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KUD avgjt
Det blir Kirke- og u
visningsdep. (KUD)
pa fritt grunniag ska
gjØre hvem som blir
lesjef i Enebakk. Hell
ke denne gangen yulE
ledirektØren godk.
Oddvar Stubberud, som et
stort flertail i skolestyret
gikk inn for - ogsà ved 2.
gangs. behandling. SkoledirektØren mener fortsatt at Hans Erik Holm
bør fà stillingen. Nâr ná
KUD skal vurdere saken
pa fritt grunniag, vii det si
at samtiige av søkerne
ig.jen kommer inn i bildet
og vurderes. - Teoretisk
kan KUD bestemme, seg
for hvilken som heist sØker
som oppfyiier kravene, i
praksis vii nok valget std
mellom Holm og Stubberud. Det er meget sjeiden
man har oppievd at KUD
gâr i mot bade skolestyre
og skoleciirektØr og velger
en heit annen kandidat,
Mr vi opplyst hos skoiedirektØren.

I var artikkei om Ytre
Enebakk Sanitetsforening
i forrige nr av Vignett, bie
dessverre et navn uteglemt i forbindeise med
styrets sammensetning i
jubiieumsâret - nemlig Anne Mari Stokseth, som er
vararepresentant.

Se siste side

Se side 6
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Rita Nordhagen er en av de mange hesteinteresserte ungdommene som holder til pa ridesenteret i Flatebydalen. Ikke aUe er like begeistret for virksom.heten

Pa ridesenteret i Fla- All teknikkens lyder folk. Det oppstãr protebydalen hos Marit kan skremme hesten - plemer nâr hesten skal
Soiheim og War Gotaas hesten kan skremme tilpasse seg i samer Ca. 20-30 ungdommer daglig beskjeftiget BIL - MC OPPLIERING BIL - MC OPPLIERING
med a dyrke sin store 0
w
interesse - hesten. I—
Hesten er ikke bare et
leketoy for bortskjemte —J
C-)
unger, sier Marit SolTeorikurs
starter
i
Spydeberg
4/2,
0
heirn. Den er en kame- 0
-D
ogsâ
brevkurs.
rat og en altoppsluken- z
I—
de hobby for rytterne. Fq
Der det Iukter hest luk- —J
ter det ikke hasj.
az
0
C)
Mange er enige med 0
Marit Soiheim. Likevel 0
skaper det problemer
Askimvn. 1, Spydeberg
TIf. 89 24 16 - 094/23 129
nâr stadig flere firbein- —J
4
te svrvektere befarer ra
ONIU3/lddO 3IAi - 119 ONlUHflddO 0
gangveier og riksveier.

ForeroppIaring
for bil og MC
RAFI KKSKOLE
ØRBY

funnet - eller nàr samfunnet skal tilpasses
hesten.
Ridesenteret pa Flateby er allerede et stridens eple. En hestebrakke i Ytre har det ogsà stàtt strid om. Fra
hele Enebakk mottar
Iensmannen Wager pa
hestehold...
Se side 6

Oljeskift? Kjer fil
YTRE ENEBARI(
BENSIN &
SERVICE A/S
HAPPY HOURS
pa olje og skift
1/2 pris.

Onsdager mellom
kI. 9.00-14.00.
Ve/kommen utover
T)f. (02) 924408
EKOFISK

I
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Yoga Mot stpe ss
Stresser du til og fra
jobben hver dag? Mangler
du overskudd til ting du
gjerne skulle ha gjort? Er
du plaget av muskelkntiter og stivhet? Da er
kanskje tiden inne til a
tenke pa at dette muligens Jar seg rette pa. Tirsdag 29. januar starter
Norsk Yogaskole et yogakurs pa Mjer ungdomsskole. Kurset gár over 6.
uker, og ledes av Terje
Buuer.
Siden 1977 har han drevet bade med ACEM-meditasjon og yoga. Han har
dessuten vert yogaherer
siden 1980.

Avslapping
- Hva er yoga?
- Yoga slik vi praktiserer det i
Norsk yogaskole er en serie
kropps- og pusteøvelser som gir
avspenning og overskudd. Begynnerøvelsene er enkle og som
regel mindre krevende enn vanhg gymnastikk. I motsetning til

idrett og gymnastikk, er ikke yoga sentrert rundt hvor flinke eller
myke vi er. Yogaen tar utgangspunkt i mennesket der det befinner seg i Øyeblikket. Et av yogaens prinsipper er at du ikke
skal gâ lengre inn i en Øvelse enn
det som fØles behagelig. I yoga er
det et nøye samspill mellom
kroppsbevegelser og pust. Pusten skal fØlge bevegelsene, og ikke vre anstrengt eller bundet.

Ikke mystisk
- Mange forbinder yoga med
noe Østlig, litt mystisk
- Yoga har som man vet eksistert i flere àrhundrer. Vi i Norsk
yogaskole legger vekt pa at man
skiller kiart mellom: 1) Yoga som
en fllosofisk/religiøs livsanskuelse og 2) Yoga slik vi bruker den
som en nØktern metode til a oppøve styrke, smidighet og kroppshg fØlsomhet.
IdrettsutØvere og dansere anvender seg av yogaens prinsipper. Vi ser det i nØye sammenheng
med popu1re mosjonsformer
som stretching og aerobics.
- Hvilke resultater kan man
vente seg av et slikt kurs?

Yogaøvelser disponerer for
avspenning gjennom strekk av
muskelaturen. Et yogaprogram
bestár av en rekke Øvelser som
systematisk lØser opp muskelspenninger i kroppen. Mange
Øvelser tar sikte pa pa a hØse opp
spenning i skuidre og nakke. Vi
loser opp spenninger som kan
skyldes arbeidspress, nervØsitet
og stress. Yogaøvelsene avsluttes alitid med en spesiell avspenningsøvehse. Er vi hedige og myke, blir vi mer var signaler fra var
egen kropp, men vi blir ogsA bedre i stand til a motta signaler Ira
andre, og forstá dem bedre,

Yoga for alle
- Hvem kan drive med yoga?
- Enhver uten spesiehie fysiske
handicap kan begynne med yoga. Yogaens kroppsØvelser passer for alle, mann som kvinne,
tykk som tynn, rTiyk som stiv.
Det er ikke mye utstyr som skal
til: En gulvflate, ledige khr og et
mykt underhag, som f.eks. et ulhteppe.
HØres dette interessant ut? Da
er det bare a melde seg pa. Enten

- Yoga hjelper deg til a slappe
av og kjenne din egen kropp
bedre, sier Tërje Buuer, yogalcrer siden 1980.
over tehefon 92 65 20, eller mot
opp tirsdag 29 februar pa Mjr
ungdomsskole.

FRITT FORUM
pa

Bombetrussel

Forrige tcrsdag klckken 18.05
mottck pohitiet en melding om
bombetrussel mot Enebakk Syke- og Aldershjem. Vedkommende som ringte sa at en bombe var phassert i sykehjemmet, og
at denne skulle gA av khokken
halv sju.
Vakthavende ph sykehjemmet,
som hadde mottatt meidingen
kort fØr, ringte straks hensmannskontoret, som iverksatte full utrykking. Bade brannvesen og 3
leger var ogsA ph plass i tilfelle
noe skulle skje. Det bie ogsA emtrent pa samme tid rettet bornbetrussel mot sykehjem i LØrenskog og Fetsund, hvor det ogsA
ble iverksatt full utrykking.
Hehdigvis viste det seg A vre
fahsk alarm pa alle tre stedene.
Pohitiet finkjemmet sykehjemmet, uten a finne nee, men hadde
vakt ph plass hele natten.
Mannen som ringte inn trussehen snakket vesthandsdiaiekt
og pAsto han tihhØrte en gruppe
som hadde sett seg lei pa undertrykking av eldre I institusjoner.
- Det mA vre en syk person som
trenger hjehp som har framsatt
denne trussehen, sier sykehjemsstyrer Thune i en kommentar til
Vignett. - Jeg kan forsikre at de
gamle fAr den beste pheie. Det
foregAr ingen tvang verken ph
hivssyn eller bevegelsesfrlhet.
Thune kan ellers forsikre at beredskapen ved sykehjemmet er
tilfredsstlllende om lignende ting
skulle skje.

Vi forbeholder oss retten til .â kutte ned
for lange innlegg
etter beste skjonn Du kan skrivqaripymt,
men redaksjonen ma ha navA og ädressé.

Kampen mot popno!
Det er gledelig a konstatere at
Narvesen - etter sterkt press,
nekter a distrubere Aktuell Rapport. Hvorfor bare Aktuehh Rapport?
Narvesen har flere blader av
samme type - med de samme annonsene for ulovlig prono - blant
annet Hagenbhadet Cats. Beshutningen om A nekte A distribuere Aktuelh Rapport, tok Narvesen etter Ellen Aanesens debattprogram ph TV. Riksadvpkat GjØlstad she her fast at A
spre rekiame for ulovlig pornograil kan regnes som medvirkfling til ulovhige handhinger, og
kan av den grunn rammes av
straffelovens §211.
Det er aitsA ph grunn av annonser fra hardporno at Narvesen ikke vil selge bladet. Adm.
dir. Skedsmo i Narvesen mener
imidlertid at det redaksjonelhe
innhohdet i Aktuehl Raport holder seg innenfor lovens ramme selv artikler med innslag av void
og dyreporno.

Ja, vis
hensyn
Har med interesse lest Vis hensyn av Sint rytter, (nr. 2 - 10'1-85)

Hvor lenge skal vi godta at
distributØrer og myndigheter
skylder ph hverandre mens ingenting skier?! Narvesen etterlyser rettsavgjØrelser for a fd en
klarere grense. Det samme argumentet bruker pohitiet ved henheggelse av utahhige saker met enkehte bhâder eller sehgere av disse.
Riksadvokaten skyhder pa for
srna ressurser. Vi vet at ressursene er sma hos pchitiet - vi vet at
rettsapparatet er sprengt, men
na mA myndighetene fA. Øynene
opp for den enorme holdningskampanjen som pornoindustrien
trer ned over hodene vAre! Det er
snakk om A prioritere. Antahh
vohdtekter Øker fra Ar til àr - det
samme gjØr antalh saker der barn
er innblandet. PORNOGRAFI
ER REKLAME FOR VOLD OG
OVERGREP MOT KVINNER
OG BARN! Pornoen har de siste
Ara forlenget grensene for hva
folk kan akseptere!
Pisking/
vold, kannibahisme, dyresex og
.1eserinnlegg' som oppfordrer til

incest er daghig kost i mannfolkbladene. I denne gigantiske holdningskampanjen er srhig barn
og unge en utsatt gruppe. Skohens manglende/mangelfuihe seksualundervisning og samfunnets
puritanske hoidning til sex, gir
pornoen gode arbeidsforhold.
Barn og unge som har seg pAvirke, ma jo snart tro at et seksualhiv uten pisking, shag, binding, og
voldtekt er unormalt.
Vi VII cppfordre alle ansvarlige
mennesker om a stØtte arbeidet
met pornografi. Det finnes flere
hokallag rundt em kring, som
Ønsker nye aktive hjertehig velkommen. (Felhesaksjonen mot
porno & prostitusjon har oversikt over disse gruppene).
Ta kontakt og bhi med. Myndighetene tar ikke dette ahvorhig
nok - vi ma stole pa oss sjØl!!
Aksjonskomiteen met porno &
videcvohd
Trifle Ahthei
Eva Tveitan.

og kan delvis gi den sinte rytteren medhold. En annen ting er
at de ridende ungdommene tar
ingen hensyn til de som gar p
ski. Her i Ytre er det ikke sA
mange oppkjørte høyper som regel. (hittil har det ikke vrt snø A
snakke om, men jeg snakker altsA em snØen som har falt fØr. og
man haper jo -), ahtsA, nar det er
dyp snø, mA en trAkke løype sehv
hvis en vii ha noen, og det vii en
jo.

