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Aashø som
okonomisjef
Administrasjonsutvalget i kommunen behandler i kveld râdmannens innstilling pa kandidater til stillingen som
Økonomisjef i kommunen.
Det var ni sØkere til stillingen, og som nr. 1 har râdmannen innstilt formannskapssekretr i kommunen, Jan Olav AsbØ.
Anna Kalvenes fra Oppegaard er innstilt som
nummer 2, og konst. kommunekasserer Nils Ole
østlie, som nummer 3.

(Av Espen Nordhagen)
De andre sØkerne til
Økonornisjefstillingen var:
Per Erik Bernts, LØrenskog, Bjorn Lenes, Flateby,
mind Godejord, Malm I
TrØndelag, Kirsti M. Johannessen, Eidsvold, Vidar Sandem, Ytre Enebakk og Magne Reigstad,
Hvalestrandsfossen, Hordaland.
Saken skal behandles i
formannskapet 13. februar, og i kommunestyret
den 25.

Er det mulig a aktivisere psykisk utviklingshemmede i skogsarbeid? Etter en befaring ved Kroktjern ved Ekeberg gárd, er
vi viltige til a svare et
ubetinget ja pa det sporsmâtet. Vi fikk demonstrert
Iunnemaskiner og bruk
av hest, og de som demonstrerte det for oss var
de psykisk utviklingshemmede selv.
Se side 4

Oljeskift? Kjor fil
YTRE ENERARI(
BENSIPJ &
SERVICE A/S

TILC11ffOI'd

VELKOMMEN
RESTAURANT
RESTAURANTEN ER
APEN fredag 8/2 kI. 19.00,
a la carte.

Lørdag 9/2 - Iukket pa
grunn av sluttet seiskap.

9ond.: FamtieLu Iib0Id 13.00170

Kolde/Varm retteP
1/2 )flS
uII'J
Barr•4

61"

,

12 /ir

18.-

GRENDESENTERET, 1911 FLATEBY

A

HAPPY HOURS
p olje og skift
1/2 pris.

.

Onsdager mellom
kI. 9.00-14.00.
Velkommen utover
hf. (02) 924408

VIGNETT

INGSLIVET
RefePat fpa ärsmøte I
Enebakk bondekvinnelag
Enebakk bofldekViflfleg
hadde 22. januar ársmøte hos
Else og Ivar Vardeberg. Fru
Vardeberg onsket aRe som
hadde trosset det ufyselige
vinterVret velkommen og
ga ordet til lagets leder Inger
Breyer.
Etter velkomStOrd og sang leiSparagrafl Arsste hun f0
beretning og regnskaP ble lest
Opp og godkjent. sa fikk vaigkomiteens leder Sigfrid Sby ordet.
Valget gikk greit unna. LagetS
leder stilte ikke opp til vaig, og
fly leder ble Marit Tysdal. Ogsâ
valget pa styremedlemmer gikk
greit. Styret for -85 blir:
Marit Tysdal - leder, Dorte UngernesS - nestleder, Reidun Krogstad - kasserer, Ase Bøbler sekr., Unni Degrum, Sigfrid Saeby og Bent Slette - kurs/stUdieieder.
VararePresentanter til styret
1. Trifle Solberg, 2. Elsa Jahr, 3.

Apsmelding f0P
Tpekkspillklubben

resmedlern. Laget hadde i 84
50-àrs )ubiieUm. Det har 1 iØpet
ten, kjØrte vi den 7. september
av àret vrt ni medlemSmøter, 1
1984 — âret hvor EnetraktOr, med roàrsmØte, 8 styremøter, 1 eftas- bakk TrekksPillklubb fei- Vàglia rundt pa
verd og en fest sammefi med ret 10ársbuileUm, et ár pert og trekkSPill. Mye arbeid ble
afldbrUk51aget. Pa møtene bar
nedlagt for a là til en vellykket
det vrt variert underholdning som pelcer seg ut pa man- konsert. Konserten trakk full sal
av lokale krefter og av kjente ge mater. Vi ser tilbake pa pa tross av TV-akSjOnefl for Amnavn som CarstenHoPstocksom. et godt og aktivt ár med nesty InternaSional. Blant gjesfortalte om rosemalingens uttene vare var bade EnebakkS
store utfordringer.
vikling, Menz SchulerUd om
ordfører, Lucie Paus Falck og 08Klr skaper folk og fe. I àret som
Jos ordfører Albert Nordengefl,
har gatt har laget hatt besøk av BerlintUr
vi ble kjent med i TySkland
vennskapSlaget EidSVOil. Det har
Allerede hØsten 1983 takketjeg som
vrt sommertur til Nauen kiok- ja til Grethe LachertS invitasion og Torstein Guslund som kulturkestøperi, Henrik SØrensens bil- til a delta I Den norske kultur- styrets repreSentant.
iedgalieri og en tur innom Folio uken I Vest- Berlin 15/6-2416 1984.
museum.
Det bar vrt kurs I flatbrød- og Pa programmet sto spilling pa et JubileumSfeSt
sykehuS for iangtidspaSiente yePa jubiieumSfeSten 1. desemlefsebaking.
Laget har gitt 200 kroner til v1- sentlig barn, spilling til dans, pa ber ble det holdt flere taler. Gretdeoporfloak5)0n i Enebakk, kr jazz-klubb, pa pub og kiassiSke he Lächert inviterte oss pa fly
500 til ØrnØye 411 og kr 300 til innslag under den offisielle àp- Tysklafldstur 11986. Vi mottok
Bondekviflflenes HjelpefOfld og ningen samt flere konserter ute. gratulasjoflstelegram fra Norske
det har vrt saig av Jul i Bygda Vi skulie represefltere Norge I
Trekkspillerere Landsforbund,
og Unicef-kort.
Sekr. Tyskiand, og dette inspirerte oss og Viggo Aker Olsen hilste og
til hard Øving gjennom hele var- gratulerte fra Enebakk Starsemesteret, hvor vi I tillegg til band. Bade formanflefl og dinvanlig Øving hadde to seminarer. genten flkk gayer som takk for
TyskiafldStUren ble den store tu- innsatSen. Ikke minst ble tiren for Enebakk TrekkSPiil- -àrs-nâlen delt ut til dem som
klubb, og det var stor pres- hadde vrt med ogstarte klubsedekning av heie opplegget. Pa ben og som fremdeleS er medtroSS av at vi prioriterte Øving til lemmer, nemlig Karin og BjØrn
a en innføring- i bruk ay TysklandStUren, spilte kiubben Myhrer 0Hal
Brevig
g
esserer nok ogsà mange, og det varmekabler i drivhUS, og hvilke
.
aiilk ti isse re.
foregàr ogsà i mai - hos Oddvar enorifle muiigheter for tid1ig. Ph Bjerke gârd I januar, 1 febrLaI
erikSfestivalen,
i
deltok vii Rornr
Wennevoid. Til hØsten blir det ny dyrking som her finneS.
mars spilte vi pa korpskOnSert i
sopptUr, og mange vii sikkert vWENNEVOLD GJENVALGT
Styret 1 1984 har vrt Forre interesSert i augUStmøtet,
irkebygdefl, og vi deitok i San- mann
HagelagetS styre i 1984 besto
Per Sjølie, nestformann
hvor Kristoffer Garden skal lre av: Formaflfl Oddvar Werifle- gens og Musikkens uke i mai.
Anne Johansen, kasserer Torun
interesserte litt om vinlegging.
vold, nestformalln: Terje Haug,
Ekeløf, sekretr Bent SØrfjord,
SETTEPOTETER
kasserer Ann Marion SørelvmO,
Et alitid aktueit tema er re- materialforvaiter Bjorn Mybrer.
Sykdom pa poteter har vrt et sekretr Hans Jacob Brevig,
problem de siste àrene, og hage- studieieder. Reidun TonerUd og krutteriflg av nye spillere, og og varamanfl Harry Hoimsefi.
denne vàren tok vi et skritt i rik- Det har vrt avholdt 1 àrsmøte,
laget er glade for at de nà kan til- styremedlem Thorstein Arsrud.
by statskontr011erte settepOteter
Pa àrsmøtet ble Oddvar Wen- tig retning. Vi startet app med 5 med1ernSm0te og 10 styremøtil alie interesserte smahagedyr- nevoid gjenvalgt som forrnaflfl. kurs pa trekksPill og notelre. ten. Enebakk TrekkSPillklubb
kere. Potetene fàs i 10 kg's pak- Mona Farago og Jan Tore Sol- Oppslutningen var sà star at vi
ning til kr 3.50 pr. kg. For tidlige berg ble valgt til nye medlelrirner fortsatte med nye kurs pa hØs- bar pr. 31/12-84 et medlemStall pa40— derav 17 spiilende og 23 stØt
sorter er prisen 4 kroner. Set- 1 styret, i stedet for Reidun Tonetepotetene kan du fà kjøpt i rud og Terje Haug, som ikke tok ten, 2 nybegYflnerku og 1 kurs temedlemmer.
mars/april. Interesserte kan hen- gjenvalg. Sigrid Skaug og Georg for viderekOmne.
vende seg til Thorstein Arsrud, Boucher, tok begge gjenvalg som
Berit SØrfjord (sekretr)
tlf. 92 62 15 snarest.
GrilipartY
varamedlemmer.
I kaffepausen holdt Terje Haug
22. august apnet vi høstsemeSDisse ble valgt som festkOlTlité
et intereSsant foredrag om ut- for 1985: Else Brevig, - Eva
teret med griuipartY, pa ti-arsPa àrsmøtet 23.1.85 ble fØigenviklingSPrOsessen fra fro til plan- Amundsen og Astrid S. Fossum.
fØdselsdagefl til Enebakk Trekk- deva1gt til nytt styre I trekkspillte, om planting generelt tidsspillkiUbb. Pa terminliSta mer- kiubben: Formann Arne Jopunkt, metode o.s.V. Hans Jacob
ket datoene 28. oktober med hansen. Nestfonmann: David HalOàrsjubileurnsk0n5art og 1. de- gen. Kasserer Bent Johansen.
sember med jubileumsfeSt seg ut. Sekretr Bent Sørfjord og matenialforvalten Bjorn Myhre, VaForuten a bruke avisene og ramann ble Arvid Muldbakkefl.
radio for a bekjefltg.Jøre konser-

