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Oljeskift? Kjor fil 

YTRE ENEBARK 
BENSIN & 
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HAPPY HOURS pa olje og skift 

1/2  pris. 
Onsdager mellom 

kI. 9.00-14.00. 
Velkommen utover 

TIt. (02) 924408 
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Det var smil, glede og gratulasjoner pa galleriet da vedta-
ket om Ølbevillingen varfattet. 

Her Salam sammen med noen av dem som talte hans sak i 

debatten. Fra v. May Strandos Johansen (AP, Salam, Walter 
Pedersen (AP) og Tom Nilsen (SV. 

fram gamie argurnenter. La oss ISv). Det smaker flaut. Her driver Grendehus 
towai  1w 
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Salam Hoyberg far selge 
01 1 klasse.2i sin pizzabar I 
Flateby Grendesenter. 24 av 
kommunestyrets 	med- 
lemmer gikk i mandagens 
mote 	inn 	for 
øibeviiiingen,mens et mind-
retail pa 9 gikk imot. 

Gledesrusen var til a ta 09 
fole pa pa galieriet hvor en 
overiykkelig Salam Høyberg 
mottok kiemmer og gratu-
lasjoner fra alle som har 
stottet ham og tait hans sak 
silk at vinden til slutt snud-
de. - Hadde ikke dette vedta-
ket kommet matte jeg sann-
synhigvis stengt pizzabaren, 
sa Salam, som hâpet det ik-
ke yule ta lang tid for folk nâ 
kan fâ en 01 til maten i pizza-
baren hans. 

I snart et halvt âr har Ølbevii-
ling til Salam vrt en gjenganger 
1 kommunestyret. I septem-
bermØtet vendte kommunesty-
ret med solid flertall tommelen 
ned for at Salam skulle fa selge 01 
i pizzabaren. Salam sØkte om fly 

behandling. Saken ble igjen tatt 
opp I kommunestyret, I desem-
ber, og da med et nytt moment - 
Salam hadde leid et tilleggsloka-
le i flukt med pizzabaren, som 
han ville innrede og drive alko-
holfritt tilbud til ungdom under 
18. Saken ble derfor utsatt fordi 
man yule undersØke dette nr-
mere for man kunne ta stilling. 

Formannskapsflertal I 
for avsIag 

Et flertall i formannskapet 
hadde ogsâ denne gangen gatt 
inn for rádmannens innstilling 
om a opprettholde tidligere ved-
tak, mens et mindretall pa 3 
stemte for Ungersness' forslag 
om a gá inn for Ølbevillingen. 

Saken hadde ogsâ vrt oppe 
til fornyet behandling i edru-
skapsnemnda hvor et av med- 

lemmene hadde endret oppfat- 
V 

rn 
hoide sitt vedtak fra august om 
avslà sØknaden. Ogsa Iensman-
nen hadde gatt inn for A fasthol-
de sin tidligere tilràding om av-
slag. 

Det som til syvende og sist 
orde utslaget for mange av dé 

representantene som hadde end-
ret oppfatning i denne saken var 
følelsen av fOrskjeiisbehandling, 
sammen med det faktum at 01 
snart er tllgjengelig for alle ung-
dommer over 18 over hele Ene-
bakk - bare ikke i Salams pizza-
bar. 
- Forskjellsbehandling 

Walter Pedersen (Ap) henviste. 
til den innbydelse kommunen pa 
sin korrespondanse gâr ut med 
om industri og arbeidskraft og 
mente det rimte dâriig at man da 
etterskuddsvis skuile pose  pa 
med restriksjoner sá fort noen 
ville forsOke A etablere noe. Pe-
dersen viste ogsá til at det allere-
de er gitt forhándsbevilling til en 
som vii drive restaurant i Ytre og 
mente at man ikke matte legge 
opp til slik forskjelisbehandling. 

Piikt 09 prinsipper 
Jan KvendbØ (H) derimot men-

te at det her ikke var noe snakk 
om forskjelisbehandling. Kvend-
bØ pápekte videre at det her drei-
de seg om edruskapspolitiske 
prinsipper. - Vi har plikt til a páse 
at vâre vedtak ikke fØrer  til sosial 
belastning, sa KvendbØ. 

KvendbØ sa en klar forskjell pa 
forhándsbevillingen som er gitt i 
Ytre, bevillingen til Clifford og 
den foreliggeñde saken om 01-
bevilling, og tilbakeviste pa-
standen om forskjeilsbehand-
ling. 

Opplagt 
- Saken er opplagt for meg, sa 

Thorvaid Ungersness (Sp). - Det 
skulle vre unØdvendig a dra  

s kal kunne kjØpe en 01 eller to tEl. 
piaen Ungdom over 18 ir kan 
kj øpe kis.svis av 01 over hele 
Enebakk. Men slik skal det kan- 
skje 	vre 	1 	et 
Enebak(vendt)land, sa Ungers-
ness. 

- Folkelig sted 
- Fremskrittspartiets repre-

sentant Egil Sorensen benyttet 
anledningen til a sM et slag for 
det folkelige, og mente folk som 
kom traskende rett fra jobben 
trengte et alternativ til <<parket-
ten>> hos Clifford. - Folk trenger 
et folkelig sted hvor de kan M seg 
en 01 og en pizza, sa SØrensen og 
fortsatte: 

- Ungdom over 18 ar kan gifte 
seg, M barn, oppdra barn ga I krig 
og sloss for fedrelandet, men de 
kan ikke f& 01! De kan fA serti-
fikat og sendes Ut pa velene med 
fare for seg selv og andre, - men 
ikke 01. Jeg synes det er en ar-
rogant holdning. 

- Naivt 
- A tro at man beskytter ung-

dommen ved a nekte ol i en piz-
zabar er naivt, sa Tom Nilsen  

som om vi gjøt floe positivt for 
dem hvis vi nekter Salam a selge 
01. Dèt er bare en anstendug ting 
a giore. sa  Nilsen. og det er a gi 
Salam ølbevilling. Bade BarbOl 
og Guslund (KrF) bekiaget den 
endrede holdningen i kom-
munestyret. 

- Hvis vi gàr inn for denne 01-
bevillingen sa Guslund, da be-
hØver vi ikke a fortsette med a ar-
rangere rusfrie fester. Det hØres 
Ut som om det er om a gjore a fa 
mest mulig alkohol til Enebakk, 
sa Guslund. 

- Takk til alle 
Men 01 ble det akkesom, og Sa-

lam var sa glad sa glad. Og glade 
var ogsá ekteparet Fossum, som 
leier Ut lokalene Salam driver i. 

- Jeg fOler trang til a takke alle 
enebakkfoik, og alle I kom-
munestyret som har stOttet meg i 
denne saken, sa Salam, som ogsa 
kunne fortelle at det alkohoifrie 
lokalet for ungdom pa dét nr-
meste er klart. - 3 dager sá kan 
jeg ha det ferdig sa Enebakks 
gladeste mann denne mandags-
kvelden. 



Snofallet: 

Sure gpeiep.0  
SnØen som ramlet ned i 

forrige uke kan nok for mange 
vre en velsignelse. Skifolket 
gleder seg ikke minst over 
fierfoldige desimenter med 
hvit snØ.  Men medaijen har en 
bakside. Industriutslipp i 
Tyskiand har gjort nedbØren 
som kommer over oss i disse 
dager sur. Ren snØ skal til 
sammenhigning 	ha 	en 
Ph-verdi pa rundt 7. Er den 
over 7 er den basisk, mens 
verdier under 7 er surt. To un-
ge gutter pa Flateby som en-
gasjerer seg i miljØarbeid, har 
foretatt malinger av nedbØren 
siden en màned fØr jul. be 
smâ snømengdene som fait 
daâ hadde Ph-verdi, äitsá til-
nrmet normalt. Jon Ola og 
Pal Kristian Eggen, som de to 
guttene heter, oppdaget etter-
hvert at nedbØren gradvis ble 
surere og surere. De to gut-
tenes siste malinger av snØen 
viste en Ph-verdi pa 4. En sit 
ron har etter det vi Mr opplyst 

en Ph uk 3. Det skal etter si-
gende ikke vre farlig for den 
menneskelige organisme a fâ i 
seg snø med denne surhets-
graden, men foreidre med 
smá barn bØr  vite at det ikke 
er sunt a spise snø,  uansett 
Ph-verdi. Den sure nedbØren 
har dessverre andre kon-
-sekvenser. Hvis surhetsgra-
den i vannet og 1 jordsmonnet 
stiger, er det fare for at et be- 
grep 	som 	heter 
<<Waldsterben>-skogsdØd. Fis-
ker og mindre organismer 
dør. Dette Mr følger for n-
ringskjeden som alt liv i natu-
ren er bygget opp pa. For-
svinner det et ledd i en silk 
kjede, er det straks fare for at 
de andre leddene fØlger etter. 
Hva fØlgene blir her i Ene-
bakk kan man bare gjette seg 
til, man faktum er at vi har 
mange smá vassdrag som er 
veldig sârbare overfor for-
andringer i miljøet. 

Nils Petter Wiik: 

Lonn til deltidsledepe 
or kommunens ansvar 

Hestestriden: 

Samapbeld etteplyses 
(Espen Nordhagen) 

lkke hestetiender 
- For a fâ det slatt fast helt 

til a begynne med, sa er ingen 
av oss her nede hesteflender, 
sier Geir Rudberg. - Vi ser 
tvertimot positivt pa at ung-
dommen har noe a stelle med, 
men det bar etterhvert opp-
statt problemer som ingen av 
oss her nede hadde regnet 
med da eierne av hestesen-
teret kom og sa at de bare 
skulle ha to hester pa stallen. 
Av et brev fra fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, kunne vile-
se at de var butt pálagt a bru-
ke container for a transporte-
re gjØdselen bort. Et alterna-
tiv til dette, var at den 
gjØdselkjelleren som na blir 
brukt til stallplass, igjen taes i 
bruk som lagringsplass for 
gjØdsel. 

- A legge en presenning over 
lasset med hestemØkk kan vel 
ikke sies a vre I trâd med pa-
legget, sier Geir Rudberg. - Et 
annet problem er at heste-
gjødselen ikke ailtid blir er-
net fra veien, dette fØrer til at 
det ikke ahltid er like mor-
somt a oppholde seg uten-
dØrs, legger Jostein Rudberg 
til, han er nrmeste nabo til 
hestesenteret. 

Tvilsom sikkerhet 
Sikkerheten ved driften pa 

hestesenteret var ogsá en ting 
det ble reist et stort spørsmál 
ved. sa sent som sist fredag 
var vi 1 kontakt med kom-
muneingeniør Staff-Iversen. 
Han kunne berette om en epi-
sode hvor en av brøytebilene 
hadde møtt en hest med ryt-
ter. Brøytebilen hadde 
skremt hesten, slik at ryt-
teren ble kastet av. Heldigvis 
var rytteren denne gangen en 
voksen person, og vedkom-
mende kom fra det uten men. 
Han som fØrte brØytebilen  ble 
etter dette betenkt. Hva om 
han, som fØrer en av en bil 
som tross alt braker ganske 
forferdelig, skulle komme til a 
skremme ut en hest med en 
uerfaren, ung rytter pa ryg-
gen? Rent juridisk ville han 
sannsynhgvis ga fri, men det 
moraiske ansvaret matte han 

svare for selv. - Vedkom-
mende brøytemann overveier 
na a nekte enhver ferdsei med 
traktor nede i Flatebydalen, 
sier Staff-Iversen. Dette vii jo 
fâ alvorlige konsekvenser for 
innbyggerne der nede. 

