til det de mener
er den riktige utformingen av
slektsvdpenet.

Cato Hoimsen, fra Blaker
og BjØrg Hoimsen, gift med
Holm Hoimsen pa Brulanës
verft studerer slektshistorie i
boka >>Slekten Hoimsen>'.
Begge tilhØrer Børter linja.
BjØrg Hoimsen forØvrig gjennom gzftermál.
kaker ble fortrt pa BØrter
denne nydelige sensommerdagen. De aller yngste
deltakerne pa stevnet var
nok mindre interessert i hele
slekten. Mye mer moro var
det a lope og leke under de
veldige ep1etrne. Slekt eller
q. Nye lekekamerater. er

.
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opp saken og fØre forhandlingene pa kommunens vegne
for a markere alvoret og vise
at det star et samlet Enebakk
bak kravet om videregaende
skole til kommunen.
Christian Oppegàrd (H)
mente skoleadministrasjonen hadde misforstatt oppdraget fra kommunestyret og
derfor var kommet til feil
konklusjon. Venstres Terje
Seljelid savnet en utredning
av mulige alternative skolelØsninger og mente at uten en
skolebruksplan hadde man
heiler ikke noe redskap a
planlegge etter. Han fremmet
derfor et forslag som pala
skoleadministrasjonen a Utarbeide en skolebruksplan.
Dette synspunktet ble stOttét avKrFs Helge Ljosland
som pâpekte at man burde
utrede planer bade med tanke pa positive og negative resultater av forhandlingene
med fylket om videregaende
skole.
Misbruk av ressurser
Skolesjefen ga uttrykk for
at det ikke var viktig med utredninger ná, og at det ville
vre misbruk av ressurser.
Han var ogsá engstelig for at
alternative planer for Enebakk ungdomsskoles lokaler
kunne svekke mulighetene i
forhandlingene med fylket.
Rektor Hermod ThorbjØrnson ved Enebakk ungdomsskole papekte at ogsa ved et
eventuelt positivt svar fra fylket om leie av skolen, ville
det omgãende melde seg behov for .i.sk1ebrukspIan.

Skolebruksplan
voksne kjente nok heller ikke
Etter en kaffepause, gruphalvparten i det kjempestore
pemøter og en avsluttende
blØtkakeselskapet. Hva kan debatt
med fmpussing av
man vente? For her var dt Seijelids forslag, kunne skofolk like fra England og USA. lestyret med bare en mindre
Og mange fant slett ikke sin dissens om ordlyden i prinplass i bildet. Men nâr slekts- sippet slutte seg til forsiaget
bildet som ble tatt denne som altsá gar ut pa at det blir
ettermiddagen foreligger far utarbeidet skolebruksplan
man vel hâpe at de I alle fall tilp asset alle alternativer.
tinner seg selv. Vi for var del
sà mange kjente enebakkansikter. Ja, til og med varaordfØreren registrerte vi
blant gjestene til denne celeJernbaneiorgei 2, Oslo I
bre slektssammenkomsten,
men det var pa kommunens
Postgirokonlo 5 00 01 8
vegne altsâ.

REDDBAR1A
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Juledram hOs
Clifford
AI$?
Dersom kommunestyret
vedtar kontorsj efens og formannskapets enstemmige
innstilling, vii man med all
sannsynlighet kunne fã bade
01 og dram attat om man velger a legge árets julebord til
Clifford A/S' nye restaurant
og selskapslokaler pa Flateby.
Pasquale Leone, som skal
drive restauranten, fikk tidligere i a- innvilget sin sØknad om ski enkebevilling for
01 og yin til spisegj ester og
deltakere 1 sluttede selskaper. Til formannskapsmØtet
20. august forela det na ogsa
sØknad om skjenkebeviiling
for brennevin fra Clifford A/S.
Bade edruskapsnernnda og
sosialsjefen hadde i sine Uttalelser anbefalt sØknaden
avslatt, mens lensmannen i
Enebakk i sin uttalelse hadde anbefalt sØknaden om
skjenking av brennevin til
spisegjester og deltakere i
sluttede selskaper i Clifford
A/S.
Et enstemmig formannskap gikk altsa inn for a gi
Clifford A'S ski enkebevilling
for brennevin til deltakere i
sluttede selskaper. I kontorsjefens forslag til innstilling
het det opprinnelig: Skjenkeretten innskrenkes til spisegjester og deltakere i sluttede
selskaper. Et forslag fra Per
Kongsnes om a sløyfe spisegjester fikk fern stemmer,
mens kontorsjefens opprinnelige forslag fikk 3 stemmer. Skjenkeretten kommer
kere i sluttede selskaper dersom kommunestyret folger
formannskapets innstilling
Saken skal opp i kommune
styret i slutten av september
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KARE'S
DAGLIGVARE
Kapishusngapasjene

— landets mest solgte villa- og rekkehnsgarasr!

Leveres L
som hyggesett
eller ferdi
montert.
Be om
brosjyre!

Aage Lintho
Momarken - 1850 Mysen. TIf. (02) 89 06 89
Etter kL 17.00: (02) 89 04 73 - 89 12 75
Ta kontakt rnd oss. Vi gor ferdig alle skjemaer 09
tegninger i forbindelse med byggemeldingen, uten
kostnader for kjoper.

VIGNETT

Nye veinavn I Enebakk
Veinavn hØrer til de
ting her i verden som kan
sette følelser i sving og
inspirere til engasjerte
innlegg i kommunestyresalen. For selv om man
altsâ opprinnelig ikke
hadde tenkt a si noe, enn
si engasjere seg, hadde
flere av representantene i
løpet av sommeren vrt I
kontakt med grasrota, og
fØlte sáledes visse forpliktelser. Man bØr respektere folks engasjement i slike saker, mente
Stale Pedersen (V).
SULERUD-SVINES ELLER
HARALDSTADVEIEN?
Han grep fatt i veien Ira Rv. 120

vedtatt etter at Svendsens forslag pa Svinesveien og formannskapets enstemmige innstilling
pa Haraldstaveien hadde ftt 1
stemme hver ved prØvevotering.
Ungerness trakk sitt forslag pa
Lundsveien, som fikk 2 stemmer
i formannskapet.
IGNARVEJEN

var navnet et enstemmig formannskap hadde gátt inn for pa
veistrekningen fra Rv. 120 og
fram Ail Hammeren. Representant Guslund (KrF) kunne fortelle at denne veien fra rv. 120
ved MjØnli og fram til kraftstasjonen i sin tid hadde navnet Kristian Holtes vei, og at den var
bygget pa tvangsarbeid i trange
tider da kommunen holdt pa a gá
nedenom. NA yule imidlertid ikke Guslund. som man kanskje
skulle anta, kalle veien Kristian
Holtes vei. Hans forsiag til veinavn var Enebakkdalveien. Forslaget hans fikk bare 8 stemmer,
og navnet pa veistrekningen ble
altsà Ignarveien etter formannskapets enstemmige innstilling.

og fram til Haraldstad. Hele dette omrádet hØrte en gang inn under Sulerud gârd, sa Pedersen og
viste til et gammelt skyiddelingsdokument Ira 1831. Han mente at
det var viktig a ta vare pa slike
historiske sammenhenger og foreslo derfor a kalle veien for Sulerudveien i stedet for HaraldstadØYERENVEIEN
veien. Svein A. Svendsen (A) forVeien Ira rv. 120 ned til Øyeren
eslo Svinesveien som betegnelse
p6L denne strekningen, med be- yule Guslund gjerne kalle Fagrunnelse i at veien fØrte helt opp brikk\'eien. Heller ikke dette
forsiaget fikk srlig stØtte. Tre
til eiendommen Svines.
Sulerudveien ble enstemmig stemte for. Resten av kom-

munestyret gikk inn for formannskapets enstemmige innstilling pa Øyerenveien som
navn pa veistrekningen.
Et forsiag Ira Christian Oppegaard H) om a kalle veien fra
Klokkerudasen og fram til Lennestad for Harald Klokkeruds
vei fikk 11 stemmer, mens formannskapets enstemmige innstilling til veinavn her var Lennestadveien. I begrunnelsen for sitt
forsiag papekte Oppegaard at
omtalte vei ikke fØrer til Lennestad, men at den nar den er Utbygd kommer til a ga forbi Lennestad. Oppegaard mente ellers
at Harald Klokkerud var en
ri3ann som- hadde satt sitt preg
pa Klokkerudasefl gjennom lang
tid, og at det yule vre naturlig a
kalle veien opp etter ham.
Nar det gjaldt fastsetting av
veinavn forØvrig gikk et samlet
kommunestyre inn for formannskapets enstemmige innstilling.
Riksv. 120 til Holstad skal sale-!
des hete Opsahlveien, fra 120 til:
Burstad Meieriskauveien, Ira Burstad til Østfold grense, Dalef)erdingsveien, fra Nordli til Ars-rud, Arsrudveien Ira Heier veist.
til Buer, Skàkaveien, fra Burstad
til Torshov, Hammerenveien, fra
Rv. 120 til Ekeberdalen, Ekebergveien,fra rv. 151 til omrádet
Ødegarden, Klokkerudveien.