Gjentagende ganger har det
skjedd, at nAr en endehig har ftt
gAtt opp en brukbar lØype, sA har
noen sveisne jenter kommet ridende og Ødelagt lØypa totalt.
Dette har ofte hendt til og med
ute ph vannene rundt Ytre, der
en jo ikke mangler plass. sA altsA, vis hensyn, den ridende garde
har ogsA svin ph skogen.
Skiglad mosjonist

Gruppeheder i Enebakk Arbeiderparti, May Standcs Johansen, forsØkte for noen dager
siden A gi et historisk tilbakebhikk cm idrettsanlegg pa Flateby som bØr kommenteres nrmere.
Phankomiteen fra 1979, som det
refereres til, kom ph et tidhig tidspunkt fram til "Streiflnn-ahternativet som det eneste. Fra polltisk hold har det vrt reist kritikk met at de andre alternativer
ikke er grundigere belyst. PA det
tidspunktet phanla Enebakk Idrettsfcrening en sportshytte i
dette omradet, og det var veh naturhig for idrettslaget A se flest
muhig aktiviteter knytet til omrAdet rundt sportshytta. Dette har
nok ogsA influert ph plankomiteens arbeid i viss grad.
Enebakk HØyre innsA, ph et
tidhig tidspunkt, at en hokalisering av idrettsanhegg i omrAdet
ved sportshytta var lite ønskehig.
Dette hadde sin bakgrunn i topograil, behiggenhet, adkoxnst esv.
Prcsjektet yule bhi .urimehig
dyrt A Zahisere av disse grunner.
Ansvarhige politikere kunne selvsagt ikke legge avgjØrende vekt
ph at Enebakk Idrettforening
hadde en sportshytte i omrAdet.
For Enebakk HØyre utpekte
omrAdet ved Stranden skohe seg
som et naturlig aiternativ. Det
yule gi en hangt bihhigere iØsning,
og en gunstigere plassering. Vi sA
ogsA sambruk av et idrettsanlegg
med skolen som svrt viktig. Idrettsaktiviteter, bAde ute ig inne, for ehever ved Stranden skole
har vrt et smertens barn for 10kale pohitikere i flere Ar.
Vi ha derfor under siste budsjettbehandhing frem forshag som
det var budsjettinessi,g dekutng,

for, som vihle gitt gunstige lØsninger for idrettanhegg ph Flateby.
Det lØsnet samtidig gym.sal- probhematikken ved Stranden skohe.
At vi ikke flick flertall for vArt
fershag betyr at folk ph Flateby
mA skyte en hvit pil etter idrettsanlegget i flere Ar, sannsynhigvis.
Enebakk HØyre var vilhig til A
omprioritere, for at svrt mye av
idrettsforeningens planer kunne
loses i løpet av innevrende
kommunestyreperiode. Arbeiderpartiet Ønsker fcrtsatt utredning av planer som har vrt
utredet siden 1979!
May Strandos Johansen gir
kiart uttrykk for at hun frykter
den idérikdom og de entrepenøregenskaper Enebakk HØyre besitter. Vi forstAr Arbeiderpartiets
dilemma, men for befelkningen i
Enebakk er dette et stert phuss,
tror vi. Vi er oppmerksom ph at
det biant May Strandcs Johansen's partifrender finnes persener scm ar' engasjert seg sA
sterkt i "Streiflnn-alternativet"
at de mA kjØre linjen helt Ut av
prestisjehensyn. Det drØmmes til
og med cm fremtidig NM-arena.
Det som har betydning for fohket ph Flateby er at de fAr et anlegg som dekker deres behcv pa
beste mAte, bAde for idretten og
skolen.
Fagfelk, bAde fra idrettshohd
og fyhkesadministrasjenen, har
da ogsA uttalt seg pesitivt til alternativet ved Stranden skehe,
men dette kan sikkert idrettsfcreningen orientere bedre Om.
Det som er viktig nA, er at man
lar all prestisje fare, og at man
samles cm den beste høsningen.
Med hilsen
Leif Almehagen
Kpnrnuestyrerepr. (13)
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Er hest
en pest?
For bare 50 dr siden var hesten uunnvcerlig pa
garden. Man husker enná fra sin egen barndom
med ferie pa landet, den frydefulle oppleveisen det
var a sitte pa toppen av høylasset oppover ldvebrua. Lass etter lass dro hesten hjem i lØpet av
tØrre,varme sommerdager.
Det iuktet godt av hesten. Det var liksom en egen
trygghet med dette store dyret. Men bevares for a
bevege seg opp pa hesteryggen - detfikk da vcere
grenser! Det overiot man til eldre sØsken med sans
for densiags halsbrek/cencle utfordringer av skjebnen. Det gikk som regel bra!
Man husker ogsa bilder av grasiØse fuliblodshetser som det vrimlet av i bladet <Vare Hester.
Man drØmte ogfantaserte om a ri et av disseflotte
svartgiinsende eksempiarene inn til en seier pa
travbanen...
I 60-etra var det smatt med hester rundt pa gârdene. Et og annet sairygget gammelt 0k fikk leve
pa nãde rundt om. Travhestene kunne man beundre pa Øvrevoll og Bjere - ellers var det smatt
med hester rundt omkring
Traktoren hadde overtatt. Det a sitte pa hØylasset nar traktoren trekker blir liksom ikke det samme! Set man fikk veltende innover seg sØte, romantiske hestefilmer - fØlelseisladede og fulle av
oppbyggeiig moral.. Det er sunt med dyr... Hesten
var pa full art inn igjen. I midten av syttiãra var
hest som hobby en realitet. Vi tror veidig mange
unge har stor glede av hestehobb yen. Vi tror den
omsorg og pliktfOielse hestehold kan bygge opp
hos barn og unge er verdifull, spesielt i dag. I värt
kalde industñ og- datasanfun
fOlelseskude mennesker imellom er behovet for
noe jordncert stigende. Men man far likevel vi.sse
assosiasjoner til Marie Antoinettes dekadanse og
hennes hue bondegàrd - et vanvittig prosjekt i en
tid hvor mot-trencjen var - tilbake til naturen
En hest tjoret ved bensinstasjonen er tidstypisk og
far oss til a tenke: - Er hesten ogsa en av de mange
ting man bare vii ha? Er det meningen at hesten
skal stet tjoret ved bensinpumpa mens eieren spiser hamburger og drikker cola. Tenker noen pa
hesten? Vi helper det! Og sett i den sammenhengen
ma man betrakte det som positivt med en rideskole om den kiarer afa de unge hesteeierne til a
ski Ønne hvilket ansvar det er äeie en hest. Det pahviier ogsa de som driver en slik skole et stort ansvar nar det gjelder a icere opp de unge i hvilke
regler og lover som gjelder nar man ferdes med sin
digre firbeinte kjeledegge i lokalsamfunnet. Og
nettopp nar det gjelder regeiverk er det mange
usikre momenter. Det er kanskje ikke set rart, for
det var vel aldri meningen at hesten skuhle erstatte
bilen og motorsykkelen? Hesten er et stor sterkt
arbeidsdyr som har stØrre behov for mosjon enn a
befrakte eieren til pØlsebua.
Med ridesentre og rideskoier som etterhvert
dukker oppfordeben at man i ailefalifar virksomheten konsentrert til spesiehle omrader, at hesteeierne blir lcert opp i steib av hesten i riding, og,forhapentuigvis i hvordan og hvor man ferdes med
hesten.
Eliers mener vi at ansvarhige myncligheter ogsa
burde ta konsekvensen av det Økte hestehoidet og
framskaffe kiare regier og retningsiinjer slik at
man kan unnga konflikter. Hestehold noe mange
betrakter som forebyggende ungdomsarbeid. Man
ma bikevei innse at det for naboer og befoikning for
Ovrig vcere til sjenanse. Vi ma finne fram til ordfinger som reduserer risikoen for stadige sammenstØt og vondt bbod. Og vi ma sØrge for bedre
oppbcering av, de unge rytterne, for en hest erfaktisk ikke et leketOy. Og vi tror barn og unge vii ha
enda stØrre giede av hesten sinjo mer de lcerer om
den - og jo bedre de kan handtere den. Vi tror elhers det er mye i utsan get om at der det iukter hest
buker det ikke hasj..
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FORD I ENEB AKK

HOS YTRE. ENEBAKK BENSIN & SERVICE A/S

HVER TIRSDAG U. 17.00-19.00
N kan du prøvekjøre De popuIre Ford-modellene i Enebakk hver tirsdag. Har du
spesieHe ønsker, kanskje du vii prove en bruktbil sâ ring Petter Sofli i tlf. 87 07 60 for
nrmere avtaIe.

FOLLO AUTOCO

(i)

FOAD-SENTERET. KJEPPESTADVN. 30,1400 SKI TLF. 02) 70760

PL K T N
- aktuelle oppslag om ukens aktiviteter

Turn og
Søndagens filmer pa Flateby
samfunnshus:
Ki. 16.30: (B) Herbie gir seg
aidri. Den kim grne folkevognen er tilbake med rett til a gi
deg krampe i lattermusklene. Ta
med hele familien.
Ki. 18.30: (U) Barbra Streisand
spiller en ung pike som har lyst
til studere. Men ved àrhundreskiftet er det ikke snakk om hva
en kvinne VII. Studieplassene er
forbeholdt menn. Hun kler seg

derfor Ut som mann. men det
oppsthr kompilkasjoner nar hun
foreisker seg i en studiekamerat,
og den han er forelsket i foreisker
seg i henne.
Kl. 20.30: (V) To helskrudde
agenter. Her kan man bare vente
seg fart og spenning - pluss en 11ten strekk p lattermuskiene. De
to hardtsláencle partnerne, Terence Hill og Bud Spencer er 1.11bake i en film der det lukter eksos, svidd gummi og krutt.

I en tid da retten til a 1ere tilhorte menn,
levet det en pike som turde sporre hvorfor?

FNTL

Y
11

En film med musikk.

MANDY PATINKIN -AMY IRVING

Foig med
i
ixermiljoet
LES
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Gammeldanskurs
pa Ignarhakke
Na blir det nytt kurs i gammeidans. Denne gangen blir det
videregâende kurs, og alle som
har gatt pa kurs fØr og andre som
kan danse litt gammeldans er
hjertelig velkomne.
Ogsá denne gangen vil 'man
fortsette med sving etter gammeldansen dersom det er interesse for det.
Kursene starter neste torsdag,
og vii gá over 8-10 torsdagskvelder.
Ta med venner og kjente og bli
med. Micheal spiller, og vi har
det gØy. God trim er det ogsa.

IL Drivs Turn og Trimgruppe
minner om at alle partier har
startet opp igjen pa nyaret. Samme tid og sted som fØr jul.
P alle damepartiene er det god
plass:
Jazzgymnastikk
Mosjonsparti
Aerobic
Vi vil ogsà minne om herretrimmen i Kirkebygden, samt
svØmmetrimmen.

Helgens
handball.
Ii Driv minner om at følgende
kamper Spilles 1 Mjrhallen søndag den 27/1:
Ki. 15.00 spiller piker 12. mot
DrØbaklFrogn 2.
Ml. 15.50 er det damelagets tur
mot Korsvoll.
Kl. 17.00 spiller Herrer (7. div.)
mot Brums verk.

A

C

I I I I IHhl!$
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GUDSTJENESTER
Søndag 27. januar
Kl. 11: Enebakk kirke v/Johannessen. Nattverd.
Ml. 10: Man kirke. Familiegudstjeneste v!Helgheim.
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Skatteinngangenlavepe enn
fopantet
Skatteinngangen i Enebakk là
1 -84 2.8 millioner over
-83-belØpet. I 1or ble det innbetalt kr 38.1 mill., mens taflet
for -83 var 35.3 mill.
Skatteinngangen for 1984 hgger 600.000 kroner under skatteanslaget, som etter en nedskriving endte pa 38.7 mill. Ved Utgangen av november là det an til
at man fulgte prognosen, men etter som det ble innbetalt mindre
enn antatt I desember, havnet
man altsá pa minussiden i forhold til skatteanslaget.

Disponering
av Kopãs
Formannskapet har enstemmig vedtatt at administrasjon og
forvaltning av eiendommen
Kopàs tillegges styret for Enebakk kommuneskoger. Man ber
ogsá styret snarest mulig av hensyn til drift av den dyrkede marka pa eiendommen ta stilling til
eventuell bortleie av eiendommen.
I oktober vedtok formannskapet a leie ut vâningshus, garasje
og skjul til Olaf Martinsen for et
av gangen. Pa forsaig fra Jorunn Buer (AP) vedtok formannskapet a be styret for kommuneskogene ta hensyn til denne avtalen i det videre arbeid
med saken.

Pepsonbil
bpantapp
Ingen kom til skade da en
bit brant opp pa Flateby sist
tirsdag. Bilen, en Ford Granada -77 mod. sto parkert
utenfor barnehagen i Skaugveien. Eleren hadde parkert
bilen om morgenen, og etter
a ha startet bilen om ettermiddagen, gikk vedkommende inn for a hente et
barn som gikk i barnehagen.
Da eleren kom tilbake, med
barnet, og hadde satt seg
inn i bilen for a kiore, gjorde
en forbipasserende eieren
oppmerksom pa at det brant
i motorrommet. Eieren fikk
bade seg selv og barnet Ut
av bilen. Det ble forsokt a
slukke brannen med et
brannstuknirlgsapparat som
var pa stedet, men det var
Brannvesenet
nytteløst.
matte derfor tilkalles. Da de
ankom var bilen i full flamme, men det gikk heldigvis
ikke tang tid for brannen var
slukket. Biten ble totaiskadet, og er ná sendt til LUtestrom for en eventuell Undersokelse. Det er ikke mlstanke om noe kriminelt I
forbindelse med brannen.