Vanskeligheter av denne ar-
ten begrenser seg ikke bare til 
Flatebydalen. Ogsá videre 
oppover I feltet har hestetra-
fikken skapt problemer. 

- Vi er fullstendig Mar over 
dette, sier Geir Rudberg, - 
men vi som bor her nede fØier 
nok vanskelightene bedre pa 
kroppen enn de feiste andre. 
Noen av oss som bor her nede 
er direkte redde for de store 
dyrene ettersom det ikke all-
tid er like erfarne ryttere som 
styrer hestene. Trafikken er 
til sine tider sapass stor, at 
enkelte vegrer seg for a ga opp 
til postkassene 

Forurensning og 
fluer 

Den store aktiviteten pa he-
stesenteret har med tiden an-
tatt dimensjoner som tydelig-
vis gjØr  livet surt for inn-
byggerne I Flatebydalen. Med 
opptil et tyvetalls hester som 
nabo, er det klart at det opp-
star problemer. Problemene 
kan vre sa mange. Heste-
mØkka som ligger overalt, og 
flueplagene som dette med-
fØrer er en hindring for trivse-
len. - Forurensningen av øy-
eren har vrt i sØkelyset den 
siste tiden, sier Per Andersen. 
- og med de avlØpene som gñr 
nedover i dalen, vil det i alle 
fall ikke bli noe bedre hvis ik-
ke spØrsmálet  om heste-
gjØdselen fAx en utgang. - Vi 
som bor her nede opplever 
nestén daglig at de som driver 
dette senteret inntar en gan-
ske arrogant hoidning til oss 
naboer, sier Jostein Rudberg. 
- Vi har gang pa gang prØvd a 
fA hestesenteret til a sam-
arbeide om en eventueli lØs-
ning pa vanskelighetene, men 
vi er blitt mØtt med en kald 
skulder. 
lkke hensynslose 

At trafikantene blir karak-
terisert som hensynsløse, set-
ter vi et stort spørsmalstegn 
ved. Som bilister kjØrer vi hel- 

ler I grØfta enn a risikere at 
det skier en ulykke. - Vi Øns-
ker a rette et spørsmal til de 
ansvarlige myndigheter om 
hvem som har ansvaret hvis 
ulykken skulle vre ute, sier 
Jostein Rudberg, dessuten 
Ønsker vi en reaksjon an-
gaende forurensningspro-
blemene her nede, legger han 
til. - A drive et hestesenter 
med de dimensjonene her 
nede, i et planlagt friomrade, 
med beboelse like oppa snip-
pen, ma mildt sagt kalles 
uheldig. Hvis eierne av he-
stesenteret ma fortsette med 
denne driften, finnes det sik-
kert mer velegnede plasser 
her I Enebakk hvor driften 
kan ga mer usjenert. Det skul-
le for eksempel vre mulig a 
leie en lave med littjord hvor 
hestene kan ga uforstyrret av 
biler, sier Per Andersen. Un-
der samtalen ble det pekt pa 
mange uregelmessigheter 
med hensyn til de gjeldende 
lover og relger for gjØdseldis-
ponering, drift av hestesenter, 
sikkerhetsmessige tiltak, og 
den ansvarlige instruksjon av 
uerfarne ryttere. 

Onsker reaksjon' 
Det som naboene til Flate-

by Hestesenter aMer mest Øns-
ket seg, var en klar reaksjon 
fra politikere, bygningsrad el-
ler helserad. De mente at drif-
ten pa hestesenteret var i 
strid med de gjeldende  
for drift av é 	 5- 
sement. 

- Det har vrt sa mye snakk 
orn hrverk pa eiendommer 
her nede I Flatebydalen, leg-
ger Per Andersen til til slutt, - 
det stemmer nok, men he-
stesenteret er ikke de eneste 
som er berØrt av dette. Ogsa 
vâre eiendommer har blitt 
asted for pØblenes oppmerk-
somhet, og vi synes ikke at 
det er noe trivelig vii heller. 

KommuneingeniØr Staff-
Iversen Ønsker a presisere at 
problemene med brØytebill 
hest gjelder over hele Ene-
bakk. - Vi hadde helst sett at 
det ble inniedet et samarbeid 
mellom hesteeierne og oss, 
sier han over telefonen. 

Bolkott av SOP= 
fpikanske varer 

VIGNETT 

I kveld behandler kultur-
styret lederproblematikken 
I ungdomsklubbene. To av 
kiubblederne som har vart 
ansatt pit Flateby Ung-
domsklubb har sluttet etter 
kort tid. Kulturstyret vii nit 
prØve i samarbeid med kiub-
bene it diskutere seg fram til 
ordninger som fungerer slik 
at man unngitr konflikter 
mellom lØnnede og frivillige 
ledere. Sit langt har ikke le-
derstillinger butt prioritert 
i den grad kulturstyret har 
Ønsket. Kulturstyret har de 
senere itrene prioritert for-
ebyggende ungdomsarbeid, 
og har ved tidligere rulle-
ring av langtidsbudsjettet 
foreslittt godtgjØrelse  til fri-
villige ledere uten at man 
har funnet plass til dette pit 
buds jettet. 

Horing 
Kulturkonsulent Nils Petter 

Wiik har framsatt et forsiag til. 
hvordan han mener arbeidet bØr 
legges opp med tanke pa en bed-
re drift av ungdomskiubbene, og 
en løsning pa lederproblematik-
ken. Wiik foreslâr at gjeldende 
malsetting, retningslinjer og i-
strukser for ungdomsklubber 
skal sendes kiubbene til uttalelse 
med hØringsfrist 1. mars. Det er 
srlig et punkt Wiik Ønsker kiub-
benes uttalelse til, nemlig der 
hvor det star at i tillegg til be-
talte ledere kan kiubbene selv 
beslutte a lØnne deltidsledere. 
De ma da ta av de midlene de 
mottar fra kommunen i ram-
metiiskudd til dette formálet. 
Disse retningslinjene ble vedtatt 
i 83, og foreiØpig bar man ikke be- 
nyttet seg 1 noen grad av denne 
adgangen for kiubbene til selv a 
lønne deltidsansatte. 

Vanskellge 
arbeidsforhold 

I en rapport fra Ann-Magritt 

Høseggen om arbeidsforholdene 
pa Flateby ungdomsklubb, og ar-
sakene til at hun sluttet etter sâ 
kort tid, gâr det Mart fram ilt de 
rent praktiske forholdene ved 
klubben var lite tilfredsstillende 
idet det var vanskelig a etablere 
en tilfredsstillende ordning med 
kontorfunksjon. Høseggen sá det 
ogsa som et problem at klubbsty-
ret stort sett best,o av eldre ung-
dommer som pa en mate var 
vokst fra klubben, slik at de var 
lite aktive stØttespillere pa 
klubbkvelder. Konfliktstoff som 
følge av samarbeid med frivillige 
ulønnede ledere er ogsa nevnt. 

Kommunal oppgave 
- Personhig mener jeg at 

deltidsansatte bdr M lØnn, sier 
kulturkonsulent Nils Petter Wi-
ik, - og jeg mener dette er en 
kommunal oppgave. Hittil har 
klubbene selv vrt ansvarlig for 
A avlØnne  deltidsledere i den 
grad de selv mente det skulle gjØ-
res. Det matte skje av rammetils-
kuddet, og det er klart at det 
kanskje er andre oppgaver et 
ungdomsklubbstyre fØrst og 
fremst vil prioritere. sa selv om 
rammetilskuddet etterhvert har 
fátt en anstendig stØrrelse,  me-
ner jeg avlØnning av ledere, ogsa 
deltidsledere, pahviuer kom-
munen. LØnn til deltidsledere er 
prioritert svrt hØyt  av kultur-
styret. Vi haper bare at vi kan M 
inn midler til formalet i forbind-
else med rullering av langtids-
budsjettet. 

Alder og kjonn 
- Vi vil ogsa prove A se pa bade 

alder og kjØnn ved rekruttering 
til styre i framtida. Det bØr  vre 
et visst samsvar mellom alderen 
pa styremedlemmene og med-
lemmene 1 klubben for Øvrig. 

Nar det gjelder tilfredsstillende 
kontorplass er dette praktiske 
problemet noe vi er I ferd med a 
lØse, sier Wiik. - Det er likevel 
klart at vi kan ikke ha staende et 
kontor som skal vre reservert 
klubbleder. Kontoret ma kunne 
brukes av bade styret og ung-
dommene som jobber i klubben. 

Etter en henstilling fra Felles-
radet for det sØriige Afrika ved-
tok Enebakk kommunestyre mot 
tre av HØyres stemmer a henstil-
le til nringsdrivende, foreninger 
og lag i Enebakk om a boikotte 
sØrafrikanske varer. 

I vedtaket som ble fattet heter 
det: 

Kommunestyret I Enebakk 
tar sterk avstand fra SØr-Afrikas 
undertrykkende apartheidpoli-
tikk. Det pagar en internasjonal 
boikottaksjon for a presse Sør-
Afrikas myndigheter til a gi alle 
innbyggere de samme rettighe-
ter. Som en lokal konkret kon- 

sekvens av dette, vil kommune-
styret be ordfØreren iverksette 
følgende tiltak: 

Det rettes en henstilling til 
nringsdrivende I kommunen 
om a unngâ salg av varer fra 
SØr-Afrika, eller varer som har 
sin opprinnelse fra sØiáfrikanske 
selskaper. 

Kommunen skal unnga sam-
arbeid med seiskaper som har in-
teresser 1 SØr-Afrika, og kom-
munale institusjoner skal ikke 
kjØpe inn eller distribuere son 
afrikanske varer. 

Det rettes henstilling om at 
nringsdrivende, institusjoner,  

foreninger og lag ikke rekiamerer 
for sørafrikanske varer eller virk-
somheter." 

Et forsiag fra Tom Nilsen (SV) 
om a henstille til stat og regje-
ring a iverksette en handelsboi-
kott av SØr-Afrika flkk fire stem-
mer. 
Ogsa Sovjet 

Et likelydende forslag som 
gikk pa a ta avstand fra Soviets 
krigfØring i Afganistan - med 
henstilling om boikott av sovje-
tiske varer ble oversendt for-
mannskapet til behandling. 
Forslaget ble framsatt av Egil 
SØrensen (Fr.p.) under eventuelt. 
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P LAKATEN 
- aktuelle oppslag om ukens aktiviteter 

Morten Selp 
fly vara til 
belseutvalget 

Kommunestyret har enstem-
mig vedtatt a imøtekomme Tove 
Eeg Larsens sØknad om fritakel-
se fra sitt very som varamedlem i 
helseutvalget for innevrende 
valgperiode. 

Marten Arup Seip ble valgt 
som fly vararepresentant i stedet 
for Eeg Larsen. 

NN
Iff 

Et'1ttfj *' 
UVE 8IUJCR 

omgi~i  

JAIN 
,6r,wIf. 9125101  

Tommelen ned for 
dobbeltmoralen 

Sä vant Salams sØknaci om Ølbeviliing til siutt fram, 
og gleden var stor. Ikke bare hos Salam selv, men hos al-
le poiitikerne som til siutt valgte a get inn for Ølbevillin-
gen - og hos folk flest. Det man i dag gleder seg over er 
ikke - som noen vii hevde - at Enebakkfàr nok et sted 
hvor det serveres 01. Det er ikke om a gjØre a fà mest 
mulig alkohol til Enebakk (den produksjonen liar Ene-
bakkinger selv kiart i generasjoner). 