U

Her erlaget som sikret seg bronsen i helgens Lada-cup pa As.
LØrdag 1.9. og sØndag 2.9. tapt. SØlvet var innen rekspilte Drivs miniputter Lada- kevidde, og de hadde kiart
med uavgjort. Til tross
cup pa As stadion. 39 lag stil- seg
te til kamp, og arrangørefle, for kj empeinnsats fra hele haAs Idrettslag, gjennomførte get, haite Nordby iland sølvet
arrangementet pa en meget med en 2-0 seier. Fin tredtilfredsstileflde mate. Tre lag jeplass og bronsemedaije til
Driv-laget.
fra Driv var pa plass.
Dessverre gikk det ikke like bra for ahle lagene. Resultater:
9-aringene matte gà av banen 9 ãr
1-2
med tre tap og en uavgjort, til Driv - DFI
3-3
tross for en helhjertet innsats As I - Driv
3-0
Skill
Driv
til siste slutt.
1-3
Driv I - 8 spilte godt begge Driv - As II
8ár
dagene og vant en kamp hver
6-0
dag. Totalt endte de pa en fin Oppegard - Driv I
5-1
Driv
I
DFI
II
femteplass.
1-2
DFI
I
Driv
I
Driv II - 8 vant begge sine
4-1
kamper lØrdag, og hadde der- As - Driv I
0-2
HØlen
Driv
II
for en bra utgangsposiSi on
2-0
foran søndagens kamper. Driv II - As I
4-1
Den fØrste kampen tapte de Oppegàrd - Driv II
0-2
Driv
II
Nordby
imidlertid, og gullet gikk

Spennende. med
Nytt
initiativ
fr
' -ge ny barneha
vernet bedpift
Fredag den 24. august var den
store dagen for seksten smá enebakkinger fra Ytre. Det var nemhg dagen da de for fØrste gang
skulle ga i den nye barnehagen.
Og det a gà i fly barnehage, j det
er nestefl like spennende som a
ga pa skolen - i alle fall førskolen
Og nàr barnehagen attpatil
er i førskolenS <<klasserorn", ja da har man liksom fâtt et bein innafor - selv om man altsa ikke er

mer enn fire-fern àr. Det var i mai
en del mØdre tok initiatiV til a ía i
gang denne barnehagen. Det hele ble satt i gang i husmorlagetS
regi, og drives med støtte fra laget. Fra for av er det en kommunal barnehage - en barnepark, og en privat korttidsbarnehage i Ytre. Den nye barnehagen
kom i stand etter at mange firefern áringer ble stàende uten tilbud da resuitatet av inntak i de

Lurer pa hvordan det blir a mere her? Myefint
og Lone ser veldig snille ut

andre barnehagefle ble kjent.
MØdregruppefl som satte det
hele i gang var sà heldig a ía
knyttet til seg fØrskolelrer Lone
Kjellgârd som daglig leder for
den nye barnehagen, som gir et
tilbud til fire-fern àringer tre og
en halv time to ganger i uka.
Sissel Pettersen er ansatt som
assistent.

a lelce med er det i alle fall. Og tantene - Sissel
.......

-

munikasjonsmesSige forhold
som gjør en utnyttelse av slike arbeidsplasser I As umuhig
for enebakkinger.
Nàr sà Folio Industrier A/S
(FIAS) i juni sØkte Arbeidsdirektoratet om utvidelse av
virksomhéten i As, ble det fra
enebakkhold gjort oppmerksom pa overfor bedriften at man hadde brukbare
lokaler i Enebakk, og at kommunen i sâ fall var vihhig til a
dekke iokalieie i en fem-àrs
periode, noe som yule kreve
mindre utteiling fra statens
side. FIAS har sammen med
representanter for kommunen befart de aktuelle 10kaler i bygget hike ovenfor
H-Claussen A/S. Pa dette
grunnlag var det all mulig
grunn til a anta at man yule
là en vernet bedrift I Enebakk. Desto stØrre var skuffelsen da ArbeidsdirektOratet
avsho sØknaden fra FIAS om
midler til etableringsprosjekDet hersket pa forsom- tet i Enebakk.
meren stor optimisme i EneBegrunneisen for avslaget
bakk nàr det gjaldt a là en var at stortinget gjennom
vernet bedrift til kommunen, statsbudsj ettet har gitt utnemhig en lokal avdeiing av trykk for at videre etablering
Folio Industrier AJS pa As. av vernet industri skal UtEnebakk kommUfle kjØpte i settes inntil videre. I sitt brev
sin tid aksjer i denne bedrif- til Arbeidsdirektoratet pàpeten nettopp med tanke pa at ker imidlertid kommunen at
en vernet bedrift i Folio ogsà det her ikke er snakk om nyyule representere et godt til- etabiering, men utvidelse av
bud for søkere i Enebakk. Na alierede eksisterende iner alie klar over de kom- dustri.

Blir det likevel en lokal
avdeiing av FIAS I Enebakk? Som kjent fikk Folio Industrier A/S avsiag
pa sin søknad til Arbeidsdirektoratet om beviigninger til en lokal avdeling av denne bedriften
i Enebakk. Kommunen
har imidlertid tatt nytt
initiativ I saken. I et brev
til ArbeidsdirektOratet
ber man om at søknaden
fra FIAS blir vurdert pa
- nytt.
I brevet gjØr man det
ogsá kiart at dersom ArbeidsdirektOratet opprettholder sitt vedtak, er
brevet a betrakte som en
anke til Kommunal og Arbeidsdepartementet over
direktoratetS avgjørelse.
I brevet ber ogsà kómmunen ArbeidsdirektOratet om et mote i forbindeise med denne saken.

VIGNETT

suksess.fop Enebakk 2=dageps
Enebakk to-dagers ble en kjempesuksess.
Dette orienteringslØpet var resultatet av et
samarbeid mellom Bekkelaget Sportsklubb
og IL Driv, og ma betegnes som en av sommerens største idrettsbegivenheter I Ene-

bakk. O-lØpet samlet 750 aktive deltagere fra
hele Østlandet. Det var ogsã utenlandske deltagere, bl.a. flere engelskmenn, som fant seg
godt til rette pa <<campingplassen>> ved Ytre
Enebakk barneskole.

Ix

Al

Ogsá de minste hackle sitt alternativ - løypèjor smãtroll med
innlagte poster og fine premier. Og kart matte man ogsà ha
- LØpet, som gikk over 1Ør tivitet hele dagen for at ardag 18. og søndag 19. august, rangementet skiJIe gil smersamlet utrolig mange til- tefritt. KjØkkengjengen svetskuere som slikket sol i ny- tet over dampende vaffeijern
delig sommervr. LØrdagens og utailige bedehuskjeler
arrangement var det Bek- med kaffe. Folk isalgsbodene
kelaget sportsklubb som sto hadde travle timer, og Drivs
for, og lØpet denne dagen unge saftskjenkere hadde
gikk I omrádet mellom Lyse- travie tider etterhvert som 10ren og Mjr. LØypa var etter perne gikk over mál og helte i
deltagernes utsagn ganske seg litervis av saft, etter endt
stri, spesielt for nybegynnere, dyst.
og en del piggtrâdskader ble
det, men stort sett gikk det LANG FORBEREDELSE
Planlegging og forberedelhele greit. Drivs deitagere
se av Enebakk 2-dagers har
gjorde det fint denne dagen.
SOndagen ble avviklet i IL foregátt i màneder, og løpet
Drivs regi. Hundre og tredve er det fØrste i sitt slag i Eneav Drivs medlemmer var i ak- bakk. Takket vre samarbei-

sàklart. Godt àfá hjëlp av siørrësØsken.t
det med Bekkelaget sportsklubb fikk man laget skikkelig kart over de aktuelle
løpsomràdene.
Det ble startet 1 37 forskjel.
lige kiasser i 17 forskjelligé
løyper. Og premiebordet var
det sâvisst ingenting a utsette pa. Hândlaget krystall
fra Magnor, med Drivs og Bekkelaget sportsklubbs emblemer inn slipt. I alt premier
for 25 000 kroner ble delt ut
til glade vinnere.
Arrangementet var sponset
av DNC, noe som gjorde det
mulig for arrangOrene a sette
opp sa flotte premier.

EGEN LØYPE
FOR SMATROLL

Ogsà de minste flkk delta i
moroa. Ruridt 60-70 barn fra
to ar og oppover til skolealder gjennomforte - med mer
elier mindre assistanse en 500
meter lang lØype med sju poster. Premiene her var heller
ikke a forakte. T-trØyer og
kassetter var popular helønning for smârollingene.
For de aller minste var det
ordnet med barneparkering,
slik at stamiflens yngste kunne kose seg med dokkestyr
og Lego under betryggende
oppsyn, mens mor og far deltok i IØpet.
Folkehjelpa hadde sitt a
gjØre. Det gikk mest i piggtrâdskader. Men en bust metlom slagene ble det tid til.