Sparebankens O-HJELP gir
veiledning om selvangivelsen
For ass er det naturlig a yte forskjeiiig bistand vedrørende utfylling av
seivangiveisen. Vi vii derfor arrangere
kveldskurs i Oslo og Akershus ogsa i ár.
I tiuegg kan du fá var tema-avis am
selvangiveisen I afle váre ekspedisjonssteder. Der vii du finne svar pa de
fleste spørsmâl am seivangiveise og
skatt. Váre kundebehandiere vii ogsá
kunne bistâ deg.
Din personlige radgivningstjeneste
i vanhige okonomiske spørsmâl
Hver husstand er som en liten
bedrift. Den har inntekter og utgifter,
penger som skal piasseres, dispaneres og investeres. Mange har
behov for râd og veiledning i slike
sparsmâl. Sam kunde I Sparebanken
kan du fá ø-HJELP til din personhge
0 kanom i.

Med O-HJELP-mappen holder du
orden I sakene
Vi har laget en praktisk okonomimappe som kan hjeipe deg a haide
orden pa økonomien din. Den er
formet shk at du kan bygge app ditt
eget system. Váre ràdgivere kan
informere deg om bruken av mappen.
Den kaster 45 kroner.
Med O-HJELP-skjemaet kan du
planlegge din egen okonomi
Det er enklere enn du trar a sette
app en inntekts- og utgiftsoversikt.
I Sparebanken kan du fâ en brosjyre
med et enkeit skjema som kan hjeipe
deg a fá gad oversikt. Vi gir deg
veiledning i bruken og hjeiper deg
agsá gjerne med utfyllingen.
O-HJELP betyr ogsá hjep med ditt
personhige kredittbehov
SkuHe utgiftene dine periodevis
overstige inntektene, kan vi sammen
beregne storrelsen pa ditt kredittbehav.

SVARSLIPP

Produktveiledning er en viktig del
av var O-HJELP
Vi har et interessant og variert
produkttilbud og ser det som en viktig
oppgave a tiipasse produktene til ditt
behav.
Hjelp til a redusere skatten
La ass fortelle deg am váre produkter som kan hjeipe deg a red usere
skatten, - som Sparing med skattefradrag, Aksjesparing med skattefradrag
og Bankpensjan.
Avtal tid for O-HJELP
ønsker du en samtaie kan vi
avtaie tid for dette. Veikommen.

SPAREBANKEN
EJ.
orden i sakene
1114
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Borgvn. 3
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Jeg:ønsker a abonnere pa Vignett.
Kr. 80,- pr. 1/2 ár
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Firmaet Knut Thorvaldsen A/S som holder til pa Gran i Ytre
Enebakk, har ná
etablertert seg i Statene, nrmere bestemt Orlando i Florida.
Selskapet Scanscape Incorporation,
ble registrert 15. januar, og forste ordre
ligger allerede pa
bordet.
Eldorado
Dermed har anleggsgartneren som opprinnelig kommer Ira Moss, tatt spranget ut
i den store verden - og det for
pynte opp utemiijøene i noe
som ma betgnes som anleggsgartneres Eldorado. I statene
star man ikke til knes ijord og
leire og piukker stein sà svetten renner for a ía I stand.1-0
kvadratmeter grØnt gress.
Der ringer man til anleggsgartner bestiller plen og rulier
den ut. Sä ringer man en annen bedrift og bestiller det
tekniske - heileiagte ganger
og terrasser, mellom prydbuskene o.s.v. Thorvaldsen
vii legge seg pa en linje hvor
han tilbyr alt dette pa en samlet entreprise, til store anlegg
og til privatmarkedet. Og det
er ikke lite. I Orlando ble det i
tor bygget 26.000 nye eneboliger, og det var ikke norsk husbankstandard.

Satser pa kvalitet
Her er penger a hente for
den som vii satse. Hittil har
Thorvaldsen satset ca 11/2
million pa denne etableringen.
Men Orlando regnes for a
were et av stedene i USA med
stØrst vekstpotensiale ved siden av Housten og Dallas.
Lykkes man he, bar man virkelig lagt gullegget.
- Konkurransen er stor i din
bransje i statene. Er det mulig
A lykkes for en nykomling fra
Enebakk?
- Vi vii satse pa a markedsfØre kvalitet, sier Knut Thorvaldsen. - Dessuten arbeider
vi i nrt samarbeid med Selmer Corp. som ogsâ er etablert i Orlando. Det var gjennom Selmer vi fikk henvendelsen om a -sette i gang noe
der borte. ForeiØpig har vi ogsà vãre kontorer der, sâ med
den kontakten er mulighetene for innpass betydelig
styrket.. Dessuten er det helt
kiart at seiv om deter mange i
bransjen og mange cm beinet
der borte, har de ikke klart a
holde det kvalitetsnivàet folk
forventer. I alle fail ikke i

Florida, hv6r jeg sà mye siett
bade teknisk og hândverksmessig.
-

Dansk leder
Skandinavia er kjent for et
relativ hØyt kvaiitetsnivá i
denne bransjen. Mange av de
som driver der borte er ikke
fagfolk i det hele tatt.
Hvem skal drive seiskapet i
Florida?
- Som daglig leder er tilsatt
Ove Nedergaard. Nedergaard
drev I flere âr en av Danmarks
stØrste anieggsgartnerflrma
for han for 4 àr siden emigrerte til USA. I USA har Nedergaard sittet i ledelsen for et
stØrre anieggsgartnerflrma i
Dallas. Med sin skandinaviske bakgrunn, og med sine erfaringer fra Dallas, USA, har
han det beste utgangspunkt
for A kunne lykkes i Orlando.
Med seg I startfa.sen skal
han ha en medarbeider Ira
Dallasflrmaet han har vrt
ansatt i fram til na.
Jeg regner etterhvert med
at det nár bedriften kommer
hov for a ansette en Ca. 10 personer, kanskje Ira tid til annen mer, alt etter størreisen
pa de anbud man far.

Grontanlegg i Smnyrna Beach
Det vil ogsa bli nØdvendig
for oss a knytte til oss dyktige
spesialister for a kunne konkurrere.
- Ordren dere har inne forelØpig - hva er det?
- Det er et strandprosjekt i
Smyrna Beach, et turiststed
som er bygget opp med selveierteiligheter, og hvor vi skal
ha grøntanlegget rundt. Vi arbeider ogsá for 6L ra de tekniske tingene I forbindelse med
uteanlegget. Som. sagt - vi vil
forsØke a markedsfØre en total utomhuspakke. I USA er
det vanligvis veldig oppdeit,
slik at forskjeiiige firma har
forskjellige oppgaver i forbindelse med utendØrsanlegg.

Epcot Centre
- Andre oppdrag pa gang?
- Vi har jo prosjekter vi hper a komme med i.I Orlando
i Florida, USA, ligger verdens
fremste turisttraksjon - Walt
Disney World, som bestàr av
to deler - eventyrlandet Magic
Kingdom og Epcot Center.
Her er det planlagt en Norgespaviljong, en unik mulighet
til a profilere Norge som nasjon. Selmer Corp. er mile i
bildet i forbindelse med bygging av denne paviljongen, et
prosjekt til 300 mill. kroner.
Her planlegges det blant
annet et naturtro utsnitt av
bryggen i Bergen, og av
Akershus festning. Hele pavilongen biir pa 11.000 kvrn hvor
man tar sikte pa a markedsfØre Norge bade som industriland og turistland. Det er be-

Thorvaldsen vii satse pa kvalitet for a lykkes I USA

Blomsterbud

Det tok ikke lang tid for jeg
bestemte meg - dette var
bransjen jeg vile bill. Seims
hagesenter var en viktig faktor i mitt yrkesvalg.

- Og vi sier heia Thorvaldsen, og heia Enebakk.
- SkjØnt enebakking er na
ikke anleggsgartneren pa
Gran som na char utenlands
for a slà seg fram her i verden.
Og selv vii han ikke gjØre
arnerikaner av seg. For all del.
- Jeg har dyktige folk pa plass
til a gjøre jobben og har ingen
planer om a emigrere.
Det var i 1978 Thorvaldsen
etablerte seg pa Gran i Ytre.
Men da hadde han allerede 20
ârs erfaring i bransjen. Slekta
mi kommer Ira Moss, sier
Thorvaldsen, men min lØpebane i denne bransjen startet
jeg I Seims hagesenter i Askim i 1958. Jeg brakte rundt
blomster og fikk 1.45 I timen.

Fra 1965 til 68 var jeg avdelingssjef for Seims Osloavdeling. Ogjeg takketja dajeg
i 68 fikk tilbud av Seim om a
starte et eget firma av Osloavdelingen ingen. sa ble jeg
pendler, fant det slitsomt, og
sØkte muligheter for etablering i nabokommuner. I 1971
kern jeg til Enebakk. I 1975
kjØpte jeg ut Seim. Har altsa
10 ârs jubileum som selvstendig i ar-.
Selskapet flyttet i 1978 inn i
nytt administrasjonssenter
pa Gran. Herfra iedes firmaene Knut A. Thorvaldsen AJS
og Thorvaldsen Produkter
A/S. Videre finnes det ytterligere to bedrifter, et i Dram-

regnet anleggsstart for dette
prosjektet 1 85/86, og vi haper
A kunne ía were med der, sier
Thorvaldsen.

Fra dette bygget

10-ârs jubileum

men som ble startet 11981 Jan B. Steen & Thorvaldsen
Drammen A/S, og et I Brum
Ira 1983 - Norsk Gresserice &
Thorvaldsen Vedlikehold A/S.
Samlet har gruppea en ãrsomsetning pa 30-35 mill. kr.
Firmaene har en fast stab pa
20-25 dyktige fagoik. I sesongen er tallet 35.

Kontrakter
for 10 mill
Knut A. Thorvaldsen A/S
kan se tilbake med stolthet
pa mange store og betydningsfulie oppdrag, og sist
men ikke minst har firmaet
nà ogsa fàtt entreprisen pa alle utomhusarbeidene ved
Norges Banks nye hovedsete i
Oslo.
Allerede na I januar har bedriften inne kontrakter pa tiisammen 10 miilioner.

pa Gran liar Thorvaldsen drevet sin virlcsomhet siden 1978.

VIGNETT
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(Av Espen Nordhagen)
Et stridens eple I
Enebakk den siste tiden er den stadig okende trafikken av hester
veierundt cm kring
ne. Pa Flateby merker
man nok dette best,
men ogsâ i Ytre er det
roster som har hevet
protestere
seg for
mot hestetrafikken. Ikke alle er udelt begeist-.
ret for hester og ryttere
som ferdes Pangs veiene til nr sagt alle dognets tider.

pa

a

BRAK PA FLATEBY
Pa Flateby er de hesteinteresserte sa heldige at de har et eget
hestesenter men etter det vi Mr
opplyst, er det nà krefter i sving
for a fâ satt en endelig stopper for
denne driften. - Jeg synes det er
synd at enkelte ikke forstár at
det er ungdomsarbeid i høyeste
grad det vi driver med, sier Marit
Soiheim som er leder for virksomheten nederst i Flatebydalen.
- Her for en stund siden mottok vi et brev fra en advokat, der
hans klient henviste til granneloyen. Vi ble derfor nØdt til selv a
kontakte advokat. Han fant ut at
klagepunktene etter hans vurdering i høyeste grad var pa tynn
is.
ForurensningsprOblemet er
det mange som har satt fingeren
pa. - Dette er betydelig overdrevet sier Ivar Gotaas, som driver hestesenteret sammen med
Marit Soiheim. - Vi flkk pâlegg
fra høyere hold om a bruke pres-

sending over hestegjØdselen nâr
vi kjØrer den vekk, og det har vi
gjort. denne virksomheten gir fra
seg adskillig mindre forurensfling enn vanlig gârdsdrift. Dentie saken i Flatebydalen er dessverre ikke enestâende.

BRAK I YTRE
sa sent som 1 hØst gikk bØlgene
hØyt omkring en hestebrakke i
Ytre. Derine saken endte da med
at den ble oversendt til fylkesmannen for endelig avgjØrelse.
Hva er sà grunnen til at enkelte
nesten ser rØdt hver gang det
dukker opp en hest i nabolaget?
- Grunnene kan vre mange,
sier Marit Solheim, som forØvrig
burde vite hva hun prater om.
Med sølvmedalje for dressur i
NM, med plass i norgeseliten, og
som trener pa politistallen i Oslo,
er hun kanskje en av de som vet
mest om hestehold i landet.

le som rir her pa Flateby et slikt
pâbud. Vi kan bare oppfordre alle rytterne om a etterfØlge pábudet, det er lettere for oss her nede
A gi instrukser til vâre egne
.medlemmer'. Ogsá i Ytre har
dette problemet gjort seg gjeldende, der det er gangvei finner
man gjerne spor etter hest.