Man gleder seq fordi tanken om likebehandling til 
slutt fikk gjennomslaq hos det overveldende fZertail av 
kommunepolitikere. Og man gieder seq fordi den bevil-
iingen kommer i grevens tid,for en seriØs mann med up-
iettet vandel som hele tiden liar kjempet for a holde ho-
det over vannet i Grendesenteret. Vi er glade for at de 
som Ønsker det kanfà en 01 til sin pia hos Salam, slik 
at voksne mennesker som gjerne vii ha et glass 01 til ma-
ten har et alternativ til andre lokaler i Grendesenteret 
som tross alt driver i en annen genre. 

Vi ncerer ingen frykt for at Salams pizabar blir Ene-
bakks nye Ølbule. Vi tror Salam greier d holde orden i 
silt hus. Hans gode intensjoner behØver ingen a dra i 
tvil. Han har endatil gàtt sà langt som til a leie ekstra lo-
kale hvor han vii drive et alkoholfritt tilbud til ungdom 
under 18. 

Alle som liar bodd noen âr i Enebakk vet hvor skoen 
trykker nàr det gjelder ungdommens stigencie Øikon-
sum. Det er grØftefylla som dominerer. De som er ute et-
ter fy11 gàr ikke inn i Salams pizabar og kjOper 01. I 
hvertfaii ikke mindreàrige, for det liar de ikke ràd til, 
selv om de skulle kunne lure innehaveren. Nei, de gár til 
koionialhandleren a kjOper kassevis av 01, for det er bil-
ligere. 

Eller, defàr pappa og storebror til a kjØpe 01 for seq. 
Det suser vel ogsä livlig i destillasjonsapparatene runcit 
om i Enebakk. Kjcere edruskapsnemnd- om dere vii dri-
ve aktiv alkoholpolitikk med tanke pa redusert konsum 
blant ungdom, set begyñn her, for det er her problemet 
ligger. 

Og til aileforeidre somfrylcter Salams piabar og 01-
bevillingen: Ta en runde i Enebakk lørdagsnatta, set vet 
dere hva dere skal vcere recide for! 

I denne debatten har det vcert til tider kvalmende a se 
moralens voktere stet pa barrikadene kjempe mot 01-
bevillingen fordi man har ant det aidri kom fra lijertet, 
men at andre ting là bak. Her liar debatten i sannhet 
gatt pa tvers av partiers tradisjonelle hoidninger til al-
koholpolitikk, og man ma undres.. 

Samtidig vii vi understreke var respekt og aktelse for 
de representantene som hele tiden har gdtt imot utifra 
en konsekvent hoidning til alkohol og edruskapspoli-
tikk. De gikk da heller ikke inn for beviliingen til Clifford 
A/S. Men dobbeltmoralens voktere - dem liar vii sannhet 
ingen aktelse for. 

Na er bevillningen gitt, resten er opp til Salam. 

FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg 

etter beste skjonn. Du kan skrive anonymt, 
men redaksjonen ma ha navn og adresse. 

Hest er best 

VIGNETT 

Helgens filmer 
ROY 	MERYL 

SCHEIDER STREEP 

Alle med sunn fornuft bØr vite 
at hest er bedre enn pest. An-
gáende problemer med regler for 
ferdsel i trafikken, sâ er ikke det 
noe stØrre problem enn det ellers 
er med andre trafikanter, Det 
gjelder her som ellers a utvise 
aktsomhet, og hensynsfullhet 
overfor hverandre. Her i Ytre har 
vi pâlagt vàre medlemmer a ut- 

vise den stOrste varsomhet, ved 
f.eks. a skritte hesténe tler det er 
vanlig ferdsel. Vi Ønsker selv-
fOlgelig at ogsâ bade gáende og 
kjØrende viser den samme hen-
synsfullhet. Og med et smil og 
vennlighet er ikke problemet noe 
stØrre med hest, enn med andre 
trafikanter. 

Nár det gjelder problemet med  

Sondag 3. febr. 
Ki. 16.30 (B): "Brannmannen 

rykker Ut." Helvill historie om en 
forsvunnet kjempediamant, en 
brannmann, en krovert, to 
tankbilsjáfØrer, en gjeng med 
skurker, politi og Interpol. Hold 
pa hatten, her gár det unna. 

M. 18.30 (U): Zorro slâr til 
igjen! De fleste kjenner Zorro fra 

ansk 

dertrykkerne under Napoleons-
krigene. Spennende eventyr med 
mannen som setter en Z. med 
sverdet hvor han har seiret. 

Gudstjeneste 
son. 3. febr. 

11: Mari kirke v/Helgheim. 
Sang v/Leif Fjeld. 

hestemØkk, er det rart hvordan 
"rnØkk" kan endre karakter. Det 
pussige er at de som roper hØyest 
om "mØkka" har i flere âr vrt og 
hentet gratis møkk med hengere 
til blomsterbed og kjØkkenhage. 

Vennhig hilsen 
styret i Y. Enebakk hesteklubb 

4'S7ILL OF THE NIGH 
ROBERT BEN1'Oc 

Kl. 20.30 (V): "I ly av mørket.' 
Thriller med psykologisk tilsnitt. 
En psykatrisk pasient blir myr- 

Det er bare a konstatere at Al-
mehagen dessverre ikke oppfat- 
tet budskapet jeg forsØkte a gi i 
mitt forrige innlegg. Jeg ser meg 
nØdt til a prØve enda en gang. 

Poenget er nemlig det at den 
diskusjonen Almehagen igjen 
legger opp til kommer pa et for 
tidlig tidspunkt. Det finnes etter 
min mening ikke noe reelt nytt 
alternativ til lokalisering av id-
rettsanlegget ennâ. Det er gan-
ske innlysende at man ihvertfall 
ma ha ayklart nd landbruks-
myndighetene om en i det hele 
tatt kan bygge pa Vidotta fØr en 
setter av nrmere 1 million i 
budsjettet. 

Jeg synes a merke at Almeha-
gen i inniegget virket noe ille be-
rØrt over at jeg ga et historisk til-
bakeblikk som han kalte det. Ja, - 
det kan jeg jo forstã. De 
entreprenØregnskapene og i de 
rikdommene som HØyre nâ er i 
besittelse av, benytter de savisst 
ikke forrige periode da de sam-
men med de andre borglige par-
tiene hadde flertall i kommune-
styret. Da hØrte vi ingenting om 
alternativ lokalisering - det ene- 

Leikarriii- 
genIgnap 

minner om gammeldanskurset 
som starter pa Ignarbakke i 
kveld. Dette er et videregáende 
kurs, og alle som har gatt pA kurs 
fØr, og andre som kan danse litt 

Dersom det er iriteresse for det. 
vilman fortsette med swing etter 
gammeldansen. Ta med venner 
og kjente og bli med. 

det. Den myrdedes kone er redd 
for a bli innblandet. Politiet 
fastslàr at morderen er en kvin- 
ne. Hvis blikk kunne drepe 	 

Idpettsafflegg pao 
Flateby igjen 

ste vi noterte ass var negativ 
stemmegiving ved ethvert forsØk 
fra Arbeiderpartiet om a avsette 
midler i budsjettene. 

Jeg ma derfor undres over at 
Almegren skriver at det fra poll-
tisk hold har vrt reist kritikk 
mat at de andre alternativene ik-
ke er blitt grundig belyst? Hvilke 
andre alternativer, niener han? 
Jeg ma igjen minnon hvem 

- 	om hadde flertallet i -. kom- 
;.itnunestyret gjennom 4 ar. 

Men, nok om det. Detvina ma 
konsentrere oss om er a la dette 
nye forsiaget til lokalisering pas-
sere de kommunale ag fylkes-
kommunale kanaler som er nØd-
vendige. Etter det skal vi flak - 
som jeg skrev i mitt forrige inn-
legg ogsa - vre med og diskute-
re hva som er den beste lØsnin-
gen. 

FØr vi er kommetsa langt har 
det derfor etter min mening in-
gen hensikt a fortsette denne 
ordvekslingen. 

Med hilsen 
May Strandos Johansen 

Gruppeleder, Enebakk 
Arbeiderparti 



1-ärs jubmleum hos 
Ypkeskimp og vern 

0 	 VIGNETT 

Fleptall for komw 
munal 

Ogsã god gammel Kronemakko er en del av varespekteret i Kay StrØms butikk pa Spy-
deberg, men arbeidsklcer og vernekicer utgjørfortsatt den stØrste varegruppen. 

Pa iørdag er det nøy-
aktig et ar siden Kay 
Strom fra Ekebergdaien 
startet butikk F Spyde-
berg. AIS YrkeskIr og 
vern heter 'butikken, og 
navnet indikerer tydelig 
hvilken bransje han dri-
ver i - arbeids- og verne-
klar. 

Her viser Kay StrØm fram en god arbeidsclress for kalde 
dager 	 

Et solid flertall F kom-
munestyret gikk mandag 
inn for at den planlagte 
heldagsbarnehagen I Kir-
kebygden skal vre kom-
munal, og at man ikke 
skal inngâ noe samarbeid 
med Emaus Misjonsfore-
ning. Det forutsettes at 
den kommunale heldags-
barnehagen for barn over 
og under tre ãr skal byg-
ges i 1987 som vedtatt i 
langtidsbudsjettet. 22 av 
kommunestyrets 	mcd- 
lemmer gikk inn for dette 
forslaget framsatt av May 
Strandos Johansen (Ap) 
pa vegne av Ap og V, 
mens mindretallet gikk 
inn for Jon Kvendbø(H)s 
forsiag om a samarbeide 
med Emaus om denne 
barnehageutbyggingen. 
Dermed ble det kroken pa 
døren for samarbeid med 
Emaus, og heldagsbarne-
hagetilbudet vii vere 
likt, og i kommunal regi, 
over hele Enebakk. 

Likt tilbud 
- Ap mener dette er et kom-

munalt ansvar, sa Bjorn Holtet 
(A), som ogsá er formann I barne-
hagenemnda. Tilbudet bØr vre 
likt i alle kommunens kretser, og 
det yule vre lite hensiktsmesslg 
a gd i forhandlinger med Emaus 
med et slikt standpunkt. Ogsá 
SVs Tom Nilsen mente barne-
hageutbygging var en kommunal 
sak. - Jeg er livredd for et sam-
funn som tinner det nØdvendig a 
gâ til misjonsforeninger for a 
bygge barnehage, og jeg fØler 
meg hensatt til det forrige âr-
hundre, sa Nilsen. 

Frustrert Sorensen 
SØrensen (Frp) var ikke sâ 

Gled dere alle pensjo-
nister og dere over femti, 
for nã inviterer trekk-
spiligruppa Frisk Luft 
igjen til eldretreff pa Ig-
narbakke. Det blir gratis 
adgang, og servering som 
Vikskroken Sanitetsfore-
ning star for. Og sist men 
ikke minst - det blir dans 
kveiden til ende. Og mu-
sikken, ja den blir selv-
fØigieig besørget av Frisk 
Luft. 

Sã sett av tirsdag den 5. 
februar, for det er da det 
skjer pa Ignarbakke.... 