Bogerud. Tekstil
med f ilial 1 Ytre
Bogerud Tekstil har ápnet
egen enebakkavdeling i Ytre.
Forretningen holder til i flukt
med Kares Dagligvare like
ved Tangen Bru, og allerede
en halvtime for den nye bu-,
tikken apnet lokalene mandag klokka ti var det fuilt
kjØr utenfor hvor hundretalls
prisbevisste husmOdre bokstavelig talt sto pa hodet i gode tilbud mens man ventet
pa a slippe innenfor, hvor de
9 damene som skal holde styr
pa butikken var i full gang
med de siste forberedelsene.
Lufta vibrerte av hektisk for-

ventning bade utenfor og innenfor butikkdØra hvor kØen
vokste.
Bogerud er butt et begrep
for husmØdre. Et begrep som
star for blant annet billig
garn og billige merkevarer
med kvalitet. Allerede tidlig i
var sa forbipasserende at
bygningsaktiviteten var i
gang pa omrádet, og litt etter
litt spurtes det at her skulle
det ble en avdeling av Bogerud tekstil.
Det er nâ 20 ar siden den
fØrste Bogerudbütikken ble
apnet pa Bogerud. Siden har

det gatt slag i slag med filialer pa Stovner, Holmlia,
MØllergata i Oslo, Nittedal,
og na altsá enda en avdeling den sjette, i Enebakk. Det er
Niels Nilsen, bosatt i Vâglia,
som er daglig leder av denne
butikkj eden som er et familieaksjeselskap. Det første
driftsâret hadde seiskapet en
omsetning pa 500 000, forteller Nilsen. I al- regner man
med en omsetning pa 50 mill.
- Egentlig var vi interessert
i a bygge I det planlagte
Grendesenteret, sier Nilsen,
men det dro ut, og for Boge-

Kalcldusj gjorde uñdeiverker denne varme sensommerdagen.

Niels Nilsen sammen med
clatteren Elisabeth Anke
Hast som skal drive fihialen i
Enebakk.

rud Tekstil passer det ikke a
vente. Vi ma stá pa hele tiden.
9 damer er ansatt pa deltid
i den nye enebakkfilialen, og
det er Nilsens datter Elisabeth Anke Hast som skal vre butikkleder

Og set ble det premieutdeling tit glade vinnere.

VIGNETT

ENEBAKKLEKENE
Enebakklekefle er
butt tradisjon. Tre
dager til ende med
goy for alle alders
Konkur
grupper.

ranser av alle slag.
Hesteskokasting,
trillebàrmesterskap,
mye fin musikk av
bygdas musikkorps,

fotbailcup, amcarturn•
monstring,
oppvisning, racer
sykkelkonkurranser
Enebakks
med

Mange f lotte
olabiler

perprominente
soner, og mye mer.
Det er Enebakk Id.
rettsforening som
star som arrangør av

dette gigantarrangementet som har
enorm publikumsappelL

BEST
9
POLITIET
PA SYKKEL
Knut Knutsen i Enebakk? Som kommentatOr
for celeber sykkelkonkurranse pa 10-girs? Heller ikke det var noen vanskelighet for Enebakklekenes
arrangør. Og søndag ettermiddag var várt kjente
sykkelfantom pa plass i
<speakerbua>> pa Idrettsplassen i Kirkebygda for a
kommentere og vurdere
etterhvert som ordfØrer,
prest, politi, kontorsjef,
oppmâbygningssjef,
lingssjef, samt representanter for bade Enebakks.
Rhigens og StrØmmens

idrettsliv la ut pa en 200
meter lang, farefull ferd,
med noe som Knut Knutsen kunne fortelle var en
meget spesiell sykkel, sákalt fjellsykkel som ikke
hadde vrt lenge I handelen. Med ukyndig handtering kunne man risikere
A bli stâende pa startstreken. Na unngikk alle den
tabben - og det ble en meget spennende konkurranse, hvor det slett ikke
hjalp sokneprest Heig-

heim a vre innehaver av
et 20-30 àr gammelt gymnasiemesterskaP i kappsykllng pa Sandane. OrdfØrer Lucie, kom forØvrig
relativt godt ut av det,
men ble presset ut I semifinalen. OrdfØreren pâpekte imidlertid at hun faktisk sykiet pa herresykkel
for fØrste gang i sitt liv,
uten at det faktum ble tatt
srlig hensyn til av de
saklige dommerne i <<speakerbua>>. En protest fra
Oddbjørn Siljebøl som
mente han var butt hindret i svthgenb1edetheller
ikke lagt srlig vekt pa.
Etter fØrste finaleomgang gikk Strømmens
miniputtrener Morten Andersen seirende ut av denne konkurranSen, men
Knut Knutsen og Wiger
forkynte nye regler fra speakerbua. Her var nemlig
intet avgjort for 3 finaleomganger var unnagjort.
lensmannsetatefls
Og
Knut Jahr og Morten Andresen matte til med nye
runder, som sikret seier til

Knut. Dermed var det avgjort. Og heter man fØrst
Knut, sá skulle det ogsâ
bare mangle.
Den heldige vinner av
sykkelkonkurranSefl ble
belØnnet med en fiott treningsbag, samt T-trØye og
caps. Og T-trØye og caps
ble det ogsâ pa alle sykkelrittets deltagere.
Vinner av lykkekastkonkurransen med hestesko ble Arne Kongsnes
med 63 poeng. Trillebârmesterskapet - som
forØvrig gikk over alle tre
dagené ble vunnet av hyttekomiteens lag som fikk
500 kroner for den bragden. Som en god nummer
to kom Klubb 1.1 miniputtenes fotbalicup - som
gikk over lØrdag og søndag gikk ogsa i Ar Enebakklag til topps I begge
finaler og seiret over henholdsvis StrØmmen og
Skedsmo, og dermed fikk
enebakkguttene beholde
vandrepokalen nok et âr.
Stor stas for de dyktige
fotbailgutta vâre.

Vidar Erfjord var den stolte innehaver av EnebakklelcefleS
mest fantasifulle Ola-Bil. Han har arbeider med vidunderet
hjemme i garasjen ijiere mäneder - med litt hjelp fra pappa
skulle vi anta ....
Allerede fredag startet festen, pa Flateby Grendesenter. De inniedende runder av
trillebârmesterSkaPet gikk
relativt smertefritt - dog ikke
uten spredte rundveiv og
hárfine feilberegninger pa
hindrene. Men alle kom seg
igjennom. Spesielt merket vi
oss laget til Drivs turngruppe
som ikke bare gjorde en hederlig innsats, men som ogsâ
satte farge pa tilvreIsen
med sine morsomme kostymer.
Fredag var imidlertid kanskje mer enn noe annet dagen for Enebakks unge olabileiere. I alt 19 fntasifulle
doninger paraderte fra bensinstasionen og opp til lekeplassen med Stranden SkolemusikkorpS i spissen. Flere

av de unge olabileierfle stilte
med eget serviceteam og
mekkingen pâgikk helt til
start. Etter hva vi forsto hadde det vrt meget travelt i
Flatebys garasjer de siste
mànedene. Noen bileiere
hadde nok vrt helt alene
om a snekre sammen doningen. Andre had utvilsOmt
fãtt râd og vink og en aidri
sà liten hjelp av minst like
ivrige og entusiastiske foreldre. Her var miniutgaver av Ii
Tempo Gigante. En finurlig
feitbil med utspekulert fjring - var baktuflg i motbakke, men skjøt desto mer
fart da det gikk utfor. Det
manglet heller ikke pa originale bremseanordninger. En
hadde brukt et par gamle
sko.

Break-dance oppvisniflgefle hadde publikumSaPeU til tusen. Her er det Gerhard og Pal som
utfolde.r seg.

ENEBAKKLEKENE,

TURNOPPVISNING
OG BREAK=DANCE
Lørdag var arrangementet
flyttet et stykke videre utover i bygda, til Idrettsplassen ved Enebakk ungdomsskole, hvor det fine sommervret hadde samlet et
stort publikum. Her gikk
startskuddet for fotballcupen, hvor man kjempet om
øvres flotte pokal. Trillebármesterskapet gikk inn i 2.
runde, og sist, men ikke
minst fikk vi fantastiske
turnoppvisninger av turnjenter fra ElF og Hammer turn,
et fargerikt innslag fulit av
fart, presisjon og eleganse.
De litt yngre turnjentene i
ElF og Driv ga ogsá en flott
oppvisning - likeledes de to
idrettsforeningenes damelag.
Og Hammer turns sambagruppe fikk virkelig fart pa
sakene i sine spanskinspirer-

te kostymer i sort, turkis,
hvitt og lilla.
De fire enebakkungdommene som fikk 2. plass i NM i
break dans ble en av dagens
store attraksjoner med sin
fantastiske oppvisning i denne dansen. Senere i hØst skal
de fire ungdommene delta i
Follomesterskapet, og vi tipper en pen plassering.
De annonserte musikaiske
innslag sviktet imidlertid
deime dagen. Vi fikk hverken
høre Flateby Musikklag eller
FADE - sistnevnte var visstnok blitt frastjâlet sine instrumenter. Takket vre det
dárlige
hØyttaleranlegget
hØrte vi heller ikke mye av
speaker, Øystein Wigers spirituelle smàpludring - sikkert ogsâ et savn for mange...