Karin Nss.
Sa var det tid for kaffepaUSe
med deluge rundstykker og
hjemmebakSt. Med vers og rim
benyttet Dorte UngersneSs anledningen til a takke den avtrOPpende leder Inger Breyer for innsatsen og overrakte biomst og
konfekt.
Bent Slette leste et referat av
et foredrag av Maja Osberg.
Hvordafl utnytte de menneskelige ressurser?
Deretter sangBjarne Solberg
og frue nydelig for oss med'. p1anospill til.
Det var là lagsaker. InnbydelSe
til àpent mote om void og Pornograft i videofilmer og konferaflsen - VerdenS kvinfler - felleS interesSer. Begge i Oslo.
Den nye lederefl Marit Tysdal
takket for tiiiitefl og til siutt
holdt Bjarfle Solberg en kort andakt.
Av hrsberetningen ser vi at laget har 50 medlerflmer, pluSS 1

Arsmote I hagilaget
0

20 av hagelagetS 114 medlemmer var til stede pa Arsmøtet
I gamle herredSStYresalel 28. januar.
STOR AKTIVITET

Det har vrt stor aktivitet i hagelaget i àret som gikk, med bàde interessante foredrag og utflukter. I mars arrangerte man
instrukSjofl i beskjriflg av
frukttrr, med meget godt frammØte, i september inviterte laget
til sopptUr. i november arrangerte hagelaget i samarbeid med
0fldekviflneiaget foredrag om
restaurering av gamle gârdstUfl.
INTERESSANT

Ogsà i 85 har hagelaget mye interessant pa programmet. Hvordan man beskjrer busker og
frukttrr kan man ogsâ I ár lre
mer om. Det foregár i mars/april.
Og i Ar somi fjor vii hagelaget ha
oppryddiflgSaksion pa kirkegàrdene i mai. Piantebytte inter-

Tove Berg Nilsen ny
leder-i Enebakk Venstre

pápekte ogsà at skatt, sysa ra til en styrking av veg- Hun
selsetting og helse- og sosialArsmøtet i Enebakk Venstre over
nettet bl.a. for a Øke muuighetene spørsmäl trolig yule bii de viktigble avviklet med godt frammøte,
for, rjngsetab1ering i bygda.
og i en optimistisk stemfliflg.
Arsrnøtet var eilers preget av ste tema I valgkamPen.
Arsmøtet bevilget 600 kroner
Ogsà 11984 var det stor aktivi- et Stale Pedersen gikk av etter
til de tØrkeramrnede i Afrika
tet I laget - noe som bl.a. har seks àr som leder av laget.
5 mrnenheng med at Enebakk
HØydepUflktet pa àrsmøtet var
Følgende vaig ble foretatt for
- av
Venstre etter valget i 1983 ble ren1itlsk foredrag
besok
"b
presentert bl.a. 1 formanflSkapet Venstres
general5ekretr Anne 1985:
og alie ovedutValg.
Lise Bergenheim. Hun er ogsà Styre
en
Opp
Men Venstre har ogsà tatt
AkershuS Venstres fØrstekafldi- - Tove Berg Nilsen, leder, Guro
SØrhUS Lohne, nestleder, Ingrid
rekke saker. B1.a. kan nevneS at dat loran 5tortingsvalget 1 1985.
planieggingsarbeet av grendeBergeflheim holdt et inspire- Overby, sekretr, Kristoffer Garbus I ytre kom ut av dødvanflet rende innlegg, der hun bl.a. kom den, kasserer, Ellen Berg EluingSdirekte etter initiativ Ira Vestre.
pa Venstres vaig av regje- en, styremedlem, Evald MjØflhi,
Vestre bar ogsà fremmet flere inn
ringsalternativ for kommeflde styremedlem, Karin Jacobsen,
forsiag for a Øke sikkerhetefl for
Hun framholdt styremedlem.
de som bader, driver brettseiling stortingsperiode.
fortsatt markere VararePreSefltaflt
a
Eli Virum GunderSen, Signid
m.v. langS Vagvann og for a là en viktighetefl av
traflkkSikker adkomSt til den natur- og miljøVern som grunn- Dale Hakonsen, Reidar MØrk,
leggende Venstre-saker. <GrØnne Unni Degrum.
planiagte badepiasSen ved Vik.
Videre bar Venstre fremmet verdier" er pa sterk framgang i Revisorer
forsiag om oppfØlgiflg av sam- deler av Europa, og det er bare et
Oddvar Stubberud, Stein
ferdselSPlaflen for Enebakk. Det tidsspørsmàl om nàr disse sake- Nordhagefl,
ma vre en viktig oppgaVe fram- ne igjen vii slà igjennom 1 Norge.