Forrige gang trekkspiilgruppa 
Frisk Luft inviterte til eldrettreff 
pa Ignarbakke var i juni. Da var 
det fullt hus, og alle var like be-
geistret for arrangementet. De 
populre tilstelningene, hvor ye-
teranene riktig far svinge seg, ar-
rangeres to ganger I áret, og ne- 

redd. Hovedhensikten er vel a fá 
en barnehage, sa SØrensen, som 
mente at man her hadde trenert 
et gyldig vedtak. SØrensen lot ik-
ke anledningen ga fra seg til a 
<<vrenge Venstre ettertrykkelig. 
- Fra a vre et solid borgerlig 
parti har Venstre gátt mer og 
mer over til sosialdemokratiet, 
sa han. Forlovelsen var pa gang 
alierede tidlig i 83 og bryilypet 
sto pa valgnatta. Og det tok ikke 
ni mâneder fØr  de kom fram til 
dette resultatet, sá de var vel 
nødt til a gifte seg da, sa den spi-
rituelle SØrensen. -. For oss betyr 
det ikke sá mye om det blir bar-
nehage eller ikke, la han til. - Vi 
betrakter tilbudet som et tilbud 
til foreldre - ikke til barn. SØren-
sen, som innrØmmet at han ikke 
hadde noe bevis for at private 
barnehager yule bli bulligere enn 
kommunale, valgte likevel a 
slutte seg til de borgerlige i ren 
og skjr irritasjon og frustrasj on, 
som han uttrykte det. 

Besparelser 
- BarbØl (KrF) pápekte at bar-

nehagenemnda ikke hadde inn-
kalt til noe mote som vedtatt i 
formannskapet november 83 - til 
tross for flere purringer. - Det er 
rart de ikke engang vii hØre pa 
noe aiternativ, sa BarbØi, som 
mente det lot til at det bare var 
fØr hvert vaig at Ap og V var 
spesielt kristeiig interesserte. 

BarbØl mente besparelsené -ved 
et samarbeid yule ligge pA Ca. 
200.000 kroner og undret om 
kommunale barnehager virkelig 
var sa mye verdt. - Bade kristne 
og ikke kristne foreldre bør kun-
ne akseptere at barnehagen dri-
ves av en kristen organisasjon, 
mente BarbØl, og pápekte at 
man i forbindeise med korttids-
barnehagen Emaus driver har et 
utmerket samarbeid med foreld-
rene. 

ste arrangement igjen skal ga av 
stabeien tidlig pa sommeren en 
gang. 

Frisk Luft er stadig pa farten 
og spiller - I pensjonistforeninger, 
pa syke- og aldershjem, og ellers 
til dans over alt hvor man matte 
Ønske god trekkspillmusikk i den 
gamie velkjente stilen. Den 12. fe-
bruar star Ryen Alders og syke-
hjem for tur. Der er gruppa ofte 
og underholder, og denne gangen 
er det i forbindelse med et karne-
val pa sykehjemmet. Sá derfor 
matte gruppa takke nei til Han-
dicaplaget til a bli med pa deres 
a.rlige kanefart til Vangen, som 
arrangeres samme dag, forteller 
Odd Lillejordet i Frisk Luft til 
\Tignett. I kveld spillergruppa pa 
Ila Servicehjem. - 

Men tilbake til Enebakk - og 5. 
februar pa Ignarbakke. Det er 
dagen- og stedet for alle eldre og 
pensjonister som setter pris pa 
en svingom til god gammeldags 
trekkspillmusikk. 

Godt utvalg 
Butikken har et solid Ut-

valg av disse varene, og sat-
ser stort sett pa norsk kval-
itet, hvor en av hovedlever-
andørene er Sigmund We-
naas fabrikk i Romsdal. For-
uten arbeidsklr tinner man 
ogsâ penklr til voksne 
menn, et begrenset utvalg 
damek1r, som dynejakker 
og káper, og endelig fØrer 
man forskjellig slags undert-
Øy. F.eks. kan man her fá 
kjøpt den gode gamle krone-
makkoen som er butt sâ in. 

Lave priser 
- Vi er godt fornøyd med 

omsetningen etter det første 
âret, sier Kay StrØm. Vi dek-
ker absolutt et behov, og folk 
er fornØyde. Vi prØver a kjØre 
sâ lave priser som mulig, hol-
der oss stort sett til norske le-
verandører, og nâr det gjeider 
de varene vi fØrer som faller 
utenfor gruppen arbeidstØy, 
sâ holder vi oss unna mote. 
Ellers selger vi alle mulige 
slags arbeidsk1r og verne-
klr til snekkere, industriar-
beidere, skogsarbeidere osv. 

Innarbeidet 
- Hvorfor starter en ene-

bakking butikk med arbeids-
og verneklr I Spydeberg? 

- Jeg begynte med a reise i 
maskin- og verktØybransjen i 
1965. Da det etter hvert be-
gynte a ga nedover med in-
dustrien, skiftet jeg bransje. I 
1982 begynte jeg i et Oslo-fir- 

ma som driver med saig av 
arbeidstøy av alle slag. 

Jeg er med andre ord godt 
innarbeidet I kundekretsen 
fra mange âr tilbake. Har 
kunder over storparten av 
Østlandet, men besØker stort 
sett kunder i distriktet fra 
Vestby til ørje. sa jeg- valgte 
bevissc a etablere meg i Spy-
deberg fordi det ligger midt i 
lØypa. Ellers har jeg ogsâ 
kunder i Enebakk... 

- Hvem passer butikken 
nâr du reiser? 

- Det er stort sett kona, 
Astrid, som er her i butikken 
alene. 

Utvidelse? 
- Har dette fØrste âret vrt 

stritt? 
- Det har vmrt mye job-

bing, men det visste vi jo pa 
forhand. Nár en skal drive 
med alt sjØl, fakturering, til-
bud osv. blir det mye helg- og  

kveldsarbeid. SA langt har 
det imidlertid gàtt sá bra for-
retningsmessig, at om det 
fortsetter regner vi med a fá 
anledning til a ansette en da-
me pa deltid, silk at vi kan fâ 
lØrdagsfri en, gang i blant. 

Det erogsá ting pa gang 
som tilsier at vi utvider for-
retningen. -Vi bar muligheten 
for a leie tilleggslokaler her, 
og da kan vi blant annet fá 
plass til a installere utstyr for 
pâtrykking av firmamerker 
pa arbeidstøyet. Har man 
fØrst utstyret her, er det en 
lØnnsom, og iite tidkrevende 
geskjeft. 

Gode tilbud 
- LØrdag jubilerer du. Skal 

det feires med stort juba-
long? 

- Ikke akkurat det kanskje, 
men det blir I hvert fall jubile-
umssalg med svrt mange 
gode tilbud. 

E I d ret reff p aO 

Ignarbakke'. 
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Et naturlig sporsmAl nr 	Vinterføre 	 og 

	

tet tidsnok, og grundig nok? 	an grave fram bilen, sä 

	

Kommuneingen.iør Staff-Iver- 	skal man flnne veien. Ising 

	

sen sier til Vignett at dette 	pa ruter, og hØye brøyte- 

	

nok er tihfelle. - Enebakk er 	kanter. Det skal lite tilfØr 

	

delt opp i forskjellige soner, 	ulykken er ute. 
hvor privatpersoner som blir 
lØnnet av kommunen brØyter 
veiene. Vi mottar svrt [a kia-
ger over arbeidet, sier han. - 
Deter svrt lite brøyting  som 
foregâr direkte i regi av kom-
munen og teknisk etat, vi 
brøyter bare rundt skoler og 
offentlige bygninger I omrá-
det, legger han til. 

- Men det ma da bli dyrt 
dette? 

Ja, relatiyt. Vi benytter Ca. 
280 000,- bare til snØrydding  i 
lØpet av et âr. tJtgiftene er de 
samme hvert ár, fordi brØyte-
mannskapet har betalt enten 
det faller mye eller lite snø i 
løpet av vinteren. 

N, virker dette beroligende 
pa 'vinternerverie"? Ikke det 
nei. Men i alle tilfelle: Ta det 
med ro nâr du er ute og kjØrer, 
det er farten som dreper. Om 
du av en eller annen grunn 
skulle havne i renna, er det 
ailtid en mate a ía bilen opp 
pa veien igjen. Har du utstyrt 
deg med spade, sand og kjet-
tinger, eller knipetak, er det 
store sjanser for at du kom-
mer heiskinnet igjennom den-
ne vinteren ogsâ. Hvis bilen 
vii starte da. 

VIGNETT 

Snovret: 

(av Espen Nordhagen) 
Vinterforet gir bilis-

ter og andre trafikan-
ter problemer. Pa 
kort tid la et seg et 
tykt snoteppe. Dette 
skaper trobbel. Utfor-
kjoringer, biler pa 
aketur, vonde ryg-

ger etter snomâking 
og engstelige foreld-
re som frykter del 
verste nár de slipper 
minsten Ut for a leke i 
snoen. Villmanns-
kjoring horer aller 
minst.ernrne pa yin-
terfore, men mange 
tror kanskje de er 
bedre bilister enn det 
de er. Vi har pratet 
med folk som har 
grele pa hva somgj-
res, og hva som bur-
de gjores. Korn-
muneingenior Staff-
Iversen 

taff
Iversen informerer 
oss om hva som gjo-
res forà holde veiene 
rene for snø, og lens-
mañnsbetjent Stig 
Hanéen gir vullig fra 
seg tips om hvordan 
man skal unngà bade 
del ene og andre pa 
vinterfore. 

SnØ, snØ og atter snø. I skri-
vénde stund layer det ned. 
Bakken er forlengst helt dek-
ket av et tykt teppe. Men bak- 

ken er ikke det eneste som 
blir dekket Vi hadde pro-
blemer med a finne igjen bilen 
var her en morgen. Som en 
naturlig fØlge av snefallet, 
oppstár det problemer i for-
bindelse med kommunikasjo-
nene. Biler ligger titt og ofte 
lettere henslengt i en stor og 
myk snØfonn. Grunnen? Jo, 
føreren mistet plutselig kon-
takten med veien. - Dette er 
et av problemene under slike 
forhold sier lensmannsbetjent 
Stig Hansen ved Enebakk 
lensmannskontor. - FØreren 
blir blendet, eller de mister 
kontakten med veien pA an-
nen mate, som for eksempel 
ved passering av møtende bil. 
FØyka som star bak bilene pa 
slikt fØre er nok til a berØve 
sikten bade for en selv, og 
medtrafikanter. Nâr en kjører 
bil under de forhold som nà 
rader, er det viktig a ta visse 
forholdsregler: 1) KjØr aldri 
med igjenisede ruter. Man ser 
lite nok som det er vinterstid, 
om man ikke skal sitte og my-
se gjennom en islagt frontr-
uté.. Man skal ogsá ha siJt 
bakover, sá husk: Ta dèid 
til a skrape av rutene, hviu 
ikke g,jØr det, ryker lappén 
dersom rette person ser deg. 
2) sia ned farten. Mister du 
kontroilen over bilen pa kjel 
kefØret, er det bare a lukke 
Øynene og hápe det beste. 
Bremser man, sklir man rett 
fram, og kontakten med veien 
far man bare igjen hvis farten 
er lay. Dessuten dukker det 
ofte opp uventede hindringer 
i veibanen, som for eksempel 
nedsnødde biler, og parkerte 
kjØretØyer uten lys. KjØrer 
man i boligfelt, ma man slap-
pe av pa gassen . Barn er 
nemlig adskllhig merbegeist-
ret for snø enn bilistene, og 
unger er impulsive. Derfor 

kan det hende at de sklir rett 
Ut 1 veien foran en bil. Har bi-
len for stor fart da kan man 
bare tenke seg folgende. Det 
er bedrea ta seg litt bedre tid, 
enn a utsette seg selv og an-
dre for fare. 