Disse dyktige enebakkungdommene erfaktisk Norges nest beste break-dance utØvere etter
at de oppnâdde en 2. plass i NM tidlig pa sommeren. Under hele Enebakklekene ga de publikum imponerende oppvisninger i 4andeplagenfra Bronx'. I helgen deltar de i Follo-mesterskapet og vi Ønsker dem lykke til. Fra v. Gerhard DØrr, Pal og Steinar Andersen. Bard Svensson i aksjon.
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FRITT. FORUM
Her er Enebakks nye debattforum eller for A Si
det litt mindre høytidelig. Her er stedet for deg
som har noe pa lijertet, fra dagliglivets trivialiteter til de store samfunnsspørsmãl. Er du sinna, er
Fritt Forum stedet du kan fâ gi uttrykk for din
harme. Har du forsiag til lØsninger pa aktuelle lokale spørsmàl? Skriv til Fritt Forum. Men skriv
ikke aitfor langt. Vi forbeholder oss retten til a
kutte ned pa innlegg etter beste skjønn. Du behover ikke a skrive under med fulit navn, men redaksjonen ma ha fuilt navn og adresse. Du kan 1i
kevel stole pa at du forblir anonym dersom du
ønsker det.
-

Noen ord fra
en utstøtt
Ja, sámen, utstøtt kan man
saktens fØle seg i enkelte
sammenkomster hvis man er
sá forferdelig at man tar en
rØyk til kaffen. At det er
usunt og farlig a rØyke, kan
man lese og hØre her og der.
Vi vet det. Vi bade leser og
hØrer like godt som ikkerøykere. Det a vre passiv røyker
utsatt for andres røyking ja, det er minst like
farlig. I de senere ar er det
visst ogsâ butt utrolig mange
som er butt allergiske mot
Wyk (?) Etter a ha gra.nsket
egen omgangskrets i senere
tid har jeg kommet fram til at
de som selv en gang har røyket skriker hØyest om hvor
farlig det er. De har ogsá lett
-

-

for a reagere sterkere enn andre pa passiv rØyking.
Man ma tenke pa barna.
Barna ser jo opp til foreldrene, og bruker nettopp disse
som forbilde. Ja, ikkerøykere
dere som stadig bruker fingeren mot oss tenk pa barna ogsa nar det gjelder alkohol, munnbruk, oppfØrsel
overfor medmennesker, jag
etter statussymboler o.s.v.
Bania tar skade av det og. pa
møter og sammenkomster
foreslar jeg at ikkerøykere
gãr Ut av salen i kaffepausen,
mens rØykere tar en bias til
kaffen. Hvorfor er det en selvfØlge at det omvendte skal
praktiseres?
Hilsen en lastefull.
-

-

•
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Moped og
sykkeltyverier

Kjørte. videre

SØndag morgen fikk politiLørdag morgen ble en et melding om at en elg var
Yamaha moped med reg.nr. pakjørt i Kirkebygda vedDE 5913 stjálet fra Asvn. pa Finastasjonen. Det blè meldt
Flateby. Sykkelen hadde en fra til yiltnemnda, som ved
14.00 tiden samme dag fant
blá handlekurv pa styret.
pâkjørt elgokse I skogen liPolitiet har ogsa fâtt inn en
ke
nrheten. Begge bakbeimelding om at 5-6 trásykler na ipa
elgen var avkjØrt og
ble stjâlet i dette omradet
den
matte
avlives omgaende.
samme natt, og man ser ikke
IfØlge Øyenvitner var det en
bort fra at det her kan dreie
Volvo 74 modell som kjØrte
seg om <<organisert virksom- pa
elgen, og politiet ber fØrehet>'.
ren, som kjØrte videre etter et
kort opphold, om a melde seg
snarest.
En 17-ãrig enebakkgutt ble
fredag ved 21.00 tiden stoppet av politiet fordi han kjØrte med uregistrert motorsykkel uten lys. Ved nrmere
LØrdag ble en villa pa Flaundersøkelse viste det seg i
tillegg at sykkelen var tjuv- teby nok en gang hjemsøkt
lant og gutten beruset. Og ik- av innbrudd. Dette er et hus
ke nok med det. Det viste seg som ikke er fast bebodd, og
nemlig ogsâ at sykkelens det var annen gang denne
eier, var en 15 âr gammel uken at man prØvde a bryte
gutt, som altsá hadde kjØrt seg inn i huset.
denne uregistrerte sykkelen Alarmen slo imidlertid ut og
fra sitt hjem og til det stedet inntrengerne rakk ikke a fä
hvor den ble tjuvlánt.
med seg noe av verdi.

ForvikHnger!

Innbrudd I
FlatebyviOa

Frode Haugseth
Grevlingveien 47, 1914 Ytre Enebakk
TIf. (02) 92 51 35 privat TIf. (02) 65 12 40 kontor
-

Fopelopig
ingen
haondvephlov

Vet dere
hvor fo r?
Noen mennesker Ca. JO psi. av
den norske befo/kning har lese- og
skrivevansker av forskjellig grad og
art. 1 en tid da det legges vekt pa lese- og skriveferdigheter er dette et
alvorlig problem.
Mange har i ârenes lop p.g.a.
uforstand, endt som .cdkalte tapere.
Det psykiske kan letf fa en alvorlig
knekk, nar man alleredefra 2. klasse
i grunnskolen opplever at klassen
mestrer alt mye bedre enn en se/v til
tross for iherdig slit og trening.
Saken b/jr ikke mindre ndr yngre
sØsken tar en igjen i /esing lenge før
han/hun begynner i tredje. Hvis en i
ti//egg opplever at kiassekamerater,
icerere, foreldre oppfatter en som
dum, 1w, slurvete, uvil/ig og treg, ja,
da kan veien h/i kort ti/ andre mater
a hevde seg pd.
11984 vet de fleste, heldigvis, at
ordbljndhet, lese- og skrivevansker
(dvsleksi) som alt betyr det samme,
ikke har noe med evner og an/egg a
gjøre. Dysleksi oppleves pa al/c cvneniva. Far man ikke rett diagnose
og riktig behandling tidligst mulig,
kan det b/i katastrofalt.
sa 11/ dere som opplever prob/emet
i praksis: Har dere undersØkt hvorfor barnet ikke skrjver sâ pent som
man kunneforvente. Har dere undersøkt om samsvn og hørsel er i orden.
Kanskje det er ársaken til den
-

dár/ige /esningen. El/er kanskje barnet har dys/eksi av en eller annen
art. Har foreidre/foresatte undersøkt
hvo,for barnet har vondt i magenfør
det skal pa sko/en? Hvo,for han/hun
braker i timen? Har dere undersØkt
hvorfor barnet tar leti tit tarer el/er
er innesluitet? Mange ting kan sf91des ne!topp lese- og skrivevansker,
og nederla gene dette medfØrer. Mistanke om dysleksi ma tas pa a/vor
tid/igst mulig, og ikke stikkes under
en sto/. I Enebakk er vi sa he/dige a
ha et godt PPT kontor, hvor bade
hjemmet og skolen kan ta kontakt for
afa hjelp, ogfor afa stilt en diagnose. Ellers finnes det en landsomfattende organisasjon ved navn: Norsk
Interesseorganisasjon for Lese og
Skrivehemmede N .I.L S. Denne organisasjonen arbeider for a skape
stØrre forstâelse for prob/emet, opplyse om hjelpeinstanser, bistaforeldre med rád, were et konraktorgan for
medlemmene og Øke sarnarbeid mellom skole og hjem.
Pd Flateby har vi dannet ci /okallag av N.!.L.S. som pr. i dag teller
femien medlemmer. Al/c har vi opplevd problemet i praksis. I an/edning
Dys/eksiens dag vi/ vi h/i a finne pa
stand i Flateby Samfunnshus 8. september. Kom gjerne og ta en prat
med oss.
Bjørg Pettersen
-

.

Om kommunestyret fØlger
kontorsjefens og et enstemmig formannskaps innstilling, blir det foreløpig ingen
innføring av hândverksloven
I Enebakk. Her heter det
nemilg at spØrsmálet om innføring av handverksloven i
Enebakk kommune stilles i
bero inritil avkbaring om
handverksbovens
framtid
foreligger.
Bakgrunnen for en silk innstilling ligger i at Industridepartementet for tiden arbeider med spørsmâlet om a
oppheve hândverksloven, og
erstatte den med en ordning
med frivillige mesterbrev. Et
utvalg vurderer ná dette
spØrsmálet, og utvalgets rapport vii antagelig vre ferdig
i løpet av ãret.
Det var den 12. januar i ár
at Enebakk sØkte Industridepartementet om a f6t innføre
handverksboven for able fagomrâder i kommunen fra og
med 1. januar 1985. Pa bakgrunn av planene om a oppheve hândverksloven, har
imidlertid Industridepartementet foreslâtt overfor Enebakk kommune a stile saken
i bero til en avklaring om
hândverkslovens
framtid
foreligger. Saken skal opp i
kommünestyret I septembermøtet.