Apsmote I SV
Enebakk SV bar hatt arsmøte
den 23. januar. I kommende hr vii
partiet satse offensiVt for a markere seg som et sosialistisk alternatiV i kommunen. Det er med eklagelSe vi konstaterer at det
nye kommufleStYret bare I liten
grad yiser en sosial-profil. Dette
gàr srlig utover ynskeligStiite
grupper som rnJungdorn og
eldre. Av saker vi gar inn for kan
sriig nevneS FritidShiem og
Øking ay bamehagetilbud. Vi
savner fremdeles konkrete planer om dette, til trosS for ett hr
med arbeidenPart15tY
Kommunepolitikk kan belier
ikke sees isolert. I tida framoVer

vii vi kjempe for en effektiy boikott av apartheidremet i SØrAfnika, for opprettelse av et PLOkontor i Norge og for at norsk
jord ikke skal were en base for
Amerikas atomstrategi.
Arsmøtet valgte fØlgende styre: Leder: Tom Nilsen, nestleder:
Jostein Guldhaug, sekretr Anne Rysstad Wold, kasserer Karl
Heier Wilberg, kvinnePolitisk
kontakt Tone Skarenger, faglig
kontakt Kari Helen wilberg, styremedlem Tove Inger Larsen.

Med hulsen
for Enebakk SV
Anne R. Wold
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Stans
videovolden.

Fredag iforrige u/ce sà statsministeren videovold. Derfor fl/C/c
ogsà hele Norge se videovoid og hele Norge fl/C/C se pa statsministeren som sá videovold.
Statsministeren li/Cte i/C/Ce det han th. Det gjorcie ikke vi helleT. Mennesker som males pa lcjØtt/Cvern er ikke underhoidning.
Det er spekuiasjon i mennes/Cesinnets dunlcleste irrganger. Det
har tatt ârtusener for menneskeheten a bygge opp noe vii høytidelige Øyebli/Ck li/Cer a kalle sivilisasjon. Med den mangel pa
respe/Ct for menneskeverd som i dag erframherskende, og som
far by til àflorerefritt under pàs/Cudc.L av a beskytte ytringsfri: heten, s/Cal forfallet i/C/Ce ta lang tid.
Om noen tror at det vi fl/c/C se pa TV - forrigefredag er unntak
i dagens videovir/Celighet, da tar defeil. Om noen enda i/C/ce vet
det kan vi opplyse at disse grotes/Ce filmene, hvor de mest bestials/Ce handlinger utfØres, og hvor mord inn gâr som en del av
<underholdningen" i/C/ce alitid er spillefilmer Offeret blir myrdet der og da..
Regjenngspartiet vegrer seg for forhândssensur, under paskudd av a bes/Cytte ytringsfriheten. Som om det var det det
dreide seg om. Alle har vi vel motforestillinger mot sensur idet
vi mener den setter grenser for menneskets utvi/Cling og skaperevne. Men vi har ingèn betenkeligheter med a gá inn for forhândssensur pa videofilmer. Bransjen har ikke vist seg voksen
til selv a kiare oppgaven.
Det ma mere et offentlig ansvar a sette grenserpâ dette omrádet. Disse studiene i räskap og menneskeligforizedriflg som det
: stadig blirfiere av pa videomarkedene har overhodet i/C/Ce noe
med ytringsfrihet a gjØre. Her teller /Cun en ting: Hard valuta.
Deter samfunnets ph/Ct a beslcytte barn og ungdom. Med tomnie
hjem, hvor det i annethvert hus bortover star en videos piller,
kan man forestille seg hvordan framtidens bar-neoppdragelse" s/cal arte seg om ikke ansvarlige myndigheter griper inn.
Hva det
empler pa. Selvmord og void blant barn fØlger I utvilingens
kjØlevann.
Vi er ikke puritanere, mØr/Cemenn eller motstandere av ytringsfriheten. Men vi forlanger at ansvarlige myndigheter, og
alle som føler ansvar for den oppvoskende slekt gar sammen
om at grov porno og videovold i/C/Ce /Commerfram tilforhandlernes og utieiernes hyller i det hele tatt for dette, om det far
jiorere fritt er en trussel mot sivilisasjonen, en han mot väre
verdier, og mot mennesekverdet.
StatsministerenS ansi/Ct under framvisningen av voldsvideo,
og andre,
:. har tydelig preg av avsky. Hva tror statsministerefl
et barnesinn bcvrer preg av etter tilstre/C/Ceig mange omganger
med sli/C /Cost. ForhandssensUr er det eneste effe/Ctive middelet
man har a sette inn i denne /Campen. Opinionen bØr sørge for at
X.
dette middelet blir bru/Ct.

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.
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-

-

-
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dpettsanlegg Flateby
Hvor star j0PdvePnet?.
—

I diskusjonen om idrettsanlegg
pa Flateby er net av BygningSsjefen lagt frem et forslag pa løsfling som gár ut pa a beslaglegge
Ca. 40 da. dyrket mark ut over
<<Viotta".
Det er prisverdig at det blir
lagt fram alternative lØsninger i
forhold til plankomiteens forslag.
Enebakk Senterparti synes imidlertid at det er en merkelig saksgang a sende denne saken over
til landbruksmyndighetefle uteri
at politikerne far anledning til
uttale seg.
Enebakk Senterparti har ved
flere anledninger etterlyst alternative plassermger. Vi mener
011

fo

GUDSTJENESTER
son. 10. febr.
11: ENEBAKK kirke v/Johannessen,
17: STRANDEN bedehus, Flateby, v/Helgheim.

Kl. 18.30. (U) "Two of a kind".
Radarparet" John Travolta
og Olivia Newton-John tilbake 1
sin siste film. Travolta spiller en
hhplØs, hhpefull oppfinner som
setter seg i gjeld til lhnehaier

kommunestyrerePr.)

Et kommunalt ansvar
Mandag 28. januar behandlet Enebakk kommuneStyre
heldagsbarflehage i Kirkebygden.
Det er med tilfredshet vi
konstaterer at en av Enebakk
SV's gamle hjertesaker endehg har fátt gjennomslag. Det
er ogsa grunfl til a glede seg

HeIgens f ilmer.