KJOR FORBI UTEN HORN

I Vignett mottok vi for en
stund tilbake et leserbrev, hvor
en hesteeier oppfordret bilistene
til a vise hensyn. I fØlge dette leserbrevet er det mange som
visstnok gjØr det de kan for a
skremme bade hest og rytter.
Det er kanskje av den grunn at
noen ryttere rett og slett ikke tør
a .begi seg ut pa hovedveien. Vi
skal derfor informere de som kjØ-

rer bil om hva man skal gjØre dersom man ser en hest i veibanen.
1) KjØr forbi som normalt: 2) Ikke
bruk hornet, rus opp bilen, eller
bruk lysene unødvendig. Hesten
er et levende vesen. og kan derfor
bli skremt av plutseilge forandringer i omgivelsene. Tenk ogsâ
pa at pa hesten sitter det et menneske som kan bli skadet dersom
hesten blir skremt og lØper ut.

<<HESTEKLAGER>>l
HELE ENEBAKK
Men den sinte hesteeieren fikk
raskt svar. En turgáer I Ytre
mente at ogsa hesteeierne burde
vise litt mer hensyn nár de ferdes
der det normalt gar mennesker.
Hverken klagerne eller hesteeierne kan vel egentlig sies a ha
hendene belt rene nàr det gjelder
A ta hensyn til hverandre.

Hestesenteret i Flatebydalen. Sentrum for manges
oppmerksomhet, bade pa
godt og vondt.
Vignett var i koLtakt nd lensom omfanget av dette problemet.
Etaten kunne opplyse at det forekom klager bade pa Flateby, og
i Ytre.
Hesteaktiviteten er naturlig
nok stØrre pa Flateby, og det er
ogsa her problemene har tatt en
alvOrlig vending.

H/ER VERK

- Vi opplever ofte direkte ondsinnet hrverk pa eiendommen
var, sier Ivar Gotaas. - PA sensommeren slapp en eller annen
ut hestene av stallen midt pa
natta, dessuten hender det at vi

MISFORSTAELSE
- Det er mange misforstáelser
ute og gâr. Folk som ikke vet
bedre er redd hester fordi stØrrelsen pa dyret gjØr folk usikre, og
de er redde for a bli trampet ned.
- Faren for dette er minimal, sier
hun, - det er mye stØrre fare for a
bli overkjørt av en bil i sin egen
garasje. En hest vii automatisk
lete etter den letteste veien vekk
hvis den lØper ut, og da gar den i
alle fall ikke dit hvor den ser
mennesker.

RIDING - FORBUDT
PA GANGVEI
Mange irriterer seg ogsâ over
at ryttere rir hestene sine pa
gangveien. Lensmannefl i Enebakk har sendt et brev til hestesenteret der ban kiart sier i fra
at hester er a regne for motorkjØretØyer, og at de derfor ma gâ
pa hovedveien. - Dette har vi
slátt opp nede i stallen sier Marit
Solheini. - Men ikke alle rytterne
hØrer til her nede pa senteret, sâ
det er umulig for oss a palegge al-

IR
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Lager jeg sá mye bràk da? synes denne hesten spØrre. Sakener nok dessverre at den
gjør det. Ikke alle er like begeistret for hestetrafikken pa Flateby og i Ytre.

0
bpak Planer om menighetssentep
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kommer ut om morgenen og finner bilene vâre punktert eller
klint ned med hestemØkk. - Bilistene som trafikkerer veien her
viser ogsâ svrt lite hensyn, legger Marit Solheim til. Argumentet som lukt og fluer er sjenerende for omgivelsene, er brukt bade
pa Flateby og i Ytre. I Ytre ble
hesteholdet midlertidig godkjent
av helsethdet, selv om motstanderne hevdet at drikkevannet ble
forurenset. Helserádet kunne ikke finne forurensinger i drikkevannet.

20-30 UNGDOMMER
DAGLIG
- Det hadde vrt synd om vi
matte legge ned driften av hestesenteret her nede sier Marit
Soiheim til Vignett. - For tross
alt trives vi veldig godt her nede,
dessuten har vi invistert store
summer i dette prosjektet. Hver
dag er det 20-30 ungdommer her
nede for a dyrke sin store interesse hesten er nemlig ikke bare
et leketØy for bortskjemte unger.
Den er en kamerat og en altoppslukende hobby for rytterne.
Jeg sier som de sier i Danmark:
Der det lukter hest, lukter det ikke hasj. Jeg anser ogsa kontakten med dyr som meget viktig for
ungdommene. Hadde disse hestene kunnet snakke, ville de kimnet legge frem livshistorien til
eieren. Hesten er en trofast venn,
der andre svikter.
Det er ikke a legge skul pa at
hestedriften bade i Ytre og pa
Flateby fØrer med seg en del
problemer for alle parter, men
hvis partene bare kunne vre litt
mindre stivbente, kunne mye
vre lost. For ungdommen som
driver med hest, ville det vre et
uerstattelig tap dersom de mistet samlingsstedet, men hestehold forplikter ogsâ overfor 10kalmiljØet.

EnebakkWIMP i
Ostiandssendinga?
Enebakk er en av 8 kommuner
i Akershus som har fátt henvendelse fra Østlandssendinga om a
lage et halvtimes program. I 10pet av denne halve timen skal
man presentere sang og musikklivet i Enebakk. Programmet
blir, om det blir funnet brukbart,
sendt i NRK 8. mars.
Sang og Musikkrâdet har ikke
gatt ut offisielt til medlemmene
enna, men noen, blant annet skolekorps har bhtt forespurt, Deter
da meningen at de skal stifle med
instrumentgrupper, og at man ut
av dette kjOrer fram noe bra, sier
SkulbØrstad, sang og musikkrádets formann til Vignett.
Det er Kulturstyret ved Sang
og Musikkrádet som skal velge
ut medvirkende i programmet.
Den 6. mars vil det bli en tilstelning i herredshuséted opptak Ti1telningen skal are i to
timer, og ut fra dette setter man
sammen et program som blir
sendt NRK som til syvende og
sist plukker ut hvem som far vre med i programmet.

delen av den nye parkeringsplasmannen uttrykk for lite positiv
Mari menighet Øns- sen.
Kr 400 000 er avsatt i lang- - UGUNSTIG MED
innstjlling til planene om menigker a bygge menig- tidsbüdsjettet til dette formâiet. TO B VGG
hetssenter.
hetssenter sør for den Mange har uttalt seg negativt
Forrige mandag behandlet formot at man bygger et barehus pa mannskapet denne saken. I saks- - INTERESSANT
nye parkeningsplas- dette
omradet da man mener det framstillingen hadde radmann
I det enstemmige vedtaket
sen ved Mari kirke.
vii virke skjemmende pa den nye BjØrn Halvorsen blant annet Un- som ble fattet i mandagens mote
kirkegârden og dessuten oppta derstreket at bygninger for kir- sier imidlertid formannskapet at
Menigheten driver mange
parkeringsplasser. Plan- kelige aktiviteter burde ligge 1 det finner hovedpunktene i plai dag en rekke for- komiteen for menighetssenteret tilknytning
til kirke og kirke- nen fra Mari menighetsrad vedr.
skjellige aktiviteter. ser det dessuten slik at det eksis- gârd, mens bygg for samfunns- b.rehus/servicebygg og menigterende bàrehus ikke far noen aktiviteter burde plasseres sen- hetssenter interessant og ber meDe driver korttids- funksjon
i dette bildet, men matnighetsrádet utarbeide kalkyler
barnehage pa Mi- te vedlikeholdes uten a vre i tralt.
for følgende alternativer:
Râdmannen
mente
derfor
at
bruk.
Dette
mener
piankomiteen
sjonssenteret Bjerkeomradet rundt Mari kirke ikke - Oppussing av eksisterende bdarlig utnyttelse av ressurser.
ly. DNS har gitt be- erPlankomiteen
rehus og oppsetting av servicehar sett disse to tilfredstiller kravet til plassering
bygg for lager, toiletter og dusj
skied om at de tren- prosjektene I sammenheng. De av lokaler-til ailmenne formal.
understreket ogsa etc.
ger lokalene til andre kan tenke seg a innrede det ek- atRadmannen
det allerede foreligger planer - Nytt servicebygg/barehus.
sisterende barehus slik at det
formal. Andre aktivi- kan brukes til bareandakter og om Grendehus i Ytre og det - Forslag fra Marl menighetsràd.
Formannskapet ber ogsa adteter som menigheten lignende. I det nye menighets- ugunstige i at man nâ skulle ha ministrasjonen
ta kontakt med
under
planlegging
to
bygg
for
senteret
vil
man
fá
plass
til
alle
trenger lokaler til er
grunneier
om
muligheter
for
de funksjonene man hadde tenkt samfunnsaktiviteter i denne despeidergrupper, søn- seg
a plassere i det andre plan- len av kommunen. PA bakgrunn grunnerverv i trad med menigdaggskole,
ung- lagte servicebygget, sasom toa- av disse betraktningene ga râd- hetsradets planer.
domskor,
konfir- letter, dusj, garderobe for kirkemantarbeid, kirke- gardsarbeidere.
DUGNAD
kaffe o.s.v.
- Plankomiteen har tenkt seg
En komite nedsatt at en stiftelse skal stâ arisvarlig
de Økonomiske forhold vedav menigheten har for
rØrende menighetssenteret sier
Na er det tid for a kjope
vurdert alle disse Nils LØvik i plankomiteen. - Vi
spørsmãlene og valgt legger opp til at det meste av arCALA eller ALFA skistovier
vil bli utfØrt pa dugnad, og
a satse pa et menig- beidet
gjennom stiftelsen vil det bli opphetssenter hvor man rettet en glvertjeneste slik at
kan fá rom for alle medlemrnene tar pa seg Økonomiske forpliktelser i forbmdelse
aktivitetene.
med stiftelsens virksomhet.
terpt
som kommunen skal ha brukt til
SKJEIENDff
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Det er alierede planlagt et ser- servicebygg/bàrehus kan gá inn i
vicebyggfbarehus pa nord-østre det totale prosjekt.

G*Jor kort pmsess
— Nekt kpigsskattl. med regmngene

FMK oppfordrer

I denne selvangivelsestid,
hvor man vrlr seg over tall og
kolonner for ikke a glemme
eventuelle fratrekksposter,
gar organisasjonen Folkereising mot krig ut og foreslar
nok en mulighet:
- Nekt krigsskatt!
- Og hvorfor?
Organisasjonen fØrer i marken en rekke argumenter for
at man pa denne máten bØr
vre med a snu utviklingen
hvor en stadig stØrre del av
statskaka gar til militrutgifter og opprusting:
En dags rustningsutgifter
kan redde 17 millioner barns
liv.
- For 43 dagers rustningsutgifter kan man skaffe rent
drikkevann og sanitranlegg
til den halvdelen avjordas befolkning som mangler dette.
- En tredjedel av verdens
rustningsutgifter er nok til a
gi alle mennesker pa jorda et
minimum av mat klr, helse,
utdanning og bolig.
- A utrydde analfabetismen i
verden vil koste omtrent like
mye som to strategiske atomvapenfly.
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- I mange land Jigger grensen
for a redde folk fra sultedØden
pa 1- en - krone pr. dag. Miiitrutgiftene i Norge er pa
nesten 10- ti - kroner pr. innbygger pr. dag.
Organisasjonen regner med
at ugiftene til militr apparatet tilsvarer Ca. 10 prosent av
statens utgifter, og oppfordrer
derfor folk til a trekke fra 10%
pa selvangivelsens post 32 andre fradrag, og fØre opp begrunnelsen under merknader.
Organisasjonen sier videre
at dersom man ikke far dette
fradraget gjodkjent kan man
kiage til overlikningsnemda
og eventuelt reise rettssak.
I 1960 karakteriserte davrende president i FN's generalforsamling, Edvard Hambro rustningskappløpet som
kollektiv sinnsykdom.
Siden dengang har rustningsutglftene Økt til over 500
milliarder dollar, d.v.s. over
100 dollar for hvert eneste
menneske pajorda. 11984 var
militrutgiftene pa 13,6 milliarder kroner - d.v.s. Ca. 3 400
kroner pr. âr. (Tallene er hentet fra Folkereising mot krigs
brosjyre - Nekt knigsskatt.)

cooe.•
Skriv nurnrner og navn - beta Ii kassen
Ingen grunn til a lope bena av seg for a betale regninger! De fleste
kommer i form av postgiroblanketter, og dem kan du enkelt-ta hand
om pa kjøkkenbenken hjemme.
Skriv navn og kontonummer pa blankettene, legg dem i den portofrie
blâ postgirokonvolutten og putt den i nrmeste postkasse. Enkelt,
effektivt og raskt.
Den eneste betingelsen er at du har din egen po,cgirokonto, og den
kan du opprette hos landpostbudet eller pa nrmeste postkontor.
Gratis.

t
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- forth det er lettvint!
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a - i dag i en sØrgeligforfatning. Men allerede i 50-àra mente mange enebakking

Det er 34 âr siden
Vidotta ble pàbegynt.
enebakInnfodte
kinger over forr husker muligens hvordan plassen kom I
stand, men for innflyttere og yngre
inntodte>> kan det
sikkert vre av interesse a hore hvordan
Flateby fikk den idrettsplassen som i
dag ligger I tilknytfling til Stranden
skole - dârlig vedIikeholdt, og ubrukeHg til fotbalitrening,
selv for lilleputter
Aktiv syforening
Det var syforeningen Hygga
som i 1950 tok initiativet til at
Flateby skulle ffi egen idrettsplass. Denne syforeningen var
Ira begynneisen av en damegruppe under Flateby Vel
som ble stiftet i 1945. I 1947
ble syforeningen imidlertid
selvstendig. Medlemstallet
varierte Ira 25 til 32 medlemmer.
Dette var en meget aktiv syforening, som satte i gang
med bade basarer og fester.
Det skal heller ikke glemmes
at foreningen faktisk var den
fØrste som satte i gang med
julemesser pa Flateby. PA en
fire dagers julemesse i 1954
tok foreningen inn 4.800 kroner. Dette var penger som pa
den tiden kom sva?rt godt
med i det págâende arbeid
med a skaffe ungdommen i
bygda idrettsplass.