PA kjelkefØre hender det at 
man blir stáende fast, eller av 
en eller annen grunn ma par-
kere bilen fordi man ikke 
kommer opp en bakke. - Hver 
vinter ser vi biler som er par-
kert pa veien, sier lensmanns-
betjent Stig Hansen. - Dette 
fØrer til at kollisjonsfaren 
Øker. Dessuten er disse bilene 
til hinder for brØytemann-
skapene, sa derfor: MA du par-
kere bilen sa gjØr det slik at 
den ikke er til hinder verken 
for brØytebilen,  eller andre 
trafikanter. Hvis dette er 
umulig, gjør  bilen mest mulig 
synhig ved bruk av varseltre-
kant e.l. 

- men sammens yngste 
hos 	smärolZin gene i 
snØdagen. 

fØrste virkelig store 
er glad for snØen som de har ventet sà lenge pa. Stor varjubelen 

Fjellknatten barnepark i Ytre pa den 
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Over sytti personer 
var lørdag kveld sam-
let pa Ignarbakke for a 
feire Ytre Enebakk Sa-
nitetsforenings sytti-
àrsdag. Blant gjestene 
var Enebakks ordfØrer 
Lucie Paus Falek, for-
mannen i Akershus 
krets av NKS Lilly 
Lund, formann for Fin-
stadtunet, Sigrid Karl-
strup (ogsâ medlem av 
kretsstyret), 	repre- 
sentanter fra alle de an-
dre fire sanitetsfore-
ningene I Enebakk, og 
helselagets formann 
Gunnbjørg Svarthol. 
Ogsâ Ingeborg Solli, 
som var med i fore-
ningens styre helt fra 
1926 og nesten fram til i 
dag, var a finne blant 
deltakerne i den store 
70-ârs festen. 
Det var Sanitetsfore-

ningens formann gjennom de 
siste 12 r, Magda Sandbk, 
som Ønsket velkommen, og 
som leste dagens prolog. 
70-ârs beretningen ble lest av 
Bent Lillejordet. 

Aftenens utmerkede toast-
master, var trekkspillklub-
bens Primus motor Odd Lille-
jordet. Pa scenen hadde ban 
sØrget for a plassere med-
lemmer av Frisk Luft, som un-
derholdt med fin musikk un-
der hele middagen, og som og-
sà blàste liv i allsangen under-
veis i màltidet - en treretters 
gastronomisk nytelse som be-
sto av rekecoctail, dyrestek 
og sitronfromasj. Ungdommer 
fra 4H sØrget for knirkefri ser-
vering, og pa kjØkkenet had-
de Else Vardeberg og Turid 
Arsrud stri torn med anret- 

ting, rydding, og alt som skal 
til av forberedelser nár over 
sytti mennesker skal spise 
godt - og lenge. Terje Haug, 
som takket for maten, fikk da 
ogsá omsider, etter stor over-
talelse via rnellommann dratt 
kjØkkenpersonalet inn i salen 
for a motta en velfortjent app-
laus. 

Utrolige ting 
Og gratulantene sto i kØ un-

der festmiddagen. FØrst Ut 
var ordfØreren, som under-
streket betydningen av den 
store aktiviteten i Enebakks 
mangeartede organisasjons-
og foreningsliv. - Sanitets-
foreningen bar allerede utet-
tet utrolige ting nâr det gjel-
der a bringe helsevesenet opp 
pa dagens riivâ, sa ordføreren, 
som ogsâ overrakte fore-
ningens formann, Magda 
Sandbk en sjekk pa 500 kro-
ner fra kommunen. Judith 
Vestli hilste fra Enebakk Sa-
nitetsforening, og overbrakte 
gratulasjoner og blomster-
hilsen fra sin forening. 

- Jeg bar hØrt deter 25 med-
lemmer i denne sanitetsfore-
ningen, men det ma da vre 
fler, define forsamling tatt i 
betraktning, sa formann i 
Akershus krets av NKS, Lilly 
Lund. 

Ung, flittig 
09 funk 

Hun fortalte ogsa at NKS i 
dag bar 222.000 medlemmer, 
som i 1983 ga bort ikke mind-
re enn 600 mill. kroner. Lilly 
Lund karakteriserte Ytre 
Enebakk Sanitetsforening 
som en ung, flittig og flunk 
forening med págangsmot, og 
uttrykte blant annet hap om 
at man i ungdomsáret yule 
reflektere pa a sla. seg sam-
men med kommunen for a 
gjØre noe aktivt for ungdom. 

Fra kretsen overrakte fru 
Lund en lysestake til for-
marinen. 

- Hadde Finstadtunet stàtt 
der i dag, om det ikke var for 
sanitetsforeningen? sa for-
mannen for Finstadtunet, Si-
grid Karlstrup i sin hilsnings-
tale, og mente svaret pa dette 
var et klart nei. - Deter slik vi 
arbeier, sa fru Karlstrup. Vi 
setter ting i gang, og nár vi 
bar gjort det levedyktig kan 
det gà over i offentlig regi. 

- Kiubbe 
- Jeg bar hØrt, sa Sigrid 

Karistad at denne foreningen 
bar eksistert i 70 ar, uten 
kiubbe. Det bar jeg tatt kon-
sekvensen av, og bar med en 
klubbe i gave til dere. Og det 
ble enda flere gayer a ta imot 
for Magda Sandbk. Gunn-
bjØrg Svarthol gratulerte fra 
Helselaget (som I Ar hai75-ars 
jubileum), og overrakte en 
gjestebok fra Helselaget til 
foreningen. 

Ogsâ Kirsten Rysstad fra 
Flateby Sanitetsforening stil-
te seg I gratulantenes rekker. 
Hun overbrakte ogsá gratu-
lasjoner fra Folkehjelpa i form 
av en sjekk til jubilanten. 

Roser 
Styret og medlemmene i Yt-

re Enebakk Sanitetsforening 
ved Anne Mari Stockseth tak-
ket Magda Sandbk varmt 
for hennes innsats for fore-
ningen gjennom mange ár, og 
overrakte henne en nydelig 
rosebukett. Og fru Sandbk 
,ville ogsá gi bort roser pa en 
slik kveld - til Ingeborg Solli, 
som var den av de tilstedev-
rende som hadde flest ar med 
aktiv innsats for Sanitetsfore-
ningen bak seg. Blant annet 
var fru Solli foreningens for-
mann i mange ar. - Vi far ikke 
gjort henne til aeresmedlem, 
sa fru Sandbk, for resmed- 

lemmer skal ikke betale kon-
tingent. og det insisterer fru 
Solli pa. 

Feiringen fortsatte til sene 
nattetimer, med stor stem-
fling og dans til trekkspill-
musikk besørget av med-
lemmer av Frisk Luft. 

Tre staute foregangskvin-
neT. Fra r.: Formannen .j 
Akershus krets av NKifty 
Lund, Ingeborg Solli, vetera-
nen i Ytre Enebakk Sanitets-
forening, og Magda Sandbck 
som har vcert foreningens 
formann siden 1972. 

Godt humØr i godt selskap. Foreningens formann Magda 
Sandbk hadde all grunn til a smile og vcerefornØyd  med 
et storslâtt arrangement. Her fotografert under middagen. 
Fra v. Hroar Kjelgaard, formann mlektemann, Sverre 
Sandbcek. 

Styretfotografert sammen med Ingeborg Solli og kretsfor-
mann Lilly Lund. Foranfra v. Anne Mari Stocks eth, Magda 
Sandba3k, Eva Haug. Bak fra v. Ingeborg Solli, Karin 
Haug, Ellen Kjelgaard, Bent Lillejordet og Lilly Lund. 



Siste hand pa verket. Krister Watz, Thomas HØvik og 'Bent Er'iksen har virkelig pyntet opp bomberommet pa Mjwr med 
profesjonell grafitti. . . . . 

VIGNETT 

H ip-hop, grahtti ep topp 
	I 

Hip-hop 	kulturen 
blomstrer I Enebakk. Det 
breakes, over hele linja - 
overalt dukker nye grup-
per opp som troll av eske. 
Side om side grafittife-
beren som stadig griper 
mer om seg. Lykkelig den 
som far kiort til seg noen 
lakkbokser for en billig 
penge. Alle kunstverk er 
ikke like vellykkede. Eks-
perimenter pa kostbare 
murer uten eiernes tillat-
else faller ikke ailtid like 
heldig Ut. . . At grafitti er 
mer enn griseri 09 tabu-
ord pa gjerder og hus-
vegger skjonner de som 
har sett de virkelige 
kunstverk I genren - det 
vre seg pa TV fra Bronx 
eller pa T-banestasjoner, 
underganger 09 skoler. 
Sâsom f.eks. pa  Mjr 
ungdomsskole i Ytre, 
hvor Krister, Thomas og 
Bent har fâtt by a utfolde 
seg med lakkboksene I 
bomberommet. 

Det var ungdommene selv 
som tok initiativet, forteller 
formingslrer Viggo Karisen, 
som sammen med Eivind Jen-
toft har hatt ansvaret fordet-
te veilykkede prosjektet. Og 
vellykket er det butt. Gutta 
har arbeidet med hver sitt 
motiv. Resultatet er butt gra-
fitti vi ikke har sett maken til 
i Enebakk - nár man ser bort 
fra lerretarbeidene til Lars Fe-
der SØrli. 

Stort sett har de ivrige gut-
ta jobbet 2 timer i uka, men sá 
goy har dette vrt, at de ikke 
har kunnet dy seg for a hoide 
pa litt bade i friminutter og 

etter skoletid. De ansvarlige 
1rerne liar holdt det hele un-
der oppsikt, ellers har de job-
bet pa egen hand. 

- Det ma da kreve sikker 
hand og stor presisjon for a 
kunne oppná slike resuitater 
med lakkboksene? 

- Forarbeidet er det som tar 
tid, sier Krister. FØrst  liar vi 
tegnet motivene pa blokk, og 
sá har vi overfØrt dette til veg-
gen via,overhead. Jeg hadde 

ikke trodd det var sa vanske-
hg a fá et bra resultat. 

- Den malingen vi har 
brukt, skyter de andre to inn, 
var belier ikke den aller beste, 
det hadde iett for a renne. 

- Hva gjør dere hvis dere 
sprayer gait, og det renner for 
mye? 

- Da ma vi male over med 
hvitt, men det liar vi faktisk 
unngátt. 

- Hvem holder lakkbokser? 

- Boksene er kjØpt inn over 
skolens fritidsbudsjett, sier 
Karisen. 

- Bomberommet har' ogsà 
vrt brukt som kunstgahieri. 
Det blir vel vanskelig nâ som 
kunsten allerede er malt pa 
veggen. 

- Det er ikke noe problem, 
forsikrer Karlsen. Skal vi ha 
utstilling bruker vi bare lerret 
og strekker over grafittien, 
som forøvrig blir en del av Ut- 

stillingen hv elevarbeider til 
vàren. 

- Og nâ er dere kiare for 
oppdrag I bygda. Hvis noen 
vii fikse opp kjedelige kjeliere 
og triste murvegger, da stiller 
dere vel opp? 

- God ide, mener Thomas, 
vi skal gjerne dekorere. 

- Men folk far holde lakk-
boksene selv, skynder Krister 
seg a legge til. 

Det ble et flertall i kom-
munestyret for a godta 
fylkesmannens vernefor-
slag og utkast til 
skjØtselsplan for Øst-
marka landskapsvernom-
râde - og RausjØmarka na-
turreservat. Dermed vaig-
te et flertall a følge ràd- 
mannens 	innstilling, 
mens mindretallet gikk 
inn for et forslag fra Thor-
vald Ungersness (Sp) om a 
avvise fylkesmannens 
forslag om a legge ut om-
râdet i RausjØmarka  til 
naturreservat. I stedet vil 
Ungersness at det fore-
slátte omrâdet i sin hel-
het skal legges ut som 
landskapsvernomràde. 