1k

Vi mener derfor det er fuilt
mulig a fà plassert det ailer meste av disse behov innenfor det
areal som er til ràdighet i dag.
Hvis dette ikke er mulig, er vi
villige til a ta i bruk dyrket mark
i meget beskjeden grad.
Konklusjonefl mh derfor bli at
politikerne i Enebakk fØrst ma
bestemme seg for hva en Ønsker,
med hensyn til stØrreise pa anlegget.
Vi hâper med dette at folk har
oppfattet hva Enebakk Senterparti mener.
Reaksjonen fra folk tyder pa at
vi blir oppfattet som et jordvernparti. Det er vi og det vii vi fortsette a vre.

hetsvurdering langt fra er ideell nuljøet.

aktuelle oppslag om ukens aktiviteter,

SØnd. 10/2.
HI. 16.30. (B) "Sam og indianerna". Dette er filmen om en enstØing ved navn Sam. Han lever i
pakt med naturen, og har ingen
kontakt med mennesker i det hele tatt. Mange farer truer. Sam
blir overfalt av en puma, og han
holder pa a drukne. En dag redder han en liten bjØrnunge, men
en dag blir Sam reddet av moren
til bjØrnungen. En naturfilm med
spenning og romantikk. Fortellingen om en mann som kiarer h
leve I pakt med naturen og sine
vilie venner.

og at det blir et meget dyrt alternativ.
Vi har derfor uttrykt oss positive til IdrettsforeningeflS forslag
om a lokalisere idrettsplass — idrettshall til Stranden skole. Ut
fra dette er det blitt en del "bygdesnakk om Enebakk Senterpartis jordverripolitikk.
BygnrngssjefenS forslag om a
bruke 40 da. hØyproduktiv dyrket mark til idrettsformál er for
Enebakk Sentarpti helt uakseptabelt.
Vi mener at plankomiteeflS
forslag og BygningssjefeflS forslag er aitfor ambisiøse. Vi trenger ikke noe stort anlegg som
kan kva1ifiere til NM-status.

--!.....
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rtn. ;am*t: .andag.kL9,

pga. manglende avsetning pa
oppfmnelsene sine. HØyt oppe i
det blh bar Skaperen vrt pa fene, og bestemmer etter sin hjemkomst at menneskefle pa jorden
ikke oppfører seg som de burde
mot hverandre. P A grunn av dette bestemmer han seg for a kjØre
syndefloden i reprise, hvis ikke
englene kan finne et menneske
som kan bevise at det fremdeles
er hap for menneskeheten. Travolta blir plukket ut. Det ser ut
som om menneskene igjen ma
belage seg ph a bli utslettet.
Ki. 20.30. (V).
'Sammeri tar vi prisen": Bud
Spencer og Terrence Hill tilbake
i en ny hardtslhende film. Kjenner vi disse to gutta rett, er det
ikke snakk om a kjede seg. Her er
det full gass fra den ene enden av
filmrullen til den andre.

over at de borgeriige partiers
Ønske om a overlate barnehagedriften til Emaus Misjonsforenflg ble avvist. Barnehager er og blir et kommunalt ansvar, som de politiske par-tier ikke kan og ma
lope fra. Barnehager i regi av
private misjonsforeninger hØrer ikke hjemme i det 20. arhundre.
Vi vi] samtidig bekiage at
ingen av de Øvrige partier under budsjettbehafldlingen for
1985 ville stØtte SV's forslag

om A fryse' barnehagesatsene pa 1984-niva. Skal barne-

hager vre et reelt tilbud til
alle, ma ikke Økonomiske forhold sette grenser.
Det er ogsa forstemmende
at vi ikke fikk stØtte for forslaget om et kommunalt fritidsh)em i innevrende ar.
Denne saken har vrt drØftet
i en arrekke. NA burde tida
vre moden for handling.
Enebakk SV
Tom Nilsen
Jostein Guldhaug

1

APs ALKO-ANALYSE?
En skjenkebevilliflgssak har
vrt gjenganger i kommunestyret den senere tid. 3. gangs behandling var det den 24. januar,
og saken kan nok reise noen
spørsmal hos enkelte. Mange
foreldre kan nok foie behov for a
fh forklart ArbeiderpartietS holdning og linje i alkoholpOlitikkefl
Fra 1.gangs beandling, i kommunestyret i september 84, til saken ble endelig avgjort fire maneder senere, har de fleste av Arbeiderpartiets representanter i
kommunestyret gjort fuhistendig
kuvending i saken.
sh sent som I formannskapSbehandlingen 14/1-85 var det et
kiart flertall for det opprinnehige
standpunkt som var imot skjenkebevilhing i dette tilfellet. I kommunestyret 14 dager senere
stemte Arbeiderpartiet som en
blokk imot sitt tidligere standpunkt. Riktignok sto Ap's leder i
edruskapsnernflda. ph tidligere

forslag, men ble fulls tendig tilsidesatt av sine egne.
Dette skjedde uteri at det ble
fremfØrt vektige grunner for et
slikt endret standpunkt. Argumentet om forskjellsbehandhingen har fulgt saken hele tiden, sh
det kunne neppe gi runnlag for
kuvendingen.
Det kraftigste argumentet som
ble fremført for snuoperasjOflefl
var at ved a gi Øibevilling yule
Ap's representanter fØle seg beroliget for da visste man i hvert
fall hvor man hadde sine hhpefulle ungdommer. Dette skulle, etter utsagnet, ogsh vre oppfatningen blant mange foreldre?
Det kan nok ogsa vre mange
foreldre som fØler uro ved dette.
Forvirringen er i hvert fall stor.
Hva ghr Arbeiderpartiets aikoholpolitiske linje ut ph? Aps- Alko Analyse imØteses med interesse.
Leif Almehagen, Flateby
-
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Enkel teknologi
Nesten ved en tilfeldighet
fikk vii Vignett vite om dette
prosjektet. Denne gangen
skulle det vre et pressetreff
inne i skogene ved KroktjerlL
Trond Glesaaefl, som har drevet med prosjekt av lignende
art i Enebakk fØr, var dagens
leder inne ved lunneplasSen.
Selv am det snødde og til dels
haglet, var det ingentin& som
stoppet hverkefl gruppen som
skulle bivàne aktivitetefl, eller guttene som drev med arbeidet. Gruppen som trasket
innover i skogen en torsdag
ettermiddag var en broget
rnmensetfliflg av journalister, en lege, folk fra instituSjoner og representanter for
skogselSkaPet. Forstkandidat
Trond Glesaaefl har i nrmere ett àr holdt pa sam prosjektleder for det Norske
SkogselskaP. Prosjektet han
har ledet heter Enkel teknologi', og forsøkefle har funnet
sted ved Ekeberg gârd. Denne
skogen har butt iagt ut som
forsØksSkOg av det Norske
SkogselSkaP.

ForsoksprOSlekt
Noen husker vel oppslagefle
i lokaipreSSen for en stund tilbake der det hadde vrt en
gruppe fra Buthan som skulle
lre seg skogbrUk pa norsk.
Dette er aitsà det samme
prosjektet. <Enkel teknologi"
gâr ut pa at det skal proves
nye redskaPer for skogsdrift.
Smàtraktorer og motoriserte

sleder til bruk ved lunning av
tømmer er en del av opplegget, men ogsà hesten har ftt
sin renesSanSe i dette prosjektet. Blakken blir brukt til a
trekke frem tØmnier over isiagt vann, der deter risikabelt
A bruke traktor.