Alterduk
og fane
Sykiubben sØrget ogsa for
penger til blomster til syke og
gamle ved juletider. De sydde
alterduk til Enebakk kirke.
Denne ble i 1955 nrmere bestemt 18. mars overrakt sognenrest Larsen nâ Stranden
Bedehus.
Kiubben stØttet ogsà gut
temusikken, som Magnus
Haug i sin tid startet Opp, og
skaffet blarit annet fane. til
musikken. Fanen ble malt av
Einar Stenbakk, og montert
av damene i syforeningen. Ellers engasjerte foreningen seg
ogsâ utenfor Enebakk, I det
de blant annet stØttet forskjellige innsamlinger til
flomkatastrofen i Nederland.
Men tilbake til hvordan disse
prektige og geskjeftige damene klarte a skaffe idrettsplass
til ungdommen pa Flateby.

Kommunal garanti
Det var i 1950 at damene ble
enige om a ta et lØft for a skaffe ungdommen pa Stranda idrettsplass, og man satte i
gang for a finne et passende
sted ikke for iangt Ira skolen,
slik at skolebarna ogsá kunne
ha nytte og glede av plassen.
Det var ikke mulig a finne noen egnet plass i utmark, sa da
Thomas Ovind sa seg villig til
A selge noe av jorda si, som ìâ
tett inntil skolen, var den sorgen slukt. Foreningen fikk tilbud om et areal pa 7,5 mál og
prisen ble fastsatt til 12.900
kroner kontant. Ja, hva skulie
sá en liten dameforening med
et par tusen kroner i kassa
gjØre for a skaffe disse pengene. - Jo, sier en av damene
Sam dengang gikk i teten: - Vi
skjØt hjertet app i halsen og

sØkte om korrm iunai garanti
foF et 'in pa 1 0.000 kroner.
Søknaden skal te livlig debatt i kommune styret.

Elendonnmelig
Formannskapet hadde med
3 mot 2 stemmer innstilt pa a
innvilge garanti en under forutsetning av at banen fikk de
rette dimensjoner. Mindretallet i formannskapet hevdet at
det her var snakk om god
dyrkbar jord, og henstilte om
at man burde forsØke a finne
en annen tomt.
I kommunestyret hevdet representant Jahr at han synes
det var eiendommelig at en
syforening skuile stâ for ahlegget av en idrettsplass,
mens ordfØrer Fritz Ungersness ikke kunne se at det var
noe i veien for at en slik forening kunne ta app en sâdan
sak.

Framsyn
Davrende skoleinspektør
Svindal var av de som gikk
inn for a innvilge garantien
for iânet. Han var egentlig ikke enig i at den beste jorda
skuile brukes til idrettsplass.
Men det er ná sâ mange fordeler (sa Svindal den gang)
med denne tomta der den ligger.. Den ligger biant annet i
nrheten av skolen, og de
som skal bygge badstubad er
stemt for a Sette det app i
nrheten ogda vii vi fâ et sentrum her. Vi kan fâ skoleidretten inn her og stedet kan ogsâ
benyttes til stevneplass. Eieren kommer i alie tilfelle til a
selge tomter, sa Svindal, - og
blir ikke under noen omstendigheter gárdsbruk av denne
jorden. Om det at en yforening tok seg av denne saken

sa han: -Det er ikke noe merkelig 1 at det er kvinnfolk som
tar seg av dette. Det er ikke
bare a le av det kvinnfoikene
gjØr. Denne foreningen har
gjort mye, og det yule vrt
bra om vi hadde vrt sâpass!

Stott heller
travsporten!
SA langt det kommunestyremØtet - som altsa endte
med at 13 representanter gikk
inn for garantien for lanet
som dermed ble innvilget, til
tross for at representanten
Hahn mente at det yule vre
mye bedre a bruke pengene til
A gjØre noe for travsporten, ja,
ja, ogsâ dengang hadde man
sine (kjepp) hester..
I tilegg til de 7 mál man
kjøpte av Ovind, fikk man
ieiet 2 mál av skolens jord slik
at man fikk adkomst til plassen. Leien ble satt til 39 kroner âret. Enebakk Sparebank
ga foreningen et lan pa 10.000
kroner mot den innvilgede
kommunale garanti. sa var
alt kiappet og kiart, og tiden
var moden for asette i gang.
Man kontaktet Statens Idrettskontor (STUI)ôg det ble
foretatt kartlegging og niveliering. Nedre Romerike idrettsforbund anbefalte a legge
grusbane.

Arbeidskomité

NA var tiden inne til a opprette en arbeidskxiité. Denne besto av 7 personer med
Clifford Christiansen som formann. Finanskomiteen var
Ruth Randem Clifford Christiansen og Einar Einarsen.
Damene fant ogsâ ut at de
miiitre kan brukes til floe.
sa da det sommeren 1951 i
en mihitrforlegning ved Rud

I Lorbindeise med en oveLse,
var man sbL heldig a ra disse
kara til a ta den fØrste jobben
pa plassen. Ikke mindre enn
96 timer gikk med. Dag og
natt i to dager planerte bulldoserne det Ca. 9 mâl store
omrádet, og general Helset
som var til stede og tok anleggét i Øyesyn uttalte at bulldoserne hadde ryddet for
minst 8.000 kroner. Damene
viste sin takknemlighet med
rikelig bevertning av deilig
middag og kaffe.

Tennisbane
Banen ble ikke bygget helt
Ut den gangen, da man hadde
tanke om a anlegge en tennisbane i Østre delen.
I 1953 ble plassen grovplanert av firmàet Urdal og
Aistad, Oslo. Det ble brukt Ca.
80 timer pa arbeidet, som ble
betalt med 70 kroner timen.
Da pengene ikke strakk til
matte dreneringen utsettes til
pafølgende sommer. Den jobben, som medlemmene i syforerungen var med pa, glemte de 'nok ikke sa fort. Flere
tusen meter rør er jo ikke sa
lettâ p1as.ere riktig. Men under kyndig veiledning av Clifford Christiansen og Thorvald
østlie, gikk damene - i gang
med friskt mat. Munter sang,
skrØner og godt drikke hjalp
til a holde tempoet oppe. Hvis
noen mener plassen ikke ble
drenert den gangen den ble
anlagt, ja da burde de ta en
prat med noen av de geskjeftige <<sydamene'.

Vidotta
Det. var davrende skoleinspektØr Svindal, som hele
tiden hadde bakket damene i
kommunale instanser, som
foreslo navnet Vidotta pa

VIGNETT

at man

pa dette omrâdet burde samle de forskjellige idrettsaktivitetene pa Flateby.

plassen, et navn som ble godtatt av samtlige av klubbens
medlemmer. Plassen var pa
125x60 m, og ble innviet i
1955.
Darnenes geskjeftighet for
idrettsplassen inspirerte i de
ârene det sto pa ogsâ til dikterisk utfoldelse av den karakter som gjengitt nedenfor. Det
var den kjente sigTlatur Ritarbjørn 1 Indre Akershus Blad,
som kom med følgende dikt
om hvordan han kunne tenke
seg en sØknad om tippemidler
fra <sydarnene>> yule lyde.

satte seg pa katterompen
FØlgen var non stygge kior
Kjre Rolf, du vet nok hvor!
Etter dette var forening
er av den bestemte mening
at vi trenger fotbailpiass
for a holde sykalas
Ingen váger invitere
Hyggas darner til seg mere.
Det gar hardt pa inventaret
hvilket vi har prØvd forklare
sâ du skjØnner nod og trang
som oss driver denne gang

Alt for <<Hygga" alt for sporten
sett oss ikke bøs pa porten
La av dine millioner
ogsá <Hygga fA, no'n kroner.
Kan du tippepenger skaffe
skal du fà en klem og kaffe
Sluttsignert i hap og takk:
<Hyggas darner, Enebakk.

Tippem idler
Fra 1952 og til og med 1955
mottok foreningen arlig 2.000

]
kroñer i tippemidler til plassen. Flateby Vel bidro med

Plassen óverlatt
kommunen

1.000 kroner som senere ble
tibbakebetalt av syforeningen.
11953 star det a lese i Øvre
Smaalenene at kommunestyret (eller herredsstyret)
som det het dengang vedtok
en tilleggsbevilgning pa 2.000
kroner til idrettsplassen. Dette var penger som skulle brukes til planeringen. Etterhvert ble det vanskeligere a fh
inn penger til plassen. Tippemidlene uteble og foreningens medlemstall sank.

I midten av 60-arene besluttet derfor medlemmene av
Hygga a overlate plassen til
Enebakk kommune, uten yederlag, men med den klausul
at den kun skulle benyttes til
idrettsplass. Om syforeningen
Hygga ikke fungerer mer, lever dog noen av damene enna.
Forrige somrner var de til og
med samlet, de 10-12 som er
igjen, til et hyggelig treff. Tro
om de pØnsker pa igjen a s1
et slag for Vidotta?

Kjare Rolf vi snarlig trenger
riktig mange tippepenger
Ogsa vi pa spinnesiden
fant at vi ma følge tiden.
FØr vi hevet vâre roster
over strikkepinner, nØster
Dette ga oss <<tungetrening
her i Hygga syforening.
Men en dag et nøste trilla
dermed flkk vi fotbaildilla
Alle sparka som besatt
speiler, nips og stoler datt
heading, knups og hoftesleng
aidri sa du verre gjeng.
Lava fikk et spark pa leggen
Soffi stanga hardt i veggen
Anna Ruth og Lillemor
smadret helt et antikt bord.
Katten søkte ly i lampa
skrek og bar seg mens vi trampa
Stakkars pus han greide ikke
fra en ublid skjebne stikke.
Plutselig falt lampa ned
glass og ledning i et skred
slo knock out en vakker bolle
som vi uten a fortelle
brakte med fra sommerturen
Alt iá knust ved peisemuren.

Medlemmer av sykiubben Hygga samlet pa S vines hos
RuthRandem sommeren 1982. Fra v. Ruth Pedersen, Elna
Syversen, KamiUa Nordli, Anne Olsen, Dagmar Christi-

ansen Foran: Ruth Randem, HjØrdis SiljebØl, Gunvor Ruud, Solveig Solberg, Astrid Johnsen og Ingrid Ruud.
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Duket for ..t.autpekkin.g om
omstpldt vepn,epla.n

ga uttrykk for at de erstatningsmessige konsekvenser i
saken burde vrt bedre kiarlagt, at det ma sikres nødvendig transport gjennom
verneomradene, men at de ut
fra en helhetsvurdering av
skogbrukspolitikk ikke har
Øvrige merknader til de forehiggende verneplaner.
MihjØyern og friluftsnemnda
vedtok enstemmig en del endringsforslag til vernebestemmelsene, og justeringer av
grensene for omrâdet. Blant
annet gikk de inn for at forvaitningsmyndigheten skal
kunne gi tillatelse til maskinell lØypepreparering, at det
skal vre tillatt a kalke vann
for a balansere sur nedbør, og
at grensen for reservatet justeres til a omfatte vassdraget
fra Grinderen helt ned til
StØttum-tjorden.