Endringer 
Visse endringer i fylkesman-

nens foralag innehoider vedta-
ket. Man foresiâr 6 justere grensa  

for naturreservatet slik at skilØy-
pa fra BØlertjern til syd/vest Myr-
stra danner grense for reserva-
tet, og man vii ogsâ ha rett til-
rydding og maskinell prepare-
ring av en del skilØyper  som hg-
ger inne i reservatet. Kaiking av 
vann som liar til hensikt a balan-
sere pa sur nedbør ma ogsâ til-
hates, heter det i vedtaket. 

Etter at saken ble behandlet i 
formannskapet, har man hen-
vendt seg til fylkesmannen for a 
fâ klarlagt en del forhold, og liar 
fátt brakt pa det rene at man vil 
kunne tillate maskinpreparering 
av løyper i omrádet, man vii kun-
ne rydde trr, slokke skogbrann. 
Tillatelse til a bekjempe insekt-
angrep I reservatet er noe man i 
sá fall ma avgjØre  etter kon'takt 
med lokale skogbruksmyndighe-
ter. 

Skog preget av 
vanhevd 

Thorvald Ungersness gikk 
hardt. ut mot naturreservat i 

RausjØmarka og sa at det pa den 
delen av reservatet som ligger i 
Enebakk - nemlig 6.275 dekar 
med en aruig tØmmerproduksjon 
pa 2.300 m3 - er det nok til a dek-
ke hele Enebakks boligbehov, sa 
Ungersness. I dette omràdet skal 
det ikke forega skogsdrift over-
hodet dersom vernepianen blir 
vedtatt. Skogen legges ode. Det 
er ingen naturoppleveise a ga i en 
skog preget av vanhevd - med in-
sektangrep og uttØrking. Jeg er 
villig til a strekke meg til a godta 
et iandskapsvernomrâde nâr det 
gjelder omrdene innenfor Oslo 
.kommuneskogers grense, sa Un-
gersness og framsatte derfor et 
kompromissforslag i formann-
skapet. Men et sted ma grensa 
ga. Enebakk kommunestyre kan 
ikke gã inn for at sa mye skog 
legges ode, sa han. 

Ogsá' Christian Oppegaard 
gikk hardt ut mot verneplanen. 

ForelØpig har vi vunnet en flere 
ars bihlekrig hvor en del sam-
funnsmillioner hr gâtt med, sa  

han..-  Det meste av skogen sto pa 
spill. At staten samtidig, i sam-
me omrádet har forberedt a opp-
rette et naturreservat er vanvit-
tig. 

Fulistendig freding 
Gina Sigstad derimot karak-

teriserte verneforsiaget som posi-
tivt, og bekiaget at LØrenskog og 
Rlingen hadde gatt imot for-
shaget. 

Overalt ser vi Økoiogisk uba-
lanse som et resuhtat av men-
neskenes inngrep, j'sa Sigstad, 
som gikk inn for ei fulistendig 
fredning, og mente at det var nok 
natur igjen for friiuftsfoik, jegere 

A ta 

- Noe av det viktigste vi kan 
gjØre er a sikre naturen for váre 
etterkommere, sa hun, og mente 
at biller og skog som ikke drives 
er en del av den Økoiogiske ba-
lansen. - Skogen skal vre mer 
enn til a tjene penger pa, mente 
hun. 

Sigstad gikk ogsa imot prepa-
rerte hØyper  I reservatet, men 
sluttet seg ellers til râdmannens 
forslag. 

Sammenfallende 
i nteresser 

Asmund Jahr (H) mente at 
skogbruket og friiuftslivet hadde  

sammenfailende interesser i sa-
ken. 

- Deter lint a ga i marka, mener 
Sigstad. Men nâr dette omrâdet 
er reservat, da er det ikke samme 
marka vi gar i om 30 ar. Der vii 
det f.eks. vre mange tusen de-
kar tØrr  gran. Vi kan ikke stoppe 
naturen pa dagens nivâ. Frihufts-
interessene vii lide like mye som 
skogbruket. 

Helge Nilsen (V) stite seg pa 
linje med Sigstad og var opptatt 
v naturens egenverdi. Skogen 

har ordnet opp balant,n selv, 
lenge for menneskene begynte a 
gjØre noe, sa han. 

Renhârig 
Nilsen syntes ellers et natur-

reservat var mer renharig enn 
landskapsvernomrâde som han 
mente yule legge sâ store rest-
riksjoner pa jordbruket at det vii-
le bli ulØnnsomt  i alie fall. Gus-
lund kunne ikke skjØnne at na-
turinteresserte vihie M skogen til 
a se ut som en ruin og stihte seg 
pa linje med Ungersness og Opp-
egaard i saken. 

Ved avstemningen viste det 
seg iikevel a bli grØnt  lys for den 
omstridte vernepianen. Men for-
siaget fra Gina Sigstad om a gã 
imot preparerte løyper i reserva-
tet flkk bare tre stemmer. 

Frisk bpis om naturre- 
servat og landskapsvepn 



POLITI- 
'IflI011AII 

fleksitid, 
men lithe 
langdag 

Etter mye fram og tilbake, for-
slag og tilleggsforslag fikk kom-
munestyret til syvende og sist 
snekret sammen et vedtak for 
uleksitidsordning og langdag i 
kommunen. Det foreslâs innfØrt 
permanent 	fleksitidsordnirig. 
Administrasjonen skal sammen 
med organisasjonene undersøke 
mulighetene for bruk av tids-
registreringssystemer med til-
svarende terminaler til steder 
hvor ordningen er gjennomfØrt, 
og forelegge formannskapet re-
sultatet av undersØkelsen innen 
1.4.85. 

PrØveordningen med fleksibel 
arbeidstid skal innfØres for etater 
der det er mulig, for 1. âr fra 
1.1.85, men kan avbrytes fØr prø-
veâret er omme dersom erfarin-
gene er dârlige. Det skal ikke inn-
fØres langdag ved de kommunalè 
kontorer. 

Det gis imidlertid anledning til 
A innfØre en forsØksordning med 
langdag for de kontorer hvor en 
etter drØfting med arbeidstake-
res organisasjoner blir enige om 
dette. ForsØksordningen skal da 
gjøres gjeldende fra 1.1.85 - 
31.12.85. 

Et forslag fra Thorvald Ungers-
ness (Sp) om a innfØre forsØks- 
ordning med langdag ved for-
mannskapskontoret, hjemmesy-
kepleien, sosialkontoret, teknisk 
etat, kommunekassa, energiver-
ket og for kommunal fysiotera 
pitjeneste fikk 16 stemmer. 

BILSLAKT 

Med OHJELP-mappeflhO1der du 
orden I sakene 

Vi har lagét en praktisk økonomi-
mappe som kan hjelpe deg A holde 
irden pa gkanomien din. Dqn er 
forme iik at dukanbyggeoppditt 
eget system. Váre radgiverekan 
informere deg am bruken av mappen. 
Den koster 45 kroner. 

Med ø-HJELP-skjemaet kan du 
planlegge din egen økonomi 

Det er enkiere enn du tror a sette 
app en inntekts- og utgiftsoversikt. 
I Sparebanken kan du fâ en brosjyre 

.medet onkdtskjema som kan hjeipe 
deg VA 'god aversikt Vi gir deg 
veliedning I bruken og hjeipr deg 
ogsâ gjerne med utfyUingen, 

ø-HJELP betyr ogsâ hjelp med ditt 
personlige kredittbehov 

- SkulIe utgiftene dine periodevis 
overstige inntektene kan vi sammen 

beregne størrelsen paditt kredittm 
behov.-  

parebankens ø-HJELP gir 	- - 
veiledning om selvangivelsen 

For  ass er det naturllg â- yte -far-
skjeiiig bistand vedrørendeütfyiiiflg av 
seivangiveisen. Vi vii derfar arrangere 
kveidskurs i Oslo og Akershus agsá 
itillegg kan dU fávártema-avis am 
selvangivelsen I aile vâre ekspedisjons-
steder. Dervil du finne svar pa de - 
freste spørs'mái am seivangiveise og 
skatt. Vâre kundebehandiere -vii ogsâ 
kunhe bistá deg. 	- 

Produktvéiledtiiflg er en vlktig del 
avvárO-HJELP 

Vi har et interessant og variert 
produkttilbud og ser det som en viktig 
oppgave a tilpasse produktene til ditt 
behov. 

• HJeIp til A. redusere skatten. - 
La ass fortelie deg pm vare pro-

dukter sam Ran hjeipe deg a redusere 
skatten, - -sam Saring med skattefra-
drag, Aksjesparing med -skattefradrag 

Bankpensjan.  

AVtaL tid for O-HJELP 
ønsker du en samtaie kan vi 

avtaiè tid for dette. Veikammen. 	- 

___SPARIBANKUI - 

-orden i sakene 

Fredag ble det funnet et vrak 
av en Ford Taunus stasjonsvogn 
inne ved Bystermosen. Bilen var,  
fulistendig slaktet, motor, tak — 
abslutt alt var vekk. Motor-
nummeret og chassisnummer 
var fjernet. Bilen har etter all 
sannsynlighet blitt brakt dit av-
en lastebil natt til fredag, og p0-
litiet har ingen forelØpige holde-
punkter nâr det gjeider hvem 
synderne er. 

Innlwudd 
Natt til iØrdag var det inn-

brudd i Bergerud Tekstil i Ytre. 
Man har foreløpig ingen oversikt 
over hva som er tatt elerom 
det er blltt stjlet roe. Xnntrèn-
gerne kom seg inn i lokalet ved 

ryte i stykker ixingangsdøra. 
Sammen riatt var det ogsà inn-

brudd i en frisØsa1ongi Feby 
Grendesenter. Her hadde nn 
knust ruta forâ kommë seg inn i 
lokalet, og heller ikke her vet 
man forelØpig hva som er biitt 
borte. 	 - 

Under henvisning til den fram-
lagte ENØK-utredningen for 3 
kom.bygg i Enebakk som forelá 
hØsten 1984, og som konkluderer 
med at Enebakk kan spare be-
tydelige belØp i reduserte fy-
ringsutgifter ved a investere i 
ENØK-tiltak, hadde Thorvald 
Ungerness rettet følgende spØrs- 

Ungersness: 

N ac'P.  t ar vi ENOK9N 

mâl til ordfØreren til mandagens 
komunnestyremøe: - Hva vil 
ordfØreren gjØre for a fá fortgang 
i arbeidet med ENØK i kom-
munale organer? 

Ungersness (Sp) pâpekte ogsá i 
denne forbindeise at man pr. i 
dag enná ikke har sett noe for-
slag til EN0K-fond i Enebakk og 

spurte derfor: - Hva vii ordfØre-
ren gjøre for a fá fortgang i opp-
rettelse av ENØK-fond i Ene-
bakk? 

Ettersom ordfØreren var frav-
rene til mandagens kommune-
styremØte takket vre koliisjon 
med Vignetts medarbeider, var 
det varaordfører Kongsnes som I 
hennes sted la fram ordfØrerens 
svar, hvor det heter at EN0K-til- --
tak nØdvendigvis er avhengig av 
finansiering, og at EN0K-rap-
porten vii bli iagt fram for for-
mannskapet med det fØrste. Nár 
prinsippene for finansiering av 

VIGNETT 

ENØK-tiitak er avklart, ma pri-
oritering av de ulike prosjektene 
og gjennomfØringen av disse be-
handles i forbindeise med ariige 
budsjetter og langtidsbudsjetter. 