SkoggruPPe
FØr presseutferden hadde
tre psykisk utvikliflgShem
mede gutter arbeidet inne •i
skogen med disse maskinefle.
<SkoggruPPefl" sam denne
arbeidsgjeflgen kalte seg,
hadde vrt i aktivitet i tre dager. De var under ledelse av
erfarne skogsfOlk under hele
oppholdet i EkebergSkOgene.
Sikkerhetefl for de psykisk utvikiingsherflmede arbeiderne
ble satt i hØysetet. Alle maskinene var utstyrt med sikkerhetsmekafliSmer som skulle
sørge for at det ikke var noen
fare for liv og lemmer.
Etter demonStraSioflen inne
i skogen, gikk turen tilbake til
Ekeberg gad. Der ble vi informert om oppiegget, bakgrunnen og fremtidSUtSiktene for
den videre utvikling av denne
ideen-

Ogsà i Sverige
Etter en inniedning av formannen i skoggruPPen, Albrecht Eika, ble vi presentert
for et prosjekt som man har
gaende i Karistad, Sverige.
Skogtekfliker Ulf Yxhammar
redegjorde for sine erfaringer
med slike prosjekt. Han kun-

ne fortelle at selv am man i
Sverige tok sikte pa a lyre
app elever med lavere funksjonshemmiflg enn man skal
her 1 Norge, kunne han ikke se
noen hindring for at man i
Norge skulle kiare a gjennomføre et lignende prosjekt.
Han fortalte videre om driften
av Srskolafl i Karistad, og
kunne opplyse at elevefle etter en stund ble plassert has
arbeidsgiVere rundt omkring i
distriktet. Ellers var Yxhammars erfaringer med dette arbeidet genereit positive. Mart Sandberg fra Asker Arbeidssenter var ogsa tilstede
for a trekke erfaringer. Asker
Arbeidssenter skal sette i
gang et lignende prosjekt der
ute.

Under kyndig veiledning av
ogsä kunne la pasientene M erfarne instruktører buT de
bruke motorsag. Sam en mu- handicappede icert hvorlighet ble det ogsa antydet at dan man skal bruke de fordenne arbeidSgruPPefl kunne skjellige maslcinefle.
fungere som en selvstendig
gruppe pa noe tilnrmet uk
freelance- basis, der stØrre
skogeiere som kommufleter dette motet, er at det arskogsforValtfliflgen og statsbeides entusiastisk og effekskogene kunne gi oppdrag til
tivt for a îâ dette til a fungere.
denne gruppefl.
Vi ger med spenniflg fram til
EntusiastiSk
ne'stprosjekt med opprinnelA lre app psykisk utvikse i den aktive prØvegruppen 1
fungere
i
a
lingshemmede til
Ekebergdalefl. Trond GlesaaskogbrUket, vii nok i fremtien byte at hvis det skulle
probiemer
av
pa
den støte
komme nae interessaflt pa tamange arter. Men det innpetet, yule vi fâ vite am det.
trykket vi sitter igjen med et-

Behov for arbeid
Til slutt var det konsulent
øystein Grøvle fra Norges
SkogeierfOrbUnd som informerte am behovet og tilretteleggingen for skogsdrift
med psykisk handikaPPede.
Han kunne forteile at i Norge
er det i dag et enormt behov
for arbeidere I skogbruket.
Han pekte ogsa pa at mye av
skogen virkelig trengte vedlikehold, og at det av den
grunn var en plass for de
psykisk utviklingshernmede I
skagbruket, ogsa pa kommersielt niva. En slik arbeidsgruppe I Norge vii fØrst M en
grundig opplriflg. Det ble
antydet at man i visse tilfeiler

..:...............

En av de funksjonshemmede Harald, viper villig hvordafl
ene
reciskapefle br.ukes. Her far en av defremmøtteJ 0Ut
en rask innfØriflg i bruk av beltelunner.
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Kulturkonsulen ten om Ungdom sáret:

- Ungdomspad Og fopsvaplig
klubbdrift m.a'pplopltepes
Hva gjor Enebakk kommune med ungdomsâret? Hva vii man pa sentrait hold satse pa for a
skape et bedre ungdomsmiljo i Enebakk?
Kuiturstyret har fan bevilget' 10 000 kroner til
formâiet.
Fylkeskommunen har Ca. 1 million til
rádighet som man kan
soke pa. Her gár søknadsfristen Ut j mai. Forelopig soknad pa fylkeskultqrpenger er avsendt.
Her er rom for ideer og
initiativ...

Ungdomsrad
- Jeg har ingen tro pa
markering for markeringens egen skyld, sier kulturkonsuient Nils Petter
Wiik til Vignett. - Noe av
selve ideen med ungdomsáret er jo at initiativer skal komme fra ungdommen sj 01. Derfor er
noe av det4ager- som e
vesentlig oppgave i forbindelse med ungdomsâret a M i gang ungdomsradet i Enebakk, og ía det til
A fungere. Vi har ftt svar
fra tre ungdommer som
gjerne vii vre med i ungdomsrádet. De tre har
hver for seg tatt kontakt
pa eget initiativ, og de er
geografisk godt fordelt i
bygda. Disse tre kommer
vi til a ta med i det videre
arbeidet med a etablere et
ungdomsrâd, sier Wilk.
- Nár regner du med at
Enebakk kan ha dette
ungdomsrádet i funksjon?
- Vi háper fØr páske, men
dette er mye opp til ungdommen seiv.

Okonomisk
innflytese
Hvordan sammensetningen og representasjonen skal vre i râdet er ogsâ noe vi ma vurdere. Personhig mener jeg det er viktig a prioritere uorganisert
ungdom. Eller ma vi ogsa
ha kontakter til skolenes
elevrád, kiubbene o.s.v. De
10 000 kronene som er Øremerket ungdomsâret har
vi tenkt a la ungdomsrâdet sjøl disponere. De vet
best hva de trenger og hva
de vii prioritere. Begynner
man a dele opp b1Øpet til
forskjellige lag og formal
smuidrer det bort.
Vi har gode erfaringer
nâr det gjelder ungdommers medbestemmeise og

innflytelse over det Økonomiske biant annet i klubbsammenheng - og vi haper
A kunne utvikie dette videre.
Nar det gjelder hvordan
ungdomsrad fungerer i andre kommuner, har vi forsøkt a innhente opplysninger, men det er vanskelig,
fordi det er svrt ía kommuner i Akershus som har
et slikt rad. Hvis vi far det
til her, ma vi nesten vre a
betrakte som en foregangskommune pa omradet.

Stiltinger nokkelord
- Jeg synes ellers det er
viktig at vi prØver a ía
struktur pa de tingene vi
driver <<haivveis>> med i
dag. Arbeidet i kiubbene
er forebyggende ungdomsarbeid, og det gjelder
A ía det til a fungere godt.
kelord. Vi ma styrke ledersida i kiubbene.
I den situasjon vi er,
med svrt begrensede ressurser, mener jeg det er
riktig at man i stedet for a
lyse Ut en hel kiubblederstilling pa Flateby, heller
bruker ressursene pa deltidsstillinger.
Ellers hadde det vrt
Ønskelig med en ansatt
person i kommunen med
ungdom som hovedbeskjèftigeise. Vi ser fram til
AL ía en ungdomskontakt
igjen etter at BjØrg Ldre
siuttet.
- Vi har nettopp hatt en
debatt i kommunestyret
hvor flertallet la vekt pa at
barnehagetilbudet skal
vre likt i alle kretsene i
kommunen. Hva med ungdomsklubbtilbudet?