Bygningsrâdet uttalte at
verneomradene ikke berØrer
utbyggingsplaner I kommunen, og at de ikke hadde
noen innvendinger mot det
utkastet til skjØtselsplan for
omrádet som foreligger, men
legger til at smà tilbygg og
gieno.pbygging etter branner
ma kunne tillates.

Med utspring I forslaget til flerbruksplan for
Marka (1976) har fylkesmannen for Oslo 09
Akershus utarbeidet verneforslag og utkast til
skjotselsplan for Ostmarka landskapsvernomràde og Rausjomarka naturreservat.
Omrâdet berorer Lørenskog, Rlingen og
Enebakk
kommuner.
Landskapsvernomrádet
utgjor totalt 9.724 dekar,
mens
naturreservatet
utgjor 12.544 dekar. Omlag halvparten av omrâdet
3.964 dekar landskapsvernomráde og
7.155 dekar naturreservat
ligger I Enebakk.
Mandag
behandler
kommunestyret fylkesmannens verneforslag og
utkast til skjotselsplan
for Ostmarka landskapsvernomrãde 09 Rausjomarka naturreservat.
Etter at et knapt formannskapsflertall valgte
A følge râdmannenS inn
stilling, og dermed godta
verneplanen ma man regne med at det er duket for
spennende politisk tau
trekking i denne saken,
hvor forelopig intet er
avg jort.

-

-

Begrunnelse
I samsvar med mtensjonene
I forslaget til flerbruksplan for
Marka oversendte fylkesmannen i 1978 et verneforslag
til departementet. Under behandlingen av vemeforsiaget,
bestemte MiljØverndepartementet i samrâd med Landbruksdepartementet at det
parallelt med verneforslaget
skulle utarbeides en skjØtselsplan for omrâdet. Begrunnelsen som er gitt
for a verne landskap i østmarka, er blant annet Ønsker
om a bevare stØrre og mindre
skogomráder rest mulig
urØrt. Det er nevnt at omradene er egnet pga. verneverdig dyreliv, det er naturtypeomràde for naturregionen, type-omráde for urskogpreget
barskog, egnet til forskning
og undervisning. Det er ogsá
nevnt at omrâdene er forholdsvis urØrt av tekniske
inngrep, og at de for en stor
del ligger utenfor den sterkest
trafikerte delen av Østmarka.
Den
delen
av
landskapsvernomràdet som
ligger innenfor Enebakk ligger i sin helhet innenfor Oslo
kommunes eiendom, omkring
de nordre deler av BØrtervann
og MosjØen samt omkring Tonevann. Nar det gjelder naturreservatet, ligger ogsA størsteparten av dette innenfor Oslo
kommunes skoger, men Ca.
100 dekar ligger pa eiendommen BØrter.

Knapt flertall

Naturvern I hoysetet

Et knapt forrnannskapsflertall liar innstilt pa a slutte
seg til fylkesmannens verneforslag og utkast til
skjØtselsplan for de nevnte
omrádene med visse endringer som skal sikre skilØyper
og maskinell preparerng og
rydding av skllØyper innenfor
omrâdet. Formannskapet har
ogsâ tatt med i sin inristilling
at det ma gis tifiatelse til
kalking av vann som har til
hensikt a balansere pA sur
nedbØr.
Formannskapet foreslár ogsa at grensa for naturreservatet j usteres silk at skilØypa fra
DØlertjern til sydlvest Myrstra danner grense for reservatet.

Innenfor landskapsvernomrâdet skal skogsdriften foregâ
etter nrmere oppsatt kjØtselsplan, bygging av helársveier er forbudt. Vinterbilveier og traktorveier kan tillates etter plan eller sØknad.
Heltredrift er forbudt. Det
skal plantes glissent for a
fremme innslag av lauv.
Sprøyting er forbudt. Ved
eventuelle konflikter meilom
naturverri og frlluftsliv, ma
naturvernet tillegges størst
vekt. Det skal ikke anlegges
nye stier eller lØyper I de aktuehle omradene.
Innenfor naturreservatet
skal all form for skjøtsel og
drift av skogen were forbudt,
men disposisjon kan gis i forskjehlige tilfelle. Jakt er forbudt bortsett fra elgjakt. Eksisterende stier og lØyper kan
vedlikeholdes, men bate noen
enithlte lØyper skal maskinelt
preparereS.
Det er meningen at omrâdet skal brukes til forskning
innenfor visse maksimalgrenser for a hindre Ødeleggelser.

Et forslag fra Thorvald Ungersness (Sp) som blant annet
gikk pa a droppe naturreservatet i Rausjømarka, og heller legge det Ut som landskapsvernomráde flkk fire
stemmer.
Formannskapsflertallet
valgte dermed a slutte seg til
rãdmannens forslag til innstilling. I Rlingen har man
avvist saken og bedt fylkesmannen utarbeide et revidert
forslag. LØrenskog har i hovedsak sluttet seg til fylkesmannens forslag, men ogsa de
har papekt at det ma gis tillatelse til maskinell lØypepreparering i landskapsvernomradet.

Maskinell loypepreparering ma
sikres
Saken har tidligere vrt behandlet i Landbruksnemnda,
MiljØvern- og friluftsnemnda
og Bygningsrádet. Desiten
har Skiforeningen og Sørmarka og østmarka Utmarkslag
uttalt seg. Landbruksnemnda

Skiforeningen har papekt
hvor viktig der er at reservatet fortsatt ma vre tilgjengelig for brukere av Marka, og
sier at maskinell scooterpreparering ma tillates i begrenset omfang i omràdet.

Utmarkslaget
sterkt i mot
Størst innvendinger mot
den foreslátte skjØtselsplan
har imidlertid SØrmarka og
østmarka Utmarkslag, som
sier at de negative sidene ved
reservatet vii were stØrre enn
de positive, og at grunneierne
I alle fall ma fA full Økonomisk
erstatning for disse negative
virkningene.
Nár det gjelder bade verneog skjØtseLsplanen maner laget at motorisert ferdsel I
forbindelse med skog- og
iandbruksvirksomhet ma vre tillatt. Det ma ogsa were
tillatt a maskinpreparere eksisterende løyper. Nâr det
gjelder skjØtselsplanen, gar
utmarkslaget imot totalforbud av helarsveier og hevder
at dersom det skal were vanskelig a bygge veler, og ogsa
strengt med terrengtransport,
vii et aktivt - skogbruk bli
umuliggjort. - Utmarkslaget
papeker ogsa at kalking av
vann som et ledd i fisketallet
bør- ire tillatt. Laget peker
ogsa at det bØr utarbeides en
skjotselsplan for reservatet
med tanke pa den smittefare
det ellers vil representere pa
omliggende skoger, f.eks. innsektangrep, brannfar osv.
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heldags barnel,age:

Stpid om samarbeid
Er bygging avheldagsDet har ikke vrt hoidt noe
mote med Emmaus om barnebarnehage I Kirkebygda
hageutbyggingen.
en kommunal sak, eller
Barnehagenemnda hadde
skal man folge app tidsaken
oppe til behandling i
ligere formannskapsveddesember i for.
tak av november -83, om
Tre av nemndas medA samarbeide med Emlemmer stemte da for sosimaus Misjonsforening
aisjefens forslag om a følge
om utbygging av helOpp tidligere vedtak i fordagsbarnehagen?
mannskapet og ta kontakt
med Emmaus for a utarbeide
Mandag skal komet forslag til avtale, mens et
munestyret ta stilling til
forslag fra leder i barnehagedette sporsmãlet. I fornemnda, BjØrn Holtet flkk 2
mannskapet gikk et knapt
stemmer. Dette forsiaget gikk
flertall inn for en innstilUt pa a droppe samarbeid
ling hvor det heter at
med Emmaus, idet man menkommunestyret ikke f inte dette var en kommunal
ner det nodvendig
utsak.
arbeide forslag til avtale
Avklaring
am barnehageutbygging
Barnehagenemndas mindmed Emmaus Misjonsretail ønsket ogsá en fornyet
forening. Den kommunabehandling av saken i forle barnehagen forutsettes
mannskapet. Til tross for
mindreta]jet. har likevel saken
bygget 11987 som vedtatt
vrt oppe til behandling i fori langtidsbudsjettet. Et
mannskapet for kort tid simindretall
4 gikk inn
den. Bade rádmann og ordfor et forslag fra Jon
fØrer fØlte behov for avklaring
Kvendbo (H) om
oppav forholdene omkring denne
rettholde tidligere vedtak
saken fØr den skulle behandam samarbeid med Emles i kommunestyret.
maus.
Ikke trenering
I dette vedtaket av -83 forDet har gátt over et ar siden
utsatte man driftsstart i 1987,
og tomtealternativet- ma*,
Emmaus blé fattet.
pekte ut var omrâdet ford for
- Har det foregâtt en bevisst
idrettspiassen og øst for trygtrenering av dette formannsdeboligen. Et mindretall i forkapsvedtaket?
mannskapet den gang stemte
- Her er det overhodet ikke
for et forslag fra Lucie Paus
snakk om noen treering forFaick hvor det het at plansikrer barnehagenemndas lelegging av et kommunait barder, BjØrn Holtet. Vi har motnehageprosjekt som omfatter
heldagsbarnehage for barn
tatt purring pa oppfØiging av
vedtaket fra BarbØl en gang.
over og under tre ár, korttidsJeg har vilet diskutere saken
barnehage og fritidshjem
startes sflarest. I langtidsbudmed bade mitt eget parti og
V/SV først. At ikke noe er
sjettet er det avsatt et beløp
gjort sâ langt er ikke bevisst
pa 1.700.000 til heldagsbarnehage i Kirkebygden.
trenering fra barnehagenemndas side, men folk far kalle det
Flertall for
hva de vii.
samarbeid
- Hvorfor vii dere ikke fØlge
Sá langt er formannskapsOpp -83-vedtaket om samvedtaket av -83 ikke fuigt Opp.
arbeid?

a
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a

I

Utforkjoring

Pianopenger

SØndag kveid ved 19.30-tiden
kjØrte en bii Ut ved Vik i Ytre. Bilen kom kjØrende fra Vaglia mot
Oslo da den skar Ut pa det giattefØret, og havnet i bekken i den
fØrste dompa for man kommer til
Vikhandel. Det var to personer i
bilen, mor og sØnn som hadde
vrt pa besØk i Vaglia. Begge
kom fra rundveiven uten skader,
mens bilen ble totaivrak, og folk
fra Viking i Spydeberg ble tilkalt
for a ía bilen Opp igjen.

De fØrste beiØpene til piano pa
sykehjemmet er alierede begynt
A strØmme inn pa konto, fortelier
en glad formann i Sang- og Musikkradet til Vignett.
Det har ogsa meidt seg en person som vii gi en sum til piano.
Dette blir et piano i størrelsesorden som passer i stua i 3. etasje
PA sykehjemmet. Pianoet man
samler inn penger til er det som
skal sta i den store dagiigstuen i
2. etasje.

SALGET FORTSETTER
MED MANGE GODE TILBUD

cJ?aajama SK O
Grendesenteret, 1911 Flateby

Apent 10-17
Torsd.-fred. 10-19
Lørdag 10-14

Bade Ytre og Flateby har heldasbarnehage i kommunal regi. Barnehagenemndasformann mener at ogsà Kirkebygdensframtidjge helclagsbarnehage skal mere /commünal og harfátt medholci av et knaptformannskapsflertail.

Kommunens plikt
- Vi mener det er kommunens piikt- og rett til a drive barnehager. I private barnehager har man ikke de samme retningslinjer og forpliktelser nar det gjelder opptak.
Kommunale barnehager fanger ogsà Opp en del grupper
som ellers ikke vile hatt noe
den retning. Og sa lenge vi
mener dette er kommunens
arisvar er det liten vits i a kaste bort tid i forhandlinger
med Emmaus, og kanskje
skape forhapninger som er
urealistiske.

Ikke Iivssynsstrid
Derfor Ønsket vi denne fornyede behandlingen i formannskapet, fordi vedtaket
var fattet i forrige periode,
med en annen politisk konstellasjon.
- Ligger det andre ting bak,
nâr man faktisk har drØyet i
over et ar med a fØlge Opp et

vedtak. Er dette en "livssyns-drakamp'.
- Overhodet ikke. Livssynsparagrafen er den samme
barnehager I sin alminnelighet, og jeg vii ikke ha sagt at
Emmaus driver mer pàvirkfling av barn enn andre. Dette
har overhodet ikke noe a gjøre med barnehagens innhold.
i Enebakk, og jeg har
fhager
ikke hØrt noe om at det er institusjoner for hjernevasking.
- Konkret, hvorfor har du
som leder av barnehagenemnda ikke satt i gang forhandlinger?
- Det er fØrste gang jeg sitter som formann i en nemnd.
Jeg kom i den stilling en maned etter vedtaket. A ga til
forhandlinger bare etter en
máned fØlte jeg meg ikke
kompetent til.