Angâende nár et ENØK-fond 
VII kunne vre klart i kom-
munen, sa ordfØreren i sitt svar 
at hun ville ta dette opp med ràd-
mannen slik at formannskapet 
om- ikke sà lenge kan oversende 
et forslag til energistyret til uttal-
else. 

ix 

KoIIisjon 
Mandag morgeil .veekhalVsjti ti-

den koiliderte en stasjonsvOgfl 
med en lastebil ved Viksvingen I 
Ytre, like utenfor Vik aridel. 
StasjOflSVOgfla kóra fraVâglia og, 
kjØrte nordover mot Oslo, mens 
lastebilen kom Ira Oslo. Sta-
sjonsvogna skar over veien I yen-
stre kjØrebane og glkk rett i Iron-
ten pa lastebilen. Hele fronten pa 
stasjonsvogna ble knust, og en 
person ble brakt til nykehuset 
med lettere ska der.,... 
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Enebakk 
Markiseservice 

Markiser Persicnner Cardiithrett 
Inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 111914 Ytre Enebakk 
tlf. 92 4558 

ELEKTRONIKK 

Enebakk 
	4 

Transformator 
verksted 

Boks 27, 1911 Flateby, 
TIf. 92 85 40 

RORLEGGER 

Vebo-rør 
Utforer alt I Varme-, sanitr- 

og oljefyringsanlegg 

Arne Veiby 
tlf. (02) 92 86 43 

EL-INSTALLASJON 

Stein Darre-Hansen 
Praksis I Flateby 

Tif. kI. 9.00-15.00 	928739 
TIf. utenom kontortjd 	92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

CATERING 

Clifford A/S 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
TIf. (02) 92 88 60 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utføres 
1911 Flateby 
TIf. 92 84 68 

BENSINSTASJON 

INSTALLASJONS FIRMA 

KJELL BRENDJOAD 
UTFØRER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TIf. 92 86 94 
Mobiltlf. 094/26165 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt I el-instaflasjoner 
1912 Enebakk TIf. 92 63 00 

VI AVSLUTTER SALGET IVIED 

SKORAS  1. og 2. 
SKORAS I 

Du far utlevert 1 bag 
(begrenset ant.) 
og plukker den selv 
full av selvplukksko 200. 

NESTENTYVER1 
SKORAS2 

Du far utlevert 1 sko- 
pose (ubegrenset ant.) 

	1000 og plukker den selv 
full av selvplukksko 	kr 

SELVPLUKK 
vie a2aama iC 

 

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

Lørdag 10-14 

 

 

Grendesenteret - 1911 Flateby 

VIGNETT 

Kristian Hovik ble 
nr. 2 ifupukoflen 

Rupsyda i swingtempo 

Driv-hoppere gjorde en solid 
innsats i søndagens landsrenn i 
Furukollen i Trøgstad. Vi har fâtt 
inn resultater I klasse 12 ár. 

Nr. 1. Erlend Smedsrud fra 
Eidsvoll IF med 188.8 poeng, 
(36.5 og 37 m), nr. 2. Kristian HØ- 

vik, Driv 168.2 poeng, (34 og 33.5 
m). 

Det pianlagte rennet i østby-
bakken iØrdag matte avlyses 
p.g.a. det store snøfaiiet i midten 
av uka. Man rakk ikke a fâ bak-
ken ferdig. 

Pa grunn av den strenge kul-
den var det over 50 prosent frafail 
av pàmeldte til Krystallrennet 
pa Jevnaker lØrdag og sØndag. 
Rennet gikk i rundt 20 kuldegra-
der, sâ man kan trygt si det var 
en iskald fornØyeise. 

Fra IL Driv var det tre deitake-
re i sØndagens renn. I kiassen 
kvinner,. eldre junior ble Elisa-
beth Tharaidsen fra Driv nr. 5 pa 
5 km. 

I kiassen eldre junior, gutter 
fikk Henning Hagen fra Driv en 
17. plass, mens Frode André 
Evensen ble nr. 20. 

LØrdag deltok ogsá 3 Driv-10-
pere i kiasse 15 ar. Ogsá disse tre 
fikk bra plasseringer. I kiasse 
jenter 15 ár ble Gry Liliejordet nr. 
14 - og fikk dermed best pias-
sering i sin kiasse i hele Folio. El-
len Thorseth ble nr. 16. 

I kiasse gutter 15 ár, startet 
Ove Gran som kom pa 17. piass. 

TANNLEGE 

$YHBd BENSIN & 
SERVICE 

Bensin - olje - rekvisita 
Gatekjokken 

lnneh. Emil J. Andersen 
1911 Flateby, TIf.: 9281 32 

REGNSKAP 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk - 
hf. (02) 92 63 03 

'J 	
MEOL. AV NORSKE 
REGNSKAPSSVRAERS FORENING 

Espen Nordhagen 

9. februar er det duket for et 
"swingende" bursdagsselskap. 
Hvem fyller àr? Jo, Enebakk stor-
band. Denne hyperaktive femárin-
gen skal, tradisjonen tro, avholde 
sin ârlige konsert pa Mjr ung-
domsskole. Som vanhig blir det 
presentert nytt stoff, pluss et par 
gamle "travere". Vi var til stede 
oá helgens seminar. der kon-
sentrasjorlen kunne foles aiterede 
fra man kom inn dora. Instruktør 
for anledningen var Erling Wick-
lund, kjent leder for jazzprogram-
mer i NRK-radio. 

Publikum har noe a glede seg 
til. Suksessen fra konserten to àr 
tilbake, Harald Bergersen (alt, og 
sopransax) er solist i velkjente 

Dagens 
Iøype) 

Ogsà I a- arrangerer Skifore-
ningen SØrmarkas Dag, og i den 
forbindeise inviterer Lokaiutval-
get for SØrmarka til Dagens iøy-
pe", som er Gaupesteinrennets 
trase fra Krakstad st. til Opp-
egard. Det blir eliers samme opp-
legg som i fjor med pOisegriliing 
og gratis appeisiner til alle. Folk 
fra lokalutvalget vii ogsa benytte 
anledningen til a orientere om 
Skiforeningens arbeid i Sørmar-
ka. Det blir "Matstasjon'> ved 
Bratan, lØypekrysset nord for 
Gaupestein og pa Bukkestitjer-
net fra klokka 10, og do far ogsa 
Skiforeningens iØypekart og go-
de rad om smØring. 

Flateby: 

Kiart br 
karusellen 

Endeiig kan ElF avvikie sitt 
arlige karusellrenn pa Flateby. 
FØrste rena gâr lØrdag med start 
fra Streifrnn klokka 12.00. Pamel-
dingen foregar med fra klokka 10 
til klokka 11.30 pa streiflnn. Alle 
barn og unge inntii 15 ar er vel-
kommen. 

Pd slutten av sesongen blir det 
premieutdeling med premie til 
alie deltakerne.  

stykker. Bandet har i lopet av sine 
fern ar utviklet seg fra et begyn-
nernivâ til der de star i dag. Mye 
av dette skyldes for det forste en 
del ildsjeler som tar et tak när det 
trengs, og smiler og ler selv om 
verden gar dem i mot. Selv om 
bandet er klar for en ganske hey 
standard av stykker, vii man ná 
satse pa lettforstáelig jazz, eller 
"Mainstream" som det heter pa 
facspráket De, e far vi ocoyst av 
bandets veikjente musikaiske le-
dér JohanOstby. 

Siden siste konsert. har bandet 
kun hatt en utskiftning. - Dette ty-
der pa en stabil 09 trofast gjeng, 
sier sekretrer og fungerende pres-
sekontakt, Viggo Aker Olsen. - 
Man kan trygt si at vi har gjen-
nomgatt et knalihardt ovelses-
program i den siste tiden, app-
lyser han videre. - Det har nesten 
ikke vrt en helg vi ikke har hatt 
en eller annen form for seminar. 
Det satses for tiden friskt i Ene-
bakk Storband. Det er planer om  

a gâ I studio, pluss at bandet har 
kontakter som skaffer dem spille-
jobber. Restaurant Humla i Oslo 
har tidligere hatt besok av bandet. 
Den kommende sesongens store 
"clou", er den planlagte turen til 
Berlin. Her skal det foregâ ting 
som skulle tilfredsstille den mest 
soignerte enebakking. Det er ikke 
for sent enná. Det er flere piasser 
igjen pa storbandbussen til Berlin. 
Er du kiar for en uforglemmelig 

..... 
Roar (92 44 57) og du er med. 
Men forst er det konserten den 
niende februar. Etter det vi far 
opplyst, er denne konserten hey-
depunktet pa sesongen - det for-
plikter. Navar det riktignok en del 
hernmeiigheter som Viggo ikke vii-
le Ut med, men vi kan opplyse sä-
pass at ingen skal kjede seg pa 
Mjr den 19/2. Og klokkesiettet? 
17.00, men veer tidlig ute. Statist-
isk sett vii det vre fuilt hus for 
den tid. 

I 
SPORT 

Fin Dpivminnsats 
I KPystallpennet 

MAR KISER 



VIGNETT 

OPTISK SYNSPROVE 
YSTEIN KROGH 	  

SKI 	
0pterø 

OPTISKE as 
Asenveen 1, 1400 SKI Telefon 570524 

HELFORET ARBEIDSHANSKER 
MED MANSJETT 
I SVINELIER 
TOPP KVALITET 

120 par i kartongen 
Begrenset antall 

19,50 
inki. mva. 

RING OG BESTILL! 
	LAVPRIS 	 

Ki... YpkeSK'IN 
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG 

TELEFON (02) 8881 54 
Torsd. Iangdag, âpent til kI. 19.00. 	

/ 

avslag pa ARBEIDSKLIER, 
V[RNESTOVL[R, HANSKER 
OG PA ALLE VARER SOM 

IKKE ER PA SALG 

30%AVSLAG pA KLOVERSKJORTER 

LAVPRIS 

 	K S Y  rkeskir 
ASKIMVN. 19  1820 SPYDEBERG 

TELEFON (02) 88 8154 
Torsd. Iangdag, âpent til kI. 19.00. 

Foig med 
i 

nw rmiljoet 
..LES 

VIGNETI 

a 

U 

SVARSLIPP 
Ti! Vignett 
Borgvn. 3 
1914 Ytre Enebakk 
Jeg ønsker a abonnere pa Vignett. 

Kr. 80,- pr. 1/2  ar 

Navn 	 

Adresse 

Väroppussing - 
Var tidlig ute 

Vi sandvasker/sandblàser Deres hus raskt, rimelig og 
fagmessig. Huset kan beises eller males etter behandlin-
gen. 
Vi utfØrer ogsâ malerarbeid med 10 ârs garanti. Gratis 
besiktigelse. 
Ring og be om tilbud nä 

Scanwork, Trollv. 15, 1827 HobØl,  HE 02/92 03 12 

Alt innen rengjøring 
og vedlikehold 

innen bygg, shipping og industri, kjemikalievask, sprØy-
temaling og sandblâsing. 
Vi utfØrer ogsâ sprØytesparkling. 