- Vi ma ta skikk
pa det vi har
- Jeg synes det er viktig
at vi fØrst og fremst na far
det vi har til a fungere. pa
Flateby har vi na i starten
av ungdomsaret hatt lederproblemet som det er
funnet en midlertidig løsning pa. Deter satt av penger pa langtidsbudsjettet
for at man kan fá anledfling til a sette i stand hele
brannstasjonen til klubbdriften i Kirkeby,gda. Alt
dette er ting vi ma ía skikk
pa. I Ytre er det MA som
driver klubben. De har ikke egnede lokaler og det a
skaffe lokaler til forsvarlig

A fà i gang et ungdomsràd i Enebakk ser Nils Petter Wiik som en av de viktigste oppgavene for kommunen i ungdomsàret.

klubbdrift I Ytre er hØyt
prioritert. Dette er vel noe
vi forutsetter kan lØses i
forbindelse med et grendehus i Ytre. Og grendehuset
rangerer høyt pa kulturstyrets prioriteringsliste
Det har vrt antydet a
flytte kiubben fra bomberommet pa barneksolen
til bomberommet pa
Mjr. Jeg ser ingen vits i a
flytte fra bomberom til
bomberom. Ellers drives j
kiubben i Ytre av en interesseorganisasj on, og vi
kan ikke ga inn og tre
kommunal tilknytning og
kommunale ordninger ned
over hodet pa folk. Kommer det imidlertid et slikt
Ønske fra ungdommen
selv, er det noe ganske annet.

Lørdagskafé
Mange mener ungdomsäret er en passende
anledning til a lage arrangementer som fremmer
kontakt mellom generasjonene?

- Jeg vet ikke akkurat
om det har sa veldig mye
for seg. Det kommer an pa
formen. Klubb I forbereder nâ en lØrdagskafé som
skal holde ápent fra 14.00
til 18.00 IØrdagsettermiddagene hvor de forskjellige
generasjoner motes. Dette
er vel et tiltak som pa en
naturlig mate fremmer
kontakt mellom alle aldersgrupper.
- UngdomsundersOkeisen avdekker kiart og tydelig at ogsa i Enebakk
har vi ungdomsproblemer.
Hvor store er disse problemene, og yule det vre
en oppgave a gjOre noe
med dette i ungdomsaret.
- Erfaringene viser at i de
periodene kiubbene har
vrt stengt, har det vrt
mer ungdom i drift i bygda. Om det at ungdommen
driver i og for seg er sa gait
vet jeg ikke.

Klubbdritt forebyggende
Jeg tror imidlertid en

forsvarlig klubbdrift er en
viktig faktor i forebyggende ungdomsarbeid.
Nar vi prioriterer arbeidet
med a ía klubbene til a
fungere godt, betyr det at
vi samtidig bekjemper
ungdomsproblemer.
- Hva med helgefyll?
- Jeg vet ikke om det er
sa mye vi far gjort med
det. Ungdommen er et
speilbilde av voksne. Initiativet Lions og Husmorlagene tok til rusfrie fester
var absolutt positivt..
Det er bra med rusfrie
arrangementer, men en
del organisasjoner bØr
kanskje ogsâ gjore noe
med de tradisjonelle festene - og alkoholkonsumet
i forbindelse med det.
Ellers er det na lagt opp
til fredagsapent i alle ungdomsklubbene, og vi h.per at dette tilbudet ogsâ
kan vre med pa a begrense heigeproblemefle.

*
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Her i verkstedet trives
Hans Pederstad. - Jeg ma
ha noe a gjØre, sier han.

keren))_pa Vik...
Hans Pederstad pa Vik
I Ytre Enebakk har flettet
500 vedkurver pa 4 âr.
Den prestasjonefl er det
ikke mange som gjør etter ham. - Nár sant skal
sies er det ikke mange
som fletter slike kurver
lenger I det hele tatt, sier
Pederstad. Jeg er vet en
av de fa I landet som fortsatt driver med dette.
Materialet jeg bruker
finner jeg gangs bekkene
- seije, einer osv. Buskaset tangs bekkene egner
seg godt tit formâlet, fukhg og toyelig som det
er.

Dalefjerding
Hans Pederstad er fØdt og
oppvokst i Dalefjerdiflgefl,
men kom til Vik i Ytterbygda
pa en historisk dag - 9. april
1940. Da flyttet han inn til
broren sin i forbindelse med
sykdom. Etter krigen bygde
Pederstad eget bus for seg og
familien. Av yrke er Pederstad snekker, sá huset sitt
bygde han selv. Siden har det
butt oppussing og pãbygging
flere ganger. Boligen er fortsatt meget velholdt og moderne. Et nydelig nyoppusset
bad i nydelig avstemte farger,
med varmekabler og all den
komfort man i dag forbincler
med et moderne bad er siste
oppussingsjobben Pederstad
gjorde ferdig i eget hus. Ellers
blir det litt smájobbing rundt
ornkring for folk som trenger
en fdgmarin til oppussing og
ominnredning. Lafting er ogs& en kunst som den pensjonerte snekkeren mestrer. I
fjor laftet han app en hytte.

Lammet
I mange âr drev Pederstad
for seg selv som byggmester i
Oslo, Kolbotn og Ski. For 7 âr
siden ble han syk og matte
operere vekk en svulst. I den
forbindelse ble han lam.
- Det tok lang tid og mye
trening a fá igjen fØrligheten,
sier Pederstad. Jeg brukte
sarnifle treningSprOgram som
Oddvar Bra. Det er knallhardt og man ma drive pa i
àrevis. Det gàr veldig smàtt
framover, men som du ser dag fungerer det hele, og det
til tross for at helbredelsesprosenter i forbindelse med
denne sykdommen bare er 5
prosent.

Far var kurvmaker
- Hvor lenge har du vrt
pensjonist?
- Et par ár, men det rare er
at jeg fØler meg ikke som
pensjonist. Jeg ma ha noe a
gjØre - ma arbe stØtt...
- SA da begynte du a flette
kurver...
- Faren min var kurvmaker,
sier Pederstad, sâ jeg har jo
lrt meg kunsten for 50 âr siden, men da jeg skulle prØve a
gjøre dette selv for en del âr
tilbake, da gikk det ikke, jeg
var for stiv. Mye hadde jeg
glemt. Jeg tok ogsâ en tur til
Thoralf Haslerud og fikk râd
og tips hos han, som jo ma
regneS som en veteran pa
omrâdet... Han syntes forresten det var veldig hyggelig
atjeg drev pa med dette. - Du
ma sØrge for A lre opp andre
sâ ikke hândverket dØr ut, sa
han.
- Si da har du lrt opp barna dine, kanskje...
- Nei, det er ikke blitt til

det. De har sine yrker. Den
eldste er lrer pa yrkesskolen. Det matte kanskje vere
guttungen hans som kunne
v&-re interessert.