Sparebankens
Personkonto
gir bonus
hàr
du samler
deg
Personkonto kan du
benytte nâr du far Iønn,
pension og studielân og
dessuten til vanlig sparing.
En av ford elene med
Personkonto er at du far en
ekstra bonus-rente pa andre

vanlige sparekonti hos oss.
Med bonus far du f.eks.
hele 9,75% rente pa sparing
med skattefradrag.

Personkonto

gjør det Ionnsomt a samle seg

I

SALG/MONTASJE:
Alarm, intercom, port-telefon, varslingssystemer.
-

din nrmeste bank i Oslo og Akershus

II

VIGNETT

/

Vedtektep for A/S Vignett
*1
Selskapets navn er A/S VIGNETT.
§2
Selskapets forretningskontor er i Enebakk kommune, med
adresse: Borgvn. 3, 1914 Ytre Enebakk.

I.

L

Kommunestyret gikk
ikke inn for formannskapets enstemmige innstilling pa aksjekjøp for
25 000 i Vignett. Det ble
klusjonen pa en lang og
engasjert debatt i kommunestyrets augustmØte.
Fra alle politiske fronter
vanket godord og ros til pro•sjektet som man betegnet
som positivt. Imidlertid hadde mange av representantene
betenkeligheter nàr det
gjaldt kommunen som aksjonr i avisen. Venstres SOle Pedersen var for en gang
skyld pa linje med Fremskrittspartiets Egil SØrensen,
slik at SØrensen matte lure
pa om han var pa yule veier.
For begge la sterk vekt pa
det prinsipielt betenkelige i
at kommunen skulle ha aksjer i en avis. Og begge hadde
ogsá Økonomiske betenkeligheter.
Da det kom fram under debatten at de 25 000 kronene
fra kommunen allerede var
inkludert i aksjekapitalen
mente imidlertid Christian
Oppegaard at ogsâ ban yule
gâ inn for en utsettelse av saken med ny vurdering i formarmskapet. - Et sâ lettsindig seiskap, som til de grader
tar ting for gitt, kan ha godt
av a sitte pa pmebenken,
mente Oppegãrd, som forøvrig var positivt innstilt til
prosjektet.
Et forsiag fra Torvald Ungersness (Sp) om a sende saken tilbake til formannskapet for vurdering av andre
former for bidrag til Vignett
en aksjetegning, fikk 22 stemmer. Forsiaget inneholdt ogsâ den forutsetning at dette

INGEN
BETENKELIGHETER
- Har du forstáelse for de
prinsipielle betenkehigheter
som kom til uttrykk fra flere
hold i kommunestyret nâr
det gjelder kommunens rolle
som akjonr i en avis?
- Overhodet ikke Det er ikke mulig for noen aksjonr
uansett antall aksjer a fá mer
enn seks stemmer pa generalforsamlingen. OppkjØp av
aksjer for a sikre seg redaksjonell innflytelse f.eks, er altsã ikke mulig.

Styreformann Hailvard Waade glad for stØtte.
bidraget stØrrelse skulle vre 25 000 kroner.
UNDERLIG
- Vi har gâtt ut med et tilbud om aksjetegning til kommunen, sier styreformann i
A/S Vignett, Halyard Waade
til avisen. Et enstemmig formaims
kommunen skulle kjØpe aksjer for 25 000 kroner. Nár
kommunestyret gàr imot dette aksjekjøpet finnerjeg det
underlig at de samtidig vedtar a sende saken tilbake til
formannskapet for a vurdere
andre former for støtte med
det tilsvarende belØp. Det er
ikke vanhig at kommunen bevilger seiskapet stØtte de ikke bar sØkt om. Nár det er
sagt ma jeg jo tilfØye at jeg
selvfØlgelig er glad for kommunens positive innstihling,
og at de vil stØtte oss med
denne summen.

FAR KONSEKVENSER
- Hva ná? Sitter du pa pinebenken hvor Christian
Oppegaard mente styret
godt kunne sitte?
- Det er kiart kommunestyrets avgjØrelse far konsekvenser. Det var imidiertid
med apne øyne kommunens
antatte aksjekjØp - som det
forelâ enstemmig formannskapsvedtak om - ble tatt
inn i aksjekapitalen. Vi valgte a gore det fordi at om
inn for aksjekjØp, og dette belØpet ikke hadde vrt inkludert i aksjekapitalen - yule
kommunen faktisk ikke fâtt
kjØpe aksjer uten en utvidelse av aksjekapitalen pa ekstra ordinr generalforsamling - noe det ikke er naturlig
A avholde en uke etter den
konstituerende. Det yule
skapt store vanskeligheter
for registreringen. NA er imidlertid forholdet at det ma vre tegnet aksjer for den fastsatte aksjekapitalen. sa dette blir vi pa en eller annen
mate nØdt til a ordne.

§3
Selskapets formal skal vre a utgi lokalavisen VIGNETT.
Avisen skal utgis som ukeavis 1 til 2 ganger pr. uke. Avisen skal
vre partipolitisk uavhengig og i fØrste rekke vre et forum for
informasjon og kontakt innen Enebakk kommune.
§4

Aksjekapitalen er pa kr. 140.000 fordelt pa aksjer a kr 100,- lydende pa navn.
Hver aksje gis en stemme, dog maksimum 6 stemmer pr. aksjonr.
§5
Aksjenes omsettelighet skal vre begrenset, idet det i henhold til aksjeloyens § 3-3 bestemmes fØlgende vulkar:
1. Lag og forefinger i Enebakk kommune skal ha forkjØpsrett
ved overdragelse av aksjer, unntatt ved overdragelse til livsarvinger og meilom ektefeller. De aksjeeiere som Ønsker a
gjØre bruk av forkjØpsretten, ma melde dette til seiskapet innen 14 - fiorten - dager etter at bekjentgjørelse om overdragelse er kunngjort i avisen.
2. Fristen for betaling av løsningssum er 4 - fire - uker regnet
Ira det tidspunkt den forkjØpsberettigede mottok beskjed
om aksjeovergangen eller fra det tidspunkt lØsningssummen
ble fastsatt ved ski Ønn. Ved konkurranse reduseres hver enkelts forkjØpsrett i forhold til eventuelle tidligere aksjer som
disse besitter.
§6
Selskapet skal ledes av et styre bestâende av 5 medlemmer
med 2 varamedlemmer som velges som fØrste og annet varamedlem. Hvert âr uttrer henholdsvis 2 og 3 styremedlemmer og
1 varamedlem. FØrste gang etter disse vedtekters ikrafttreden
skier uttredeisen ved ioddtrekning.
Styremedlemmenes funksjonstid er 2 ár. Uttredende kan
envelges, men ikke mer enn to ganger, silk at den samlede
funksjonstid som styremedlem blir maksimum 6 âr. Etter at 1
styremedlem har vrt ute av styret i 1 àr kan det velges inn i
styret pa ny. Leder velges ay generalforsamlingen for ett âr av
gangen, for Øvrig konstituerer styret seg selv. I tilfelle stemmehkhet gjØr lederens stemme utsiaget. Styret er beslutningsdyktig nár 3 ordinre sLyremedlemmer møter. Redaktr deltar
i styrets møter med tale- ogforslagsrett. Styrets leder og 1 stydele selskapet prokura.
§7
Pa den ordinre generalforsamling som skal holdes hvert ár
innen utgangen av jum máned, skal behandles:
1. FastsetteLse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse ay overskudd eller dekning av underskudd i
henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Vaig av styre.
4. Andre saker som etter by og vedtekter hØrer under generalforsamlingen.
§8
Beslutning om a endre disse vedtekter fattes av generalforsamlingenog beslutningen krever tilslutning Ira minst 2/3 saveb
av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert pa generalforsamlingen.
§9

Meddelelse til aksjonrene skier gjennom selskapets avis.