Scanwork, Trollv. 15, 1827 Hobo!, tif. 02/92 03 12 

Flateby Jern & Fame 
Bjerkesenteret - 1911 Flateby 

JERNUJIRER — SEMENT 
— KJOKKENARTIKLER 

— FARVEHANDEL 
TLF. 92 87 40 

VI FEIRER'1=ARSJUBILEUM 
1. og -2. FEBRUAR 

KOM OG SE VARE. SPESIALTILBUD 



VIGNETT 

KUNNGJØRINGER ØNSKES LEID BEG RAVELSESBYRAER 

Ridekurs 

'CITROENk 
BRUKTBILER MED 

HOY KVALITET 

Meget god 
fin an s b ista n d 

SOLHEIMSGATEN 4 
LILLESTRØM 

TLF 71 6274 

EJSUBARU ...6-stjerners japaner 

15% 
rabatt 

SNOFRESERE Ariens 	 

DORKI KKERTER 

RELIGIOSE MOTER 

UNDERHOLDN1NG 

BOLIG SOKES 

Ahnonser leses 
av folk flest   

DIV. 

Annonsering 
or aktiv 

markedstøring 

Vi GNETT 
—dill talerør 

Leilighet Ouskes 
leid av enslig dame. 

Bm. enslig 

BETEL 
SØnd. 3/2 ki. 10.00 s.skole. 
Ki. 19.00 FellesmØte. 
Kornmo og misjons-
koret. 
Onsd. 6/2 ki. 19.30. BØnn 
og vitnemøte. 
Alle velkommen. 

SØndag 3/2 ki. 16.30 (B) 
BRANNMANNEN RYK-
KER UT 
Ki. 18.30 (U) 
ZORRO SLAR TIL 
IGJEN 
Ki. 20.30 (V) 
I LY AV MØRKET 

Jlatcbq Vol 
avholder Arsmote pa Flateby Samfunnshus, Lille Salen. 
Tirsdag 5. februar ki. 19.30. 

Styret 

Ytre Enebakk Hesteklubb starter ridekurs for nybegyn-
nere tirs. 5/2. 
Pâmelding hos Sterner. 

Tif. 9245 81 

40 
Enebakk 

postkontor 
Postverket Ønsker tilbud 
pa Ieie av lokaler til Ene-
bakk postkontor. Areal-
behov Ca. 105 m2. 
Henvendelse til 
Postsjefen i Lillestrøm, 
Voldgt. 7, 2000 LilIe-
strØm. 

POST VERKET 

Mums Blomsterferrelning 
og Begravelsesbyrä 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 LiUestrom 

Telefon blomsterforretning 7114 11 
Telefon begravelsesbyrâ 71 48 30 

Chr. Stensruds E. A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

(02)*87 30 60 
HELE DØGNET 

Erfaren rytter 
Ønskes til stor dansk 
halvblods VALLAK 2 da-
ger i uka. 

Tif. 92 43 08 
Hege 

Niende 
februar 1985 
kI. 1700 pa 

Mjr ungdomsskate??? 

BAZAR 
ADR.: 
1912 ENEBAKK 

Mrj Tif.: 
926246-

Mp 926530 

BYGG & TRELAST 
1912 ENEBAKK 

hf. 92 6246 - 92 65 30 

BYGGEVARER - JERNVARER - TRELAST 

rAPENT 
IALLEDAGER 	700-1830 

TORSDAG 	7:00-19:00 

4LORDAG 	9.00-13.00 

lASSO RUSTIKK 
STRIE 
	.KUN 	U 90 pr. I.m 

BELEGG 
BALANOR 3 S 580.
type 3130  

Okse- 
mu 
14,59 

080 
pr. hg 

TOy-
mykner 

Fersk 
tarse 2990 
50,80 	pr. kg 

Kokt 
medister- 
poise 
8 	00 40 

pr. kg 

Servelat 
A90 8,23 -r pr, hg 

Granny 
Smidt 	090 
Epler 	pr. kg 

Kälrot90 
3 pr. kg 

2 stk. 	- 
Tørke- 090 
Puller 

UNIK 
Oppvask 
15,40 

UNIK 

7 70 
770 

2600  

Airningstiffer 1085 
Man-ons. 9.00-17.00 
tangdager: 
Tors.-tre. 9.00-10.00 
iMag 9.00-14.00 

tOKENS 
MATSENTER A/S 

YTRE ENEBAKK 

Okse-
bog 

pr kg , 349.0 
 

5 liter 
52,- 2 

Brunt kjøleskap 
Bosch, 220 1, fra 1978. Li-
ke godt som nytt, rimelig 
tilsaigs. 

Tif. 92 44 90 

Nesten fly 
NOW 

kombinert ovnpeis 
selges billig. 

TIf. 92 49 96 



Abon 
Kr 80,- pr, halvàr, kr 16 

S 
ia  'vs.s 

Inteñrnsstyret har satt opp en strtktframdnftsplan, sier for-
mann Trond Botness til Vignett. Màlet er a gjØre unna alle 
praktiskeforberecielser slik at en byggekomite kan overta in-
nen et àr.... 

Gatekjokken I Ytre? 
Ytre Enebakk Bensin og 

Service bar sØkt om a fâ drive 
gatekjøkken i tilknytning til 
servicestasj onen. Grunnene 
til at man vil starte gatekjØk-
ken er mange. Biant annet 
mener sØkeren at gatekjØk-
kendrift vii vre med pa'a vi-
dereutvikle den eksisterende 
bedriften og dermed sikre al-
lerede etablerte arbeidsplas-
ser pa bensinstasjonen. SØke-
ren pápeker ogsá at man al-
lerede selger en del produkter 

ved stasjonen som hØrer na-
turhig inn under gatekjØk-
kendrift, og en utvidelse av 
dette varespekteret vil etter-
komme kundenes Ønsker. 
Bgningsrádet har be-

handlet sØknaden, og har in-
gen innvendinger mot at det 
blir satt i gang gatekjØk-
kendrift i tilknytning til sta-
sjonen. Saken er oversendt 
tiltaksnemnda og helseradet 
til uttalelse. 

/ 

Parahn og fyringsolje! 
Det lonner seg fortsatt a kjope 
parafin og fyringsolje av oss 

Ring og hor om betingelser, tlf. 92 40 47 
leveres av Aage W. Svarthoel 

III 
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Interimsstyret som 
i november ble valgt 
til a forestâ det vide-
re arbeid med plan-
legging av grendehus 
i Ytre Enebakk, har 
nâ konstituert seg, og 
utarbeidet en fram-
tidsplan for sitt vide-
re arbeid. Interims-
styret regner med a 
gore unna sin del av 
jobben i løpet  av en 
ett-árs periode. Da er 
det, om alt gâr etter 
planen tid for a over-
late selve oppførin-
gen av huset til en 
byggekomite. 
Kontaktpersoner 
Allerede fØr jul sendte inter-

imsstyret Ut brev til bade kom-
munen og 33 forskjellige fore-
finger og lag i Ytre, hvor man ber 
om at det blir valgt en kofltakt-
person som interimsstyret kan 
henvende seg til i forbindelse 
med framdriften av grendehus-
prosjektet. Man ber ogsa om at 
bade kommunen og de forskjel-
lige lag og foreninger kommer 
med synspunkter, og Ønsker og 
plassbehov i forbindelse med 
f.eks. mØter, festlige sammen-
komster, utstillinger, lager, ar-
kivplass o.s.v. 
Det er allerede kommet inn no-

en svar pa disse brevene, men in-
terimsstyret hàper og ber om at 
flere vii gi lyd fra seg snarest mu-
hg, da dette er viktig av hensyn 
til den videre frarndrift. 

Befari nger 
- Ahlerede fredag den 4. februar 

skal vi pa den fØtfte befaring, for-
teller interimsstyrets formann 
Trond Botness til Vignett. Fer-
den gár til HobØl, hvor man skal  

se nrmere pa HobØl Grende-
hus. Vi skal ogsá mote noen av 
det gamle styret som var med og 
oppfØrte dette huset. 16. februar 
er turen kommet til befaring av 
Flateby Samfunnshus, sier Bot-
ness. Vi har vrt i kontakt med 
Halyard Waade som vii were til 
stede, sammen med en del av de 
som var med den gang dette hu-
set ble oppfØrt. 
- Det er viktig for oss. sier Bot-

ness, at vi innen disse befarin-
gene bar fatt inn flest mulige svar 
fra foreninger og lag pa hvilke be-
hov de bar, slik at vi vethva vi er 
ute etter. Nár det gjelder de to 
husene vi skal befare, er det to 
vldt forskjellige bygg. Det ene, pa 
Flateby, er et '<firkant"-bygg 
med flatt tak og higger i flatt ter-
reng. Grendehuset i HobØl higger 
i mer kupert terreng. og bygnin-
gen er ogsa belt annerledes enn 
den pa Flateby. Tomta vi har 
Øremkerket til vàrt grendehus - 
ved parkeringsplassen til Mjr 
ungdomsskole er jo ogsâ kupert. 

Endring av tomte are-
alet 
Framdriftsplanene videre nár 

befaringene er unnagjort er at 
man skal undersØke mulighetene 
for endring av tomtearealet. Sa-
nitetsforeningstomta ved Mjr 
blir i alle tilfelle liten, og omrádet 
ma i tilfelle utvides noe. NA er ik-
ke dette umulig ettersom det ba-
re er utarbeidet en disposisjons-
plan, og ikke en reguleringsplan i 
det aktuehle omrádet. 
Det er ogsá meningen at inter-

imsstyiet i lØpet av februar skal 
starte forberedelsene til andels-
tegning, et arbeid man vii fort-
sette med belt fram til mai, da 
man regner med a vre ferdig og 
kan legge fram et endelig utkast 
til hvordan andelstegningen skal 
foregá. I mars blir det sâ siste an-
ledning for forefinger og lag til a 
komme med sin informasjon om 
ønsker og behov. Man vil sà ut-
arbeide en skisse, og kontakte ar-
kitekt. 

Arkitekt I bildet 
- Vi bar allerede en arkitekt i 

bildet som er bosatt her ute og 
som har gitt uttrykk for at han er 
villig til a gjøre jobben pa dug-
nad, forteller Hotness. Gjennom 
april vii man sâ samarbeide 
kontinuerlig med arkitekten for 
a komme fram til lØsninger pa 
hvordan grendehuset skal vre 
for a dekke de forskjelhige ønsker 
og behov. 

Man regner med a avslutte 
kontakten med arkitekten i lØpet 
av mai. Mai er ogsa maneden 
hvor interimsstyret vii kontakte 
lag og t'oreninger med tanke pa 
en <.yrkeliste" for dugnad. I mai 
skal man ogsà begynne a ut-
arbeide en finansieringsplan og 
foreta kostidsberegniflger. Dette 
arbeidet skl fortsette i juni. Da 
vil man ogsa forberede kontak-
ten med gardbrukere og trelast-
bedrifter i Ytre. Til tross for ferie 
vii arbeidet med kostnadsbe- 

regninger og finansieringsplan 
fortsette i juhi. 

Andeistegning i august 
I august gár interimsstyret Ut 

med tilbud om andehingstegning, 
planlegger dugnadsinnsatsen og 
bruken av den kombinert med 
eventuehle andre former. Man 
regner med at kostnadsbereg-
ningene og finansieringsplanen 
skal sluttføres i august, og were 
ferdig i september. I september 
vii man sa skaffe kandidater til 
byggekomite/byggestyre, og inn-
kahle til generalforsamling, som 
det er meningen a avholde i okto-
her. 
- Vi synes det er viktig a ha en 

fremdriftsplan, . siet Botness til 
Vignett. - pa den thaten forphik-
ter man seg selv, gg det er nØdt 
for a skje noe. Vi legger ogsâ opp 
til a informere kontinuerlig i 
pressen, slik at folk hele tiden 
kan vre orientert om hva som 
foregar. 