Korttidsbarnehage
Navrende ordfØrer foreslar i forbindelse med formannskapsbehandlingen i -83
A inkorporere korttidsbarne-

hage og fritidshjem i forbindelse med bygg for heldagsbarnehage. Er det en linje dere eventuelt vii gA videre pa?
- Personiig mener jeg det vii
vre fint a fA korttidsbarnehage inn i samme bygg som
heitidsbarnehagen sa det er
absolutt ting vi bØr ha med i
Ekspertene holder imidlertid hardt pa at korttidsbarnehagen bØr vre i tiiknytning til skolemiijØ.
- - Na.r far Kirkebygden heidagsbarnehage9
- Hvis kommunestyret vedtar flertaiiinnstillingen fra formannskapet, vii vi kunne sette i gang med forberedelsene
umiddelbart. Det er avsatt
midler pa -87-budsjettet. Vi
bØr kunne kiare det pa 2 ár.
Vi satser pa a jobbe raskere
med gjennomføringen av
prosjéktet enn vi har gjort nar
det gjelder mØteinnkalieise.
Tomteaiternatjvet er det
samme som det man gikk inn
for i -83.

Utvaig skal vurdere
Iuknwingsvedtektene
Formannskapet
har
vedtatt it nedsette et utvaig som skal vurdere
lukningsvedtektene for
Enebakk, og eventuelt
komme med forslag til revision av disse. Som medlemmer i dette utvalget
oppnevnte formannskapet Jan Olav Aasb, lensmannen, 1 repr. fra Enebakk Handel- Hitndverkog Industriforening. Etter

forslag fra Jorunn Buer
(AP) ble ogsit Tove Holmsen oppnevnt til utvalget
med 6 mot 3 stemmer.
Samtidig avsio formannskapet
sØknaden fra Enebakk Finasenter om disposisjon fra lukningsvedtektene.
Finasenteret hadde sØkt om
denne dispensasjonen for a kunne utvide varespekteret til a omfatte flere varegrupper fordi man
mente det etterhvert er butt nØdvendig for bensinstasjoner a ha

et lite utvaig av kolonialvarer,
jernvarer og forskjellige andre
produkter. som er a finne pa
bensinstasjonene, men som strider imot de vedtatte iukningsvetektene for bensinstasjoner.
Det var i forbindelse med àyslaget at radmannen foreslo et
utvalg til a vurdere lukningsvedtektene i kommunen.
- Vedtektene av 1972 er ikke i
trad med den utvikiing som har
funnet sted nar det gjelder bensinstasjonenes vareutvalg, fremholder râdmannen..

VIGNETT

2.250 kr
til UNICEF

Premie ryssord

2.250 kroner ble resultatet av ãrets julebukkaksjon for UNICEF. Det er
KFUK og NSF-speidere i
Ytre som forestar denne
àrlige aksjonen. Denne
gangen skal pengene gà til
aksjon ,Rent vann pa Sri
Lanka.

Server - Kaos
ings- snn
sted

FarE lytning

Det var Ca. 20 speidere I
alderen 7-10 âr som I lØpet
av et par timers aksjori -17 kuldegrader - samlet
inn pengene pa vanligjulebukkvis med sang ved dørene. Speiderne gikk i
smâgrupper pa 3-4 stykker
med en stØrre speider som
leder, slik at ungene kunne
føle seg trygge. Etter aksjonen var det kosestunci
med varm sjokolade pa
Misjonshuset.

)111
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Krysto I er

Sang- og musikkáret er godt i
gang i Enebakk. Srlig gjelder
dette forberedelsene til Ungdommens kulturmØnstring. Invitasjonen til a delta hap gatt ut til alle organisasjoner som er aktuelle, og det er nedsatt en komite
som blant annet er i gang med a
finne egnede lokaler til avvikling
av det lokale arrangementet.
NA venter râdet bare pa svar
Ira mulige opptredende. Man bar
gátt Ut med tilbudet til alle medlemmer av radet, til skoler og
ungdomsklubber.
- Jeg er skuffet over skolene i
defile forbindelse, sier formannen i Sang- og Musikkrâdet,
Skulbørstad til Vignett. - Derfra
er det foreløpig ikke noe som tyder pa respons. Men Ira noen, organisasjoner og klubber, har vi
allerede fâtt pâmeldinger.
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Her er vi tilbake med en ny oppgave til glede
for alie váre kryssordentusiastiske lesere.
Løsningen pa denne oppgaven ma vre oss I
hende innen 10. februar, dersom du vii vre
M ed i trekningen av 5 lodd I pengelotteriet.
Adressen var er: Vignett, Postboks 116, 1914
Ytre Enebakk.
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NA er det like fØr man kan skru
pa bryteren til flomlyset I Enebakk IF's nye lyslØypetrase pa
Flateby. P.g.a. det darlige yintervret med mye regn og mildvar, kom man sent i gang med
arbeidet. Man kunne ikke kjøre
inn i lØypene med traktor fØr
man flkk skikkelig tele i bakken.
- Etter all sannsynlighet blir
det lys i lØypa i lØpet av de par
første dagene i neste uke, sier
Stein Marsdal i skigruppa til Vig-

-

uka.

.
0

nett. Det er firmaet Linjebygg
som har hatt entreprisen, og de
har hatt fire mann i sving I lØypa
helt siden det ble mulig a komme
til der etter jul. Nar den nye traseen, som er pa tilsammen 1.5 km
er ferdig, vil det vre to lyslØypetraseer a velge mellom pa Finteby. En slØyfe pa ca. 2.5 km, og
en
Ca. 1 km. Da har man benyttet seg av den gamle lyslØypetraceen som er knyttet sammen med den nye.

pa

Selv om Enebakkpikene gay det de hacide, holdt det ikke til winet enn seks mat mot kA"s
17.

Enébakk P. 16
LØrdag gikk Enebakks piker 16 pa banen i Neshallen
for a mote Raumnes/Arnes.
Jentene har liksom ikke ftt
det til a stemme belt denne
gangen. Rekrutteringsproblemer og treningsproblemer
har dessverre bidratt UI at laget ikke har tatt alt for mange
poeng I serien. Et annet problem som dukket opp fØr denne kampen, var at laget plutselig stod uten keeper. Som
en følge av dette, ble Lena
Hansen puttet I mâl. Dette
var et alvorlig drawback for
laget. Med kun to innbyttere
og en uerfaren keeper, var det
ingenting a si pa at kampmoralen ikke var som den
skulle.
Kampen var i sin heihet
preget av hardt spill fra begge
sider. Advarsier, gule kort og
tominutters utvisninger kom
løpende band.
Tross all motbØren, kjempet enebakkpikene godt. De
kiarte a holde kontakten med
Raumnes/Arnes en lang

pa

stund. Men alle visste at dette
ikke kunne holde sa alt for
lenge. I andre omgang glapp
det. R/A dro ubØnnhØrlig i Ira.
Selv om Lena Hansen
gjorde,etter forholdene, en
god jobb i Enebakk-buret,
gikk det som det mtte ga.
R/A vant 17-6 pA hjemmebane
mot et Enebakklag sOm trenger flere spillere hvis de skal
kiare a hevde seg.

Driv herrer 5. div.
SØndag var det duket for
oppgjøret mellom Drivs herrer og Koll II. Koll ligger i
bunnen av tabellen, mens
Driviaget befinner seg midt
PA treet. I den senere tid har
Driv vist en klar fremgang, sâ
favorittstemplet pa hjemmebane var nok ikke til a unnga.
Begge lagene spilte relativt
rask handball, og Drivforsvaret ble mer enn en gang
tatt pa senga nâr Koll overbeviste med finurlige trekk og
angrep. Koll flkk langt i Ira
gjØre som de yule. I forsvaret
var Rune Engen av de som utmerket seg. Han var stadig

ute og stØtte mot de raske angriperne, og det var ikke mange som kom forbi. Ellers var
driviaget relativt sikre i forsvar, men noen ganger var det
litt for hardt spill. Dette resulterte, naturlig nok, i at det ble
en del straffekast. Per Harald
Andersen ma ogsa trekkes
fram. Hah gjoi rde svrt fá feil i
denne kampen. Driv ledet
15-12 ved pause. At det ikke
var mer, skyldes nok en del
unødvendig rotete spill I angrep slik at Driv flkk en del
kontnnger mot seg. I andre
omgang byttet Koll keeper,
og da ble det straks vanskeligere a fâ ballen i nettet. Ternpoet i fØrste omgang hadde
tatt pa begge lagene, sá ternpoet ble ikke det sammen.
Tremâlsledelsen fra fØrste
omgang holdt for Driv, men
det sa en stund stygt Ut for de
to poengene som laget absolutt trengte. I en slik presset
situasjon, er det godt a ha en
erfaren <<Gubbe>> i rekkene.
Driv vant 23-20, kanskje uten
A overbevise belt.

Man kom sent i gang med lyslØypafordi man matte vente pa
frost sâ de svcre maskinene kunne komme til uteri Ødelegge
lØypa. Her jobbes det pa spreng i innspurten.

a

Are Vestli.
kpetsmestep
Are Vestli har sikret seg nok en
ski-seier. SØndag vant han kretsmesterskapet for seniorer pa
Asen. Are skØyta seg gjennom
den 15 km lange lØypa pa 45 miflutter,
øvrige resultater Ira interkretsrennet som ble avviklet
samtidig pa Asen:
Gutter 10 ár:
3. Alexander
nzales, ElF.
Gutter 11 ár, 2 km:
3. Øystein Engen, ElF, 9. Espen
Olavsen, do., 12. Thomas Olsen,
do.
Piker 10âr:
4. Gyda Liland, ElF.
Gutter 15 âr, 5 km:
9. Pál,Vestli, ElF, 10. JørnLimi
do.
Gutter 16 âr, 10 km:
10.Terje Vik.

at,

Gutter 12
3 km:
1. Thomas Alsgárd, 5. Geir Egedius, 6. Dag Christian Olaisen.
Gutter 11 âr, 2 km:
3. øystein Engen.

pa

I landsrennet
Gjellerásen,
Nittedal oppnadde -EIFs løpere
fØlgende resultater:
Jenter 15 ár:
4. Trifle Alsgârd.
Gutter 13 r:
40. KjetilMarsdal (90 deltakere).
Gutter 12 âr;
1..ThornasAlsgárd, 9. Geir Egedius. (85 deltakere)

Skistvá

Glenn Paulsberg ifznt driy, men han blir hardt og effektivt stoppet av et Kollforsvar som
enkelte ganger var i tØffeste laget.

'I et,rnn pa Eidsvoll sØndag.
oppndde ElF lØpere fØlgende
resultater:
Glad melding til alle
Piker 15 àr, 5 km:
skilØpere. Skistua inne
1. Trine Alsgàrd.
ved Brâten âpner igjen
Gutter 15 âr, 5 km:
16. Jan Egil Moen.
sondaz den 27. januar.
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Grendesenterets Irisør

En iskald
m
etraktniflg
Na i disse dager ligger kul- omsider kommer UI pk1eddegrader I masseViS og knu- ningen, krever dette bade
nØyaktighet, preSiS]ofl og fliger landet og kommUflefl var.
tid planlegging. Ijllplaggefle
Man vdkner av sin søteste
kroppen lagViS, og
SØVn en hverclagS morgen leggeS pa
til slutt ser man ut som reklafØklokken seks. Allerede da
ler man at det er noe som ikke mefiguren til Michelin. Men
stemmer. Man stekker bena man er da sikret mot den verut av det lune hiet som senga ste kulden. Morgeflkaffen er
nâ engang er, og setter dem dagens andre mote med varintetanende pa gulvet. Man mefennmeflet, dette er en1
styrkefØr man kaster seg
skulle tro det fanteS mer beden store ildprøvefl. Man ma
pa,
hagelige mater a vàkne
j pa jobb (eller skolen, barnemen ikke mer effektive. Guihagen, arbeidSkofltoret, etc.)
vet er nemlig sâ kaldt at man I
Man kvier seg som en hund til
et lite Øyeblikk trodde man
a apne dØren, man vii ikke.
var pa ØyerniSefl. Da man etufattelige redsier venter pa en
ter en liten stund far mobiliutenfor 1 form av kuldegrader
sert nok mot og styrke til a
ned I mot det 0rnatUrlige.
karre sitt bedregelige legeme
Tar man bussen er det ingen
ut av loppekassa, blir man baproblemer, da er det bare a
re mØtt av ulere prØveiser og
hutre seg til bussholdePlas
mareritt. Det huset som Ui
sen, og hâpe at alle lemmer
vanhig blir omtait som <<Hjemunngàr kohdbranfl.
mets lune rede', er nà best a
Biieierne bar det adskiilig
sammenlikne med en kjemPeverre. Hver morgen er det
messig igloo. Hvis ikke vansamme leksa om igjen. Den
net er frosset I rØrene noe
ser sâ uskyldig ut bilen, der
som er veldig vanhig at det er)
den star nedrimet etter natfar man dagenS fØrste fØling
med det fenomeflet som kal- tens hvilepaUSe, men la deg
ikke lure. Bak rim, glass og
les varme. MorgendUsien er
en himmeisk nydelse, bare sâ motorlokk lurer det en iskald
synd at man skal ha sâ darlig sjel som bare venter pa a ra
tid. Da man omsider ma skru drive deg til vannvidd. Har du
Wort den brølerefl a lâse bilen
av kranefle, kommer man fort
kan du bare ha det sa godt.
og brutalt tilbake pa jorden
Da ma du regne med at en
igjen. TemperatUrf0rSkie
god del av din travie arbeidSman nâ blir utsatt for er ikke
grunnlaget for en god og dag gàr med til a komme deg
--------?..T
inn i bilen.
________
Lettlrl ]erIlIIel3e.