Svak delt.akelse
iàrets rebuslop
SØndag gikk startskuddet
for Fbatebydagene, og fØrste
post pa det rikholdige programmet som avsluttes med
familiedagene pa Samfunnshuset lØrdag, var det tradisjonelle rebuslØpet. Toppaktivitet og arrangementskolhisjon til tusen i Enebakk
denne sØndagen far nok ta
skylda for det have deltakerantallet i rebuslØpet. Bare 14
biler startet, men til gjengjebd var disse deltakerne
svrt entusiastiske, og harfine beregninger skulle til fØr
rebuskomiteen hadde yinnerlista klar. Mens utregningen foregikk pa kammerset,
ventet spente deltakere i
ungdomsklubbens hokaher
hvor de nyttet tiden til en vel-

fortjent kaffetar med nystekte vafler attát.
LØpet i al- var lagt opp noe
forskjellig fra de tidligere, og
denne gangen gikk det ikke
pa idealtid, men derimot pa
antahl kjØrte kilometre. Etter
endel rakjØring tidligere ar
hadde komiteen kommet til
at kilometerlØsningen var
bedre. LØpet i ár var lagt opp
med 15 poster, hvor ytterste
skanse var Kares dagligvare i
Ytre. Her skulle man bli kjent
i bygda! Og for at ingen skulle rote seg rent bort fikk man
i âr utlevert konvolutter med
alle postene, shik at man kunne bryte konvolutten pa de
postene man ikke klarte.
Brutt konvolutt fØrte imidlertid til tap av poeng. Enkel-

te av postene hadde innbagte
praktiske oppgaver. Pa Vidotta matte man bl.a. gjennomføre styltegang over hinder. Heldige var de som da
hadde unger I bilen da!
Arets vinnere av rebusbØpet ble familiene Bergum101sen. De hadde forØvrig ingen
brutte konvobutter, kunne
sjafør Arne Bergum opplyse.
I tihlegg til fritt vabg pa det
rikholdige premiebordet, ble
de ogsá 6.rets innehavere av
den populre vandrepokalen
- et mebkespann. De blir dermed fjerde innehavere som
f6r navnene inngravert i dette sjeldne khenodiet.
PA 2. plass i lØpet kom Gustav SikkerbØl, veteran i denne sammenheng.

Familien Bergum og famiiien Olsen seiret i arets rebushøp.
sjafør Arne Bergum er tydehig stolt av <<vandrepokalen.

VIGNETT

FORSTE SKOLEDA,GEN MIN. . .
Første skoledag for 122
barn i Enebakk. Tirsdag
21. august startet skolene
opp i Enebakk. 122 barn
.begynte i âr I første kiasSe.
Pa Hauglia skole begynte det 45 elever fordelt
pa 2 kiasser, I Kirkebygda
ble det en kiasse med 22
elever og I Ytre Enebakk
55 elever fordelt pa 2 kiasser.
De aller fleste hadde nok
fátt en liten førsmak pa skolelivet. De hadde Jo gatt pa
førskolen i et âr, men tross
alt, denne gangen var det Jo
den <ânkelie skolen altsá>>,
og en kan Jo ikke nekte for at
den er litt mer spennende da.
Vi var en liten tur pa Kirkebygda skole for a hilse pa de
nye elevene der. Spenningen
var til a ta og fØle pa blant
barna. Flagget viftet muntert
i den svake sommervinden og
Ønsket dem velkommen til
skolen. Her var det barn fra
Hammerem, Ekebergdalen,
Dalefjerdingen og Kirkebygda. De aller fleste kjente

hverandre litt fra for. De hadde Jo gátt sammen pa fØrskolen. Men det er rart med det,
sommeren er lang den, og det
var ikke fritt for annet enn at
de kjente seg litt fremmede
for hverandre i begynnelsen i
hvert fall. De sto og smâtittet
pa hverandre litt skye, og
mammas hand var god a holde i.Mamma ja, lurer pa om ikke hun var like spent som
skoleeleven. Tenke seg til, nâ
skulle hanJhun allerede begynne pa skolen.
Fotoapparatene var flittig i
bruk. Mammaer og pappaer
knipset i vei, denne store dagen. Den første skoledagen
matte foreviges. Der kom
<'frØken>> Tone Skaranger i
dØra, ná skulle de inn. Stasen
blir retta pa litt og sveisen
glattet for de tusler opp trappa. Skye, forsiktige blikk opp
PA <frØken'>. Var hun streng
tro? Nei, hun sâ slett ikke
streng ut i det hele tatt, der
hun sto smilende og bud og
Ønsket velkommen. Kanskje
dette ikke var sã farlig likevel

da, og fortrØstningsfulle forsvant de inn av dØra til den
aller fØrste dagen av 9 àrs
skolegang i grunnskolen.
24 andre gutter og jenter med
ransel pa ryggen sto igjen ,i
skolegârden en liten stund.
Det var de nye fØrskoleelevene. Forventningen og spenningen var ikke noe mindre
hos dem enn hos 1. kiassingene. FØrskolen er ogsâ kapittel i livet. Som sagt er den en
forsmak pa skolegangen, og
barna blir kjent med de aller
fleste de skal gâ pa skolen
sammen med i mange âr.
Der kom frØken ut og ropte
dem inn, spenningen lyste av
24 par Øyne der de trygt ved
mammas hand gikk inn
igjennom dØra. En mamma
kunne fortelle at hennes lille
pike hadde hatt problemer
med a roe seg i senga kvelden
for. Ranselen matte sjekkes
om igjen flere ganger fØr let
ble ro.
Om de gledet seg?
Jaha, veldig, men de hadde litt kil i magen altsâ,"

DissefØrsteklassinqene gru-gleder seg veldig tilfØrste s/coledag pa Kirkebygclen skole. Fiia venstre: Monika, GjØrand, Ole
Jacob, Øyvind og Thomas.

Flott kunstutstilling

pa sykehjemmun
c3

Kunstutstilling pa sykehjemmet? Utradisjonelt, men viktig i arbeidet
for a nâ et publikum som
vanhigvis ikke gâr pa kunstutstillinger, mener Jan
Koistad - daglig leder av
Bildende
Akershus
Kunstneres Forening, her
I samtale med sykehjemmets styrer Olav
Thune foran en del av de
mange flotte bildene.
pa sykeKunstutstilling
hjemmet? Det er neimen ikke
hver dag det skjer. Men pa Enebakk Syke og Aldershjem har beboere og andre interesserte de
siste par ukene kunnet glede seg
over en utstilling med massevis
av flotte akvareller og malerier
av kjente norske kunstnere. Utstillingen er i regi av Akershus
Bildende Kunstneres Forening,
som har fâtt stØtte av kultur.administrasjonen 1 fylket til a
gjennomfØre prosjektet som et
ledd i kulturtiltak i institusjoner.

Morten og Man liar noen sommerfugler i magen. Men sà er
det spennende a begynne pdførskolen ogsà, da.

F.F. SERVICE
FINANSIERING;
BOLIG - HYTTE - BIL - BAT
INDUSTRI - FORRETNINGSBYGG

Utstillingen har allerede vrt
satt opp flere steder i fylket. Siste
stoppested fØr Enebakk var Skui
Grendehus.
Det var styrerOlav Thune som
hadde sØkt om a fá utstillingen
til sykehiemmet, og bade beboere og personale var godt fornøyd med tiltaket.
- Vi ser pa dette som en positiv
ting nár det gjelder a trekke bygdefolk inn i institusjonene, sier
sykehjemsstyrer Olav Thune til
Vignett. Thune er forøvrig selv
neget kunstinteressert og har
solgt mange av sine bilder i Enebakk.

Ekspl.: Lengste avdragstid 28 àr
laveste rente 11.5%
FORSIKRING;
PRIVAT/NIERINGSLIV

ODD ARNE LYNGRAFF—
ODEGARDSVEIEN 9, 1911 FLATEBY
TLF.: 02/92 86 00
F

BILLIGE BOLIGL IN
FORENEB AKKONGDOM
Enebakk kommunestyre
vedtok i augustmØtet med 20
mot 12 stemmer a opprette
en kommunal boliglansordning for ungdom i etableringssituasjon. Saken var da
oppe til 2. gangs behandling.
Ordningen innebrer at
kommunen tar opp et lan pa
300 000 kroner til dette formâlet. Husnemnda har fátt i
oppdrag a komme med forslag til regler for hvem som
skal prioriteres i forbindelse
med en slik ordning, og hvordan tilbakebetaling skal skje.
Kommunen vii sà i sin tur ta
stilling til nemndas forsiag til
retningslinjer for drdningen,
• og fØrst da er det miilig a vite
nØyaktig hva denne ordnin-

gen kommêr til a koste kommunen.
Under debatten I kommunestyret foreslo representanten Østreng (H) a utsette saken. - Dette er en sak
som kommer til a pàfØre
kommunen store utgifter, sa
Østreng som heller ikke var
sikker pa om den ville representere noen sriig hjelp for
ungdom under etablering.
Han minnet ogsá om at regjeringen ville komme med
forslag til nye statlige boligtiltak og mente derfor at en
utsetteise av denne saken viile vre pa sin plass. 15 av
kommunestyrets representanter stemte for utsettelse.

VIGNETT

PLAKATEN
Plakaten er stedet du hver uke finner aktuelle
opplysninger om ukens forskjellige aktiviteter I
Enebakks lag og foreninger. Se pa Plakaten, sã
gãr du ikke glipp av floe.
Vi oppfordrer ogsâ foreninger og lag til a sende
terminlister slik at vi kan slá de forskjellige begivenheter opp pa Plakaten. Mrk. Opplysninger
om inntektsbringende enkeltarrangement gár
som annonser og far ikke gratisplass pa Plakaten.

Amme elpen
Probiemer med ammingen? Fortviiet?
Gi ikke opp. Na finnes det ammehjelp ogsá I
Enebakk.
Ring nâr som heist til: Signe Mykiebust, tif.
926149 eiler Britt Aune, tlf. 924793.