Lrere interessert
Ellers er det visstnok en irer her ute som vil ire kunsten, og jeg har ogsa hatt forespØrsel fm en lrer i Ski. Her
for noen âr siden hadde jeg
besøk av en nederlandsk lrer fra en yrkesskole i TrØndelag som ville jeg skulle undervise der.
- Hvordan selger du alledisse kurvene? Er etterspørselen
stor?
Jeg har soigt en del til Husfliden, som gjerne vii ha flere
leveranser, men det bum sd lite
en far for det. De betaler Ca. 70
kroner og selger dem for over
200. Vi bar ogsá vrt en del
rundt i Vãglia og solgt. Jeg
tror vi solgte i mirist annenhvert bus.
- Hvorfor tar du ikke mer.
Slikt handverk er nettopp noe
folk i dag verdsetter.
- Jeg synes ikke jeg kan ta
sà mye mer ... Dette er jo
egentlig en hobby. Jeg ma ha
noe a drive med...

klubben. En del premier tok
jeg. Jeg gikk ogsà 50 km i Holmenkollen og plasserte meg
der sâ noenlunde midt pa treet. Jeg var egentlig bare juniorløper den gangen, og man
matte vre 21 ar for a fâ vre
med i stØrre langrenn, men
jeg fikk ná butt med likevel,
da...

1 kurv om dagen
- Tilbake til din pensjOnistbobby - hvor lang tid tar
det a lage en vedkurv.
- Det kommer litt an pa,
men dagen gàr som regel
med. Noen ganger kan jeg kiare et par kurver, men da er jeg
nesten hudlØs pa fmgertuppene. Det krever ganske mye
styrke nâr kantene skal leg-

ges blant annet...
I kjelleren bjemme pa Vik
bar Hans Pederstad innredet
verkstedet sitt. sa mye redskap kreves det egentlig ikke
- kniv, hammer, tang, stâltrád osv. Alter rent bândverk.
En radiator varmer godt i
snekkerbua. Og i rommet ved
siden av er det lagret vedkurver, og blomsterkurver,
som man ogsâ kan f6 kjØpt
hos Pederstad. Vi hâper snart
A se ekteparet pa en fly saigsrunde rundt 1 bygda, sa enda
flere kan M benytte anledningen til a skaffe seg godt handverk til en rimelig penge. Og
vedkurver - det er noe man
belt sikkert kommer til a a
bruk for i lange tider
framnover...

Sportsmanfl
Pederstad kaster lange
blikk bort pa TV hvor jintutten kjemper om stafettgullet.
- Jeg ma fØlge med, sier
han. som gammel sportsmann og skiløper er jeg veldig
interessert.
- Har du selv deltatt i store
renn?
- Jeg deltok jo i mange konkurranser fØr krigen. Var
medlem av Enebakk IF, Dalefjerdingen sognet til den

500 kurver har Pederstad laget i løpet av de siste fire ãrene.
Dette lageret gàr nok fort unna, for kurvene er veldig
populcere.
.
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Lars Kvalvag revisore.n som
vokter Enebakks <<kulturkaké>>.
Enebakks nye leder for
kulturlivet heter Lars
Kvalvâg, ekte bergenser
09 bosatt i Ytre. Den 41 âr
gamle revisoren, som har
bodd i Enebakk i 6 ár,
dommer ford og ned alle
Ore fordommer om motsetninger mellom hans
matnyttige og jordnre
yrke 09 de mer kulturelle
09 àndelige sfrer hvor
man tradisjonelt sett mener et overhode for bygdas kulturliv bor bevege
seg i. - Nettopp min jobb
som ansatt i riksrevisjonen er av en slik beskaffenhet at jeg far tid til a
ofre meg for de mange
oppgaver pa kultursektoren I Enebakk....

Friluftsliv og hage
Den nye lederen for kulturstyret i Enebakk er ogsá hentet fra venstresida, som sin
forgjenger, Stale Pedersen
som dro vesterveg for a bli
râdmann. Pedersen var
grØnn, Kvalvâg er rod, med
grønne interesser.
Ogsá Kvalvág, som sin forgjenger, er glad i friluftsliv. Og for dem som er glad i friluftsliv byr Enebakk pa store
muligheter, sier Kvalvâg. Ellers er hagearbeid noe av det
han liker a bruke fritiden pa,
og sá er selvfølgelig politikken en stor interesse. Kvalvág
er ingen nykomling i Enebakkpolitikken. Som partiformann i AP i en 2-6rs periode
har han rukket a skaffe seg
god politisk erfaring pa mange felt.
Foruten sitt very som leder
i kulturstyret, er Kvalvág
(AP) ogsà vararepresentant
til kommunestyret, formann I
ligningsnemda og medlem av
heimevernsnemda. Det var i1
Enebakk Kvalvág for alvor engasjerte seg i politikken.
Han retter varme anbefalinger til alle nykomlinger.

Spredning
- Det politiske miljØet i
kommunen er âpent, greitt og
lett a komme inn i. En fin innfallsvinkel for den som vil
skaffe seg sosialt fotfeste, og
samtidig vmre med og lØse
oppgaver man brenner for i
nrmiljØet.
- Og hvilke oppgaver i Enebakks kulturliv brenner du
for?
- Det er vanskelig a sette
det ene foran det andre pa
kultursektoren, synes jeg. Det
er en veldig spredning i omthdet som gár inn under begrepet kultur. Alt fra idrett til
kirke. De frreste vet vel hva
kulturstyret driver med. Dette er et omrâde hvor man
kommer bort i alt. Det sier litt
om spredningen nal man vet
at 4 994 personer i Enebakk er
aktivt med i forskjellige lag og

organisasjoner. Og medlemmer i velforeninger og sanitetsforeninger kommer i tillegg til dette tallet Deter stor
kulturell aktivitet i kommunen, noe som er positivt a
ha og bygge pa.

Ma fà til et anlegg
- Hva med idretten som ogSA etterhvert hØrer inn under
kultursektoren. Mener du den
far for stor plass?
- Jeg synes ikke det her i
Enebakk, men det er kiart at
her ma det foregá en stadig
diskusjon om hvor langt man
skal gá. Idrett og friluftsliv er
imidlertid meget viktig i det
totale kulturbildet fordi det
opptar sá mange - det er noe
folk flest kommer i berøring
med.
- Synspunkter pa de foreliggende planer om idrettsanlegg pa Flateby?
- Dette er et interessant
spørsmal som man nâ bar
drØftet fram og tilbake. Jeg
háper det gir resultater, og at
man ná kan konsentrere seg
om a arbeide for et felles mâl,
nemlig det a fà til et anlegg.
Det er fattet et vedtak, og
man burde samle seg om det.
Flere alternativer er diskutert. Det siste alternativet
man nâ har ftt seg presentert
har ingen muligheter for a
kunne realiseres. Landbruksnemda har gatt imot a bruke
omrâdet ved Stranden til idrettsanlegg. Det er her snakk
om a bruke 41 dekar dyrket
mark til anlegget.