FINN FREM
BILDER
OG BRODERIER
SOM SKAL
RAMMES INN
Vi kommer pa hjemmebesøk med rammeprØver - ogsâ kveldstid.

tlf. 92 80 49
09.30-17.00
09.30_14.00

Apningstider Tjrsdag/fredag
LØrdag
Mandag - stengt
V/avtale timer ogsà etter kl. 17.00.

Bade darner og herrer er velkommen.
Jeg tar ogsâ hull i Ørene.

Siw

RING

Iltsigt
Rammeverksted
TH. 92 86 10

COMBISENCE$ETT (2
DYNETREKI( OG
PUTEVAR,

ORIGINALE (hjemmeStrikkede) SELBUVOTTER OG VANTER
TILDAME/HERRE

300/

MONSTER I
R.ERE FARGER

EjOPEURT

KOS ,YPkOSkIP
ASKIMVN. 1 9 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 8881 54
Torsd. Iangdag, ápent til kI. 19.00.

Sorgt. -1) Nitted&$9L 21. LIestrcm
Tt 71 12 32

r

2
TILBLID TIDEN 191 -16
-

I
,

HUSK BE VAHER
UKERfill

MAW

APENT
ALLE DAGER.
TORSDAG
LORDAG

7.00-16.30
7.00-19.00
9.0013.00

BYGG&TRELAST
1912 ENEBAKK
TIf. 92 62 46 - 92 65 30

I

BYGGEVARER — JERNVARER — TRELAST

VIGNETT

BEGRAVELSESBYRAER

ETTER VAREOPPTELLINGEN

Annonsering
er aktiv
markedslOring

Chr. Stensruds Eftf. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyra
Asenvn. 3-1400 Ski

(02)*87 30 60
HELE DØGNET

NETTO A/S

Telefon 02/95 07 97
Avbetaling - Fraktfri levering
Apningstider,:
Mandag-fredag kI. 13.00-19.00. Lordag kI. 9.00-15.00
Forretningen ligger ca. 7 km fra Vestby kirke mot Son

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

Annonser leses
av folk flest
STILLiN3LEDIG

VI GM ETT

overskuddSvarer
Jaktj akker, feltjakker,
bukser, skjorter, gensere, sOkker, stØvler m.m.
Utsaig Ca. 6 km fra
Langli mot Lund.
Apent:
Mand.—fred. 9.00-16.00
LØrdag
10.00-14.00
Vi sender ogsâ over
postord. + porto.
I HE 02/89 93 92, adr. A.
Kvisler, 1815 Langli.

MenihetstuIImektig
Engasjement i 1/4 stilling.
Fra 1 .385 og Ut áret, er det
edig et engasjement som
menighetsfullmektig i Enebakk prestegjeld.
Arbeidet bestâr av sekretrhjelp for de to menighetsrâderestegjeIdet.
Den som blir tilsatt ma vmre
skrivemaskinkyndig og ha er
faring fra arbeid i menighetsràd.
Stillingen er plassert i l.tr.
7-16 i det offentlige regulativ.
Det er utarbeidet instruks for
stillingen.
Nrmere opplysninger hos
soknepresten I Enebakk, tif.
9261 50.
Soknad sendes Marl og Enebakk menighetsrâd, prestekontoret, 1912 Enebakk,
innen 12.2.85.

KUNNGJØRINGER

Enebakk Iigningskontor
Ligningskontoret har utvidet ekspedisjonstid for
A gi veiledning vedrØrende utfylling av selvangivelsen onsdag 30/1 og torsdag 31/1 fra ki. 17.00 til U.
20.00.
Ligningssjefen

G8MMe1dans/Swmng
pa Ignarbakke
Nytt kurs i gammeidans starter torsdag 31. jan. kI. 19.30,
swing kI. 20.30.
Kurset vii gâ over 8-10 torsdagskveider.
Arr. Leikarringen Ignar

Skiskole for
barn 5-14 ãr
starter tirsd. 29. jan. v/Ytre
Enebakk skole.
Oppl.Ipâmelding, Wilk.
Tif. 92 4147

75,20

pr.Okg
498

Bi-

Mums Blomsterlorretning
09 Begravesesbyrä

RELIGIOSE MOTER

pr. kg
3690

Leverpostel

95
3pr. hg

6,26

UNDERHOLDNING

BETEL
SØndag 27/1 kl. 10.00
s.skole.
Kl. 19.00 KolbjØrn Hansen.
I tiden 29/1-3/2 fellesmØter i anl. bibeldagen, se
egen annonse.
Alle velkommen!

NIENDE
FEBRUAR 1985
KL. 17M0???

Kokt
skinke
16,77

1177

pr. hg

Parer
KG 790

Enebakk prestegjeid:

Prov en
smâannonse I

deig

51,90

Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrøm
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrà 71 48 30

MOBELLAVEN MED DE LAVE PRISER

kjon-

bringe

VlGNETT
—ditt talerOr

Fersk

Feflesmøter
I Eiiehakk

I anledning Bibeldagen
den 3. febr. har meriiheter og organisasjoner i
Enebakk fellesmØter etter følgende plan:
Tirsdag 29. jan. Id. 19.30:
'Stranden—bedehus;—FIateby, David østby. Fellesmusikken fra Rlingen.
Onsdag 30. jan. kl. 19.30:
Emmaus, Kirkebygden.
Odd Lund. Betel strengemusikk.
Torsdag 31. jan. kl. 19.30:
Granly, Dalefjerdingen,
Bj. Solberg. Johannessen. Tom Andersen.
Fredag 1. febr. kl. 19.30:
Salem, Kristi menighet,
Flateby. H. Midtsian.
Sangere fra Salem.
LØrdag 2. febr. kl. 19.30:
Nordby bedehus, Ekebergdalen,
TorbjØrn
Karlsen. Ungdomsmu-.
sikken Ira Salem, Grorud.
SØndag 3. febr. kl. 11.00:
Marl kirke. Gudstj. v/
Heigheim. Sang: Leif
Field.
SØndag 3. febr. kl. 19.00:
Betel, Ytre Enebakk.
Konrad Kornmo. MiSi onskoret.
Gayer til Bibelmisjonen
ved alle mØter.
Velkommen!

Søndag 27.1.
Kl. 16.30 (B)
Herbie
Kl. 18.30 (U)
Yenti
Ki. 20.30 (V)
To helskrudde agenter
Tirsdag 29.1.
Kl. 19.30 (V)
Skjult trusel

BAZAR
KjØper: RidestØvler
36-37.
Selger: Danseskøyter
30 og 34.
Tif. 92 46 87, Lena

Lett tilgjengelig
ved pa rot
gis bort.
TIf. 92 40 15

hybelleil. helst i Flatebyomrâdet.
Vennl. kontakt Enebakk
kommune
vIE. Syvergárdl
K. Johnsen
tif. 92 60 60

190

ler
KUN

39

Stab.
Middagskaker

23,90 1195
pr. boks
Karl

Fiskeboiler (190
pr. boks
KUN
BlomsterjoPd
10 Wer
17,70

10

2 kattunger
8 uker, renslige, en av
hvert kjØnn gis bort.
Eva Quist Nordhagen
HE 92 49 31

BOLIG SOKES

Ung gutt soker

K all

KG

SchAferhundvalper (NKK)
tilsaigs etter hØyt premierte, og HD frie foreldre. Lev.klare ca. 17.3.
Henvendelse tlf.
02/92 88 05 kl. 15.00 til kl.
18.00.

Apningstider 1985
MaIL-ens. 900-17.00
Langdager:
Tors.-tre. 9.00-19.00
-L'dag 9.00-14.00

tOKENS
MATSENTER A/S
YTRE ENEBAKK

Redaksfôn og elkspedis/On:

Privattetetoner:

Borgvn. 3
Posibaks 116, 1914 Ytre Enebakk
Teeon red 9251 0:
Theton ann. 92 46 00
Bankgeo. 1605.02.01426

AnsvarUg redakter Asaug Tdemann 924535 1 side pr aim. kr 5,Aini.piass pr, mm. kr 2.30
Journaket Espen Nordhagen 924158
Tekstside pr, mm. kr 3,15
Ar'n.koris, Eva Grosvotd 924383
tnnlev, 01st Rubkkann,:
Mandag kI 1200

.

MIC

VKo"

*4 's I Indre

Smaa!enenes Avis

Knalidipni'ng

ganisert

Annneepriser:

4bonnemèntsptfs:

Kr 80,- pr. hOver. kr 160 pr Sr

Frretn.an, Mndag kI. 9,00

av

velorm

byggvarehus
Det var folksomt da brodrene Barbol lørdag morgen
âpnet dorene til sitt nye
byggvarehus I Kirkebygden,
og inntrykket svarte til forventningene. Her har Enebakk virkelig fàtt et velorganisert byggvarehus, som
rommer alt man matte trenge pa byggvaresektoren. I
tillegg kan man tilby en stor
og god parkeringsplass
utenfor bygget, noe som teller for de fleste nar man velger hvor man drar for a
handle. Nok et pluss. 12. etg.
er det satt av romslig plass
hvor man har beregnet lekekrok for barna. Det var her
lordagens store trekkplaster
- Lille bIas utfoldte seg for
en stor barneflokk som var
mott frarn for a se den populre hue fyren.

Med Ballongteateret som trekkpio_ster pa àpnngsdagen tar det nthrliQ med baUong:.
til store og smâ, - ja selv de glade Barb Øl-brØdrene Magne og Carstenfikk ballonger
neatlY

Marit Nordby, kntortunksjoiiar Flateby
- Nei, jeg t.ror ikke at cuebakkingene er blitt iner
kriminelle. Jeg tror at man
ma se den økende kriminaliteten 1 sanimenheng
med det Økte folketallet.

Lille BLà" og pappa'n - var
det store trekkplasteret

Om barna var mest inter
essert i a se dokketeater,
som rimehig kan vre, var
de voksne blant de ca. 100
menneskene i lokalet da
Vignett var pa besok, ivrig
opptatt med a studere de
mange gode tilbudene det
bugnet av i alle avdehingene.
I 1. etasje fant man et enestâende utvalg av verktoy
av alle slag, skruer, spikre,
mahing, snøfresere og annen redskap. 12. etasje hadde man bl.a. tapeter og gulvbelegg. Alt i trevare direkte
fra lager horer ogsá med til
byggepakken, og I kontorbygget finner man utvalg
i kjokkeninnredninger, baderomsinnredninger og garderobeskap. Heretter er det i
alle fall ikke nodvendig a dra
lenger enn til Kirkebygden
for a kjope byggvarer og
nodvendig utstyr til vedlikehold av hus og hjem.

C li f for d

GRENDESENTERET - 1911 FLATEBY - TLF. 92 83

Aàh - sá spennende. Best a liolde seg til mamma - og teddy'n

FISKEPUDDING
hjemmelaget

Paralin og fyringsolje!
Frank Nordhagen, sjafør
Flateby
- Det vet jeg jo ikke belt
sikkert, men jeg kan aldi'i
tenke meg at cnebakkineller
gene er hverken hectic
verre enn andre.

... .

........................

Det lonner seg fortsatt a kjope
paraf in og fyringsolje av oss.
NOROL
Ring og hor om betingelser, tlf. 92 40 47
leveres av

Aage W. Svarthoel

5 kg REKEB
medium storrelse