ENEBAKK STORBAND
minner om Øvelsen pa
Mjr Ungdomsskole mandag
10. sept. fra ki. 19.00 til 22.00.
Vi minner ogsâ om seminaret
for saxegruppa lØrdag 15.
sept. Id. 10.00 til 17.00 og sØndag 16. Id. 9.00 til 16.00.
IL DRIV - HANDBALLGRUPPA
minner om fØlgende kamper i
Mjrha1len:
9.9 Id. 15,00 G 14 Driv-Siggerud
9.9 Id. 15.50 H. Driv 2-Mercantile 2
9.9. Id. 17.00
H Driv I-Veitvedt
DRIVS SMAGUTTER
spiller hjemmekarnp mot As
onsdag 12. september Id.
17.30.

Loppernarkedet
Pent brukt bremeis
selges.
Tlf. 92 43 83 e.kl. 17.

Sven Gaathaug
Trykkeri
Grendesenteret
1911 Flateby
TIf. 92 82 56

TURN OG TRIMGRUPPA I
IL DRIV
Treningen foregár ogsá i
hØst pa Ytre Enebakk Barneskole til fØlgende tider:
NØstepartiet: 4-6 âr:
Mandag 16-17
Trener Unni Simonsen
Piker 16-9 ár:
Mandag 17-18
Trener Inger Key
Piker 11 9-12 âr:
Mandag 19-20
Trener Inger Key
Gutter 6-10 âr
Onsdag 17-18
Trener John Ahlgren
J07.7gyrn. Darner
Mandag 20-21
Trener Wenche Kathrud
Mosjonsparti darner:
Tirsdag 19-20
Trener Nina NØstvik
Aerobic darner:
Tirsdag 20-21
Trener Nina NØstvik
Nytt tilbud til turnjentene i
ár er rytrnisk sportsgymnastikk: Tilbudet g,jelder jenter
fra 10 ár og oppover. Tid og
sted: Mjrha1len onsdager
fra Id. 16.00-18.00.
Trener Inger Key

Sandposer
rn/sand for arnmoniakkbehandling selges kr 1,-.
Nils Erik Resaland,
tlf. 92 62 07

I IOhII I t!

IL.

GUDSTJENESTER
SØndag 9.9. ki. 11.00 - Man
kirke v/Helgheirn (Misjonssambandets stevne).
SØndag 9.9 ki. 11.00 - Enebakk kirke v/Johannessen.
Nattverd.
SØndag 9.9 kl. 16.00 - Granly,
Daleijerdingen v!vikarprest Terje Raddurn.

Mrk. 18.30 (U)
MITT FAVORITT AR
20.30 (V)
ETEGILDET
Onsdag 12/9
Ki. 19,30 (U)
ARTHUR

.

Heigens
f ilmer
SØndagens barneflim pa
Flateby Kino heter Den stjálne mumien. Filmen handler
om tre barn som bor i utkanten av London og som pleier
a treffes pa en slette like ved
jernbanesporene. En dag
oppdager de to rnenn som
gjemmer noe i en lang kasse i
et av lagerskurene. De holder
Øye med kassen, og oppdager
at den inneholder en verdifull
mumie av en egyptisk konge.
Guttene oppdager at mumien er stjalet, og at mennene planlegger a smugle den
over :ti Franrike med nattf'ergen.
SØndag kveld viser Flateby
Kino en riktig godbit for de
voksne, nemlig Marco Ferreris Etegildet med blant annet Marcello Mastrioanni pa
rollelisten. Denne filmen,
som har fâtt sensuren V18, og
altsâ er forbeholdt de over 18,
har vakt voldsom diskusjon.
Den fikk for noen ar siden kritikerprisen i Cannes.
Filmen er en harselas over
var form for sivilisasjon, og
overfiods samfunnets vei mot
undergangen. Det er brukt
sterke virkemidler - og det
hele virker grotesk, satt pa
spissen. Det hele er sâ
uestetisk at man grØsser,
men hva kan man ellers yente av en film som skildrer historien om fire menn som eter
seg i hjel.
Onsdag kveld er det igjen
duket for <,Arthur,, pa Flateby Kino. Arthur Bach er en

Tanniege MALF.Stein Dappe-hanssen
Søndag 9/9
Ki. 16.30 (B)
DEN STJALNE MUMIE

ASKIMS
BILLIGSTE9

Flateby Grendesenter, tlf. 92 87 39, kI. 9.00 - 15.00.
Kvelder, lordager etter avtale.

Annonser I Vignett
Avisen som nâr fiest i hele Enebakk.
Hyggelige annonsepriser.
Ring oss for nrmere opplysninger!
TIf. 92 51 01

STOR PARKERING
Trill varene
til bilen

GRATIS UTLAN AV TILHENGER!

APNINGSTIDER:
8.30-16.30, torsdag til 18.00, lordag til 13.00.

ASKIM
Osloveien
TIf. 02/88 2592

sjarmerende playboy, ikke hver anledning, og han er i
helt som alle andre. Han er det filmen begynner akkurat
verdens rikeste drukkenbolt. pa vei oppover Manhattan
Han har en Rolls Royce for

Juar 'tcr4eber
BUTIRKEN MIDT I SENTRUM.
KOLONIAL - GARN - GAVER - ETC.
1912 Enebakk - TIf. 92 6048

r

—I

SVARSLIPP
Til Vignett
Borgvn. 3
1914 Ytre Enebakk

Jeg ønsker
N avn
Adresse

a abonnere pa Vignett.

VIGNETT

Salt kjøtt

Ppohlemer,
med. peqnskapet?

avholcler ársmØte pa BØndernes ;,us i Enebakk son.
16/9-84 ki. 19.00.
VELKOMMEN
Styret i EBU

-

ENEBAKK REGNSKAPSKONTOR
Kirkebygda, Postboks 26, 1912 Enebakk tlf. 92 63 03
-

VELKOMMEN IlL
SALAM's PIZZABAR

fortsetter med kurs for nybegynnere og videregàende.
Sted: Ytre Enebakk skole.
Pàmelding til Bent SØrford, tif. 92 47 24,
eller Bjorn Myhrer, tif. 92 63 03.

rull
9,12

SVANGERSKAPSKURS

5,93

Tilbud
Sloggi tr'user

Spis hvor mye du

vit for kr 30,-

-

29.50

-

32,50

-

34.50

slocr)

Gje!der HELE SEPTEMBER!

fredag og lordag
fra kL 18.00-21.00.

PA
20% IAVSLAG
UNDERTØV

Torsdag 6/9
Fredag 7:9
Lordag 8/9

Tf. 92 85 74

pr. kg

Fersk
kjøttdeig

4980

72,10
pr. kg

SØte
druer

090

KUN
pr. kg

Norske
tomater

pr. kg

KAI

fl95

KUNU

pr. kg

APNINGSTIDER:
Mand. tirsd. onsd... 10-17
10-19
Torsdag fredag
Grendesentret
10-14
1911 Flateby TIf. 92 83 32 Lordag
-

-

-

-

-

krl

Nr.35-40

1/2

kg

meierismør
12,15

Karl
liskeboller,

GRA FOTFORM

KJEMPEUTVALG I BUKSER

990

KUN

-

Stort utvalg i fritidsog penklaer

17,60

98,'

UNDERTOY OG
cra GENSERE

985
990

100 gr

Krone Irysetørret
kattepose
30,-

15°°

3x1 liter

Lever filmen din til oss
Kopiering

Idag
1 k

Cola
20,10

14 °

+ pant

LAVPRIS ~—
TELEFON (02) 8881 54

3980

rn/ben
55,80

-

-

395

Fersk
høyrygg

ALT
TIL DAME HERRE BARN

GE-TE
MANU
RUM

Sp.det
for Ypkeskkw
UL
ligger I Spydebepg
, iJ
KJOH TIL 117111,

pr. hg

pr. hg

Tilbud
Tilbud
Näkun 16,- 17,- 18,- 19,For kr. 26,50

490

Leverpastel

Pámelding til helsesoster i Enebakk, tlf.
92 60 60.

i Grendesenteret

1 S YpkeskIMP
K
1@
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG

14,98

Frokost-

Svangerskapskurs starter 18.9.84 ved Ytre Enebakk Helsestasjon. Kurset vil gá over 7 kvelder
og avgiften er kr 150,-.

Ny film

pr. hg

7,86

Enebakk Trekkspiflklubb

Regnskap m/mànedlige oversikter etc.
Reskontro, fakturering, inkasso, renteberegninger.
Lonninger med alle offentlige oppgaver.
Momsoppgjor Arsoppgjor Selvangivelser.

I

Kokt
skinke
Servelat

Overlat problemene til oss. Vi pâtar oss all slags
regnskap manuelt, maskinelt eller EDB.

-

990

12,96

ENEBAKK BYGDEUNCDOMSLAG

JLaa/-ama S ]f(rc
ii:?

d

rEr

Grendesenteret

-

1911 Flateby

TIf. (02) 92 83 74

U

Lokens
Maisenter
/

VIGNETT

ENEBAKK TANNTEKNIKH

NA OGSA i

Grevlingvn. 71, 1914 Ytre Enebakk

Tanntekniske arbeider mottas.
Vi reparerer Deres proteser
mens De venter.

K K.

N -E,

Ring og avtal tid!

TIf. 92 46 82

VI HAR 1 DISSE DAGER STARTET
EN FILIAL VED TANGEN BRO
(VIS A VIS KARE'S DAGLIGVARE)
I YTRE ENEBAKK
MANGE GODE APNINGSTILBUD
APENT FRA 10-19 (9-14)

Flytende brensel - smopemidlep
Autodiesel Paralin - Fyringsolje - Dhjespar

I

I

Motorolje, vanhig 09 Turbo. Landbruk Universal for
motor, gear og hydrauhikk, ogsA til bilmotoren.
Olje for Iuftverktoy, hydrauhikk, automatgear.
Frostvske, rensevsker, handrens og smorefett. Oijespar oker
forbrenning og gir mindre sot.
Leveres av Aage W. Svarthoel, tlf. 92 40 47.

NOROL

/

c

men det Iønner seg a gà til

bogerud
TEKSTIL A/S

OYEREN BENSIN & SERVICE
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Rateby - TIf. 9281 32

EKOFISK

BENSIN. - OLJE - REKVISITA
Aut. gummiforhandler
Apningstider:
Hv.dag 06.30-22.00 GATEKJOKKEN
Lord.
Send.

09.00-20.00
11.00-22.00

WIllIam c 1?aaland's

KIRKEBYG-DEN -"FOTO & VIDEO
(ved brannstasjon) TIf.:

Kolonial - sement - kraftfôr
1913 Dalefjerdingen - TIf. (02) 92 62 01

92 65 24

TE Bo!= R 0 R
Fremkalling • kopiering

UTFORER ALT I

VARME, SANITIER
OG
OLJEFYRINGSANLEGG

I TIME
(get fotoateliepl
Vi fører alt i fotoartikier, rammer,
album etc tit guns tige priser!

Pas.sbildep - 2 mm.!
OBS! Nye âpningstider fra 1/9-84
MAN.-FRE
LOR

ARNE VEIBY - TLF. (02) 92 86 43 - PRIVAT 92 85 54

10.00-17.00
10.00-13.00

Vkrte ;S

GA VE-SHOP

VED KARE'S DAGUGVARE - V. ENEBAKK TLF. 925148
Gaveartikier. Leker.
Glasstoy. Kjøkkenutstyr.
OG MYE ANNET - KOM OG SE!!
ALLT!D GUNST1GE PRISER!!

Mandag - torsdag 10-16
Fredag 10-18. Lordag 10-14

He! du! Kornhosten:
Rekordaviinger og
full fart Pa Molla
Trenger vi
videregãende
skole I Enebakk

Videregaende skole i Enebakk? Jo, det tror jeg absolutt
det er behov for, sier Hilde Sandem fra Kirkebygda. - Selv reiste
jeg i min tid tram og tilbake til
Ski pa skole. Nâr man ma pendle
pa den mâten taper man mye tid,
og det som verre er er jo at man
blir utestengt 'fra aktiviteter
sammen med meclelever etter
skoletid. Enebakk Ungdomsskole yule egne seg bra til bruk
som videregaende skole.

- Bonder star i kØ med sine korniass
og MØ1Ze om dagen.

S

Det er sikkert og visst at vi
gjØr, sier Jan BrunstrØm i Kirkebygda. - Selv om vi i dag har et
tilbud pa Flateby er ikke dette
nok. Mange Enebakkungdommer ma i dag reise aitfor langt avgarde for a skaffe seg en utdannelse. Enebakk Ungdomsskole
yule egne seg godt for utbygging
av allmennfaglig tilbud. Forrige
gang vi prØvde var det ikke muhg a ná fram. Hâper et nytt framstøt nà kan sette fart pa sakene.

- Klart det yule vre fint med
videregàende skole i Enebakk,
sier Grete Andreassen som forlØpig gár i 8. klasse pa Mjr
Ungdomsskole. Slik det er ná er
det ikke lett a komme inn andre
steder heller. Kanskje det kunne
bli lettere a ta en videregaende
skoleplass om vi hadde et tilbud i
Enebakk. Jeg kunne tenke meg a
sØke pa maskin og mek. I dag er
det Oslo og StrØmmen som i sá
fall er aktuelle steder for meg.

Arets kornhøst gâr for
fuilt om dagen. Svre
treskemaskiner eter seg
gjennom gyidne Are over
alt hvor man ferdes i Enebakk. Strâlende sensommervir skaper ideelle
forhold for innhøstingen.
Vekslende vr med varme og regn i passende
porsjoner gjennom hele
sommeren har skapt en
kornhøst som ifølge fagfolk ligger Ca. 25% over et
normalàr. Ingen grunn til
a kiage for Enebakks
kornbønder.
Pa Enebakk Kornsilo og
MØ11e gàr innehaverne Lars
Lintho og Harald Hogstad 40
timers skift. Fra fern om morgenen til ti om kvelden kornmer bØndene kontinuerlig
med sine korniass. Om flatten gàr tØrkemaskiner, rullering av korn for fulit. Ahle
disse prosessene ma overvákes fra koritrolirommet.
Sove blir det ikke tid til. Her
ma hjulene holdes i gang sà
det ikke hoper seg opp. Foruten innehaverne sysselsetter MØ11a en mØhler og en kontordame.
150 TONN OM DAGEN
- Leveransefle ligger vel pa
et snitt pa Ca. 150 tonn om
dagen nâ i sesongen, enkelte
dager har vi vrt oppe i 190
tonn, fortehler Lintho. - Meldigvis star vi godt rustet til a
ta imot ârets rekordstore

pa Enebakk Kornsilo

- Har alltidfâtt fin service her, sier Finn Solbergfra Solberg
d tg172et 3-4 tonns lass korn.
Gárd. som her

kornhØst. De to nye siloene halm, ugras og snerp. SA gàr for bØndene og malte til
innebrer en enorm utvidel- det pa vekta og det blir tatt kraftfOr. Det kunne dreie seg
se av kapasiteten. Hver av prØver for a se hvor mye vann om en 800 tonn i áret. Na madisse rommer 1500 tonn. Tid- kornet inneholder. Er det her vi 2 500 tonn i âret.
- Men antall kornbØnder
higere hadde vi en samlet ka- mer enn 15% ma det Ut pa tØrhar
vel ogsá Øket.
kene
for
det
gâr
videre
til
silopasitet pa 1050 tonn. Vi har
Det tror jeg ikke. Det finnes
ogsâ satt inn en ekstra tiner en. Er det mindre enn 15%
vel fem-seks bØnder her i
som slâr kornet reint for vann gâr kornet rett i silo.
kommunen
som lever av
snerp, pluss et kjØleaggregat
kornproduksjon. Skal man
IKKE FLERE
som kjØler ned kornet etter
kunne ha det som hovedKORNBØNDER
at det har kommet pa silo,
nring ma man i ahle fall ha
Jeg
kom
til
Mølla
i
mars
shik at det tØrker raskere.
1972, fortehler Lars Lintho. 300 mál. For de fleste er kornDa var det ikke lagerkapasi- produksjon en del av driften.
tet
her ved mØhla i det hele Det er muhig det kan ha komBYGG OG HAVRE
Det er bygg og havre man tatt. Vi tok imot kornsekker met til flere her.
tar imot pa MØhla. Hveten
blir levert inne pa Sinsen. ForØvrig er det hovedsakelig
havre og bygg som dyrkes I
Enebakk, sier Lintho, noen er
det vel som driver med hvete,
men det tror jeg er M. Fram
tildenne uka har vi tatt imot
havre, nâ gár det i bygg.
DAGLIGVARER -CATERING - TLF. 928338
- Hvor mye korn blir totalt
1911 FL.ATEBY
levert ved Enebakk Kornsilo
Tilbud torsdag, fredag, lordag
og MØ11e i sesongen?
eller sá Iangt det rekker.
- Vi regner med at det i ár
vii higge pa Ca. 7000 tonn. Lagerkapasiteten her er 4050
tonn, sâ man skjØnner hvor
viktig det er at det ikke hoper
- Hjemmelagde - pr. kg 72,60
seg opp. Det vi ikke har lagringsplass for kjøres direkte
til Statens kornforretning pa
SjursØya, 2500 tonn av det to_
tale mottak ved MØ1Ia blir
- Mørnet - pr. kg 98,70
malt til fOr her. Resten lagres
APNINGSTIDER
og leveres etterhvert til Sta10.00-17.30
Mandag - tirsdag - onsdag
tens kornforretning.
10.00-19.00
Torsdag
og
fredag
- Hva skjer nár det kom10.00-14.00
Lørdag
mer et lass korn til MØlla?
- FØrst blir det Wort gjennom renseanlegg som fjerner

li fford as

KARBONADER

RUNDBIFF

9

950

G99°

9