Registrering av kulturminner
I kulturplanen er Grendehuset i Ytre fØrt opp som
nummer to pa prioriteringslisten over nye anlegg. Jeg synes det er viktig A M et senter
i liver av kretsene.
- Nevn viktige saker for kulturstyret i nrmeste tid fremover.
- Noen strikt prioriteringsliste over saker har jeg ikke. Vi
har arbeidet hardt for a sikre
kjØp av Engerhoim. En sak vi
na ser som svrt viktig er registrering av kulturminner, et
interessant arbeid som det
haster med.
Ellers er arbeidet med a fá I
stand badeplasser viktig. Jeg
synes ikke det er riktig a ga
inn for a bruke penger for en
midlertidig badeplass pa
Mjr. Jeg synes forØvrig det
var underlig at skolestyret
tok opp denne saken. Vi mener badeplassen ma vre pa
Vik, pa Sagtomta. Det er det
man i lengre tid har arbeidet
for. Det blir altfor mye klatting med noe midlertidig ved
Mjr. Konflikten de badende
og vannskiklubben imellom
ma kunne lØses i en eller annen form for regulert sambruk.
Ellers mener jeg at det forslaget som er framsatt i kul-

- Naturlig om kirken let inn under kultursektoren, mener Enebakks nye kulturstyreleder.
turplanen om en egen kulturpris, og kulturstipend er veldig positivt. Det er former for
oppmuntring som betyr mye
for kulturlivet, men som likevel ikke koster all verden.

Kirken inn under kultursektoren
- Mari menighet vii bygge
menighetssenter i Ytre. Noen
mener det kommer i konflikt
med det planlagte grendehuset? Hva mener du om det?
- Jeg ser ingen grunn til at
det ikke skulle vre plass til
begge slag, men menighetssenteret er ikke kulturstyrets
gebet. Jeg synes det er uheldig med det skille som er her
mellom kirke og kultur og ville egentlig fmne det naturlig
at kirken IA inn under kultursektoren. I dag har vi 1/2 kulturkonsulent som bar mer
enn nok a henge fingrene i.
Med kirken inkludert i kultursektorens arbeidsomrade ville man ha bruk for en kulturkonsulent pa heltid, og etter
min mening yule en slik utvikling vre positiv. Kirken

hØrer absolutt hjemme I det
totale kulturbildet.
- Hva med arbeidskirke pa
Flateby?
- Dette er en sak som har
vrt behandlet gang pa gang
og Arbeiderpartiet har hele tiden sett positivt pa en slik arbeidskirke. Men det er helt
som ellers et spørsmal om
Økonomi og prioriteringer.
For Øyeblikket er saken lagt
PA is.

Penger til
Kvinneuniversitetet?
Skal Enebakk kommune bevilge penger til kvinneuniversitetet pa LØten, det er spørsmalet.
Stiftelsen kvinneuniversitet har
søkt om 1 kr pr kvinnelig innbygger over 16 an. For Enébakks
vedkommende blir det kr. 2 555,-.
Et flerall i formannskapet gikk
mndag inn for et forsiag fram-

<Fornuftig> kulturplan
Stort setter jeg enig i prioriteringene i kulturplanen, sier
Kvalvag. Det meste er fornuftig. Her har man et solid
stykke arbeid som gjØr arbeidet som leder for kulturstyret
lett. Dessuten har vi et godt
sammensatt kulturstyre med
interesserte folk, og endelig
en engasjert kulturkonsulertt.
Ha mer kan en nybakt leder
Ønke seg?

satt av Helge Nilsen (V) pa vegne
av Ap/V om a bevilge disse pengene, mens mindretallet fulgte
radmannens forslag om a avslá
sØknaden.
Leif Almehagen (H) ville imidlertid ha saken forelagt kommunestyret, og siste ord i denne
saken er dermed ennâ ikke sagt.

VIGNETT

SPORT SPORT SPORT
Fin OF
innsats I
Spiralrennet.

Suksesihsmiteig for.
unge, Dpivmhoppepe

Fin innsats I
fopdmpennet•

Det ble fine resultater for deltakerne fra ElF i Spirairennet sØndag den 23.
Klasse gutter 12,4,t:
2. Thomas Alsaard, 5. Geir
EgediuS, 10. Dag Kristian Olaisen.
I klasse jenter 15 Ar ble Trifle
Alsgaard nr. 3.
LØrdag 26. ble landsrennet i
Jevnaker avviklet den strenge
kulden til tross. Kulden gjorde
da ogsà sitt til at en del av Enebakkdeltakerne kanskje ikke var
helt fornøyd med resultatet.
Klasse gutter 12 àr. Nr. 6 Thomas Alsgaard, nr. 14 Geir Egedius. I klasse jenter 15 âr ble Trine
Alsgaard nr. 2.
SØndagens renn pa Bjerke (det
sákalte mini-VM) ble avlyst p.g.a.
kulde. Enebakk hadde stilt opp
med 23 deltakere til dette rennet,
men de ma nâ smØre seg med tàlmodighet fram til den 17.3. som
er satt som fly dato for avviklingen av mini-VM.

SØndag gikk Ford-rennet
pa Kclbotn av stabelen. I detterennet, som er et landsrenn,
var det god deltakelse fra bâde ElF og IL Driv. Her er noen
av resultatene
Klasse 12 Jr gutter:
1. Thomas Alsgaard, ElF, 5.
Dag Kr. Olaisen, do., 7. Geir
EgediUS, do., 27. Marius Haug,
Driv.
Klasse 12 âr jenter:
5. Christin Teig, Driv.
Gutter 13 ár:
10. Stale Sther, Driv.
-

-

Flateby

0
Uslaefige.I
EnehakkS P12

EnebakkS Piker 12 har i helgen spilt to kamper. De vant
begge, og er fremdeles uslàelige. Mot Holter lØrdag vant de
12-5, mens de matte slite litt
mer søndag mot Momoen. 8-4
ble resultatet her.

Kapusell
Pennet
Enebakk IF minner om at rte-

ste karusellrefln, som ogsà er

klubbmeSterskaP, gAr fØrstkommende sØndag med start kl. 12.00
Ira Streifinn.

Jenter 15 ár:
3. Trine Alsgaard, ElF.
Gutter 16 âr:
7. Ove Gran, Driv.
Jenter 16 ar:
4. Ellen Thorseth, Driv, 11.
Gry Lillejordet, do.
I et kretSrenfl i StrØmmefll
Lillestrøm sØndag ble Øystein
Engen Ira ElF nr. ii klasse 11
âr. Martin Johansen ElF ble
nr. 8 i samme klasse. Terje
Wik ble nummer 2 i klasse
gutter 16 hr.

lan 164, 13. Hâvard HØgmO 116.3.
Klasse lOár:
9. Klaus Olav Heier 145.9.
(Stor bakke):
Klasse 12 ãr:
i. Christian HØvik 170.0.
Klasse 13 ãr:
5. Ann-Kristin Hagen 163.4.

Søndag var det kretsmeSterskap i hopp i As. MesterSkaPet
foregikk i Kirkebakkefl (litefl), og
i Kroerbakkfl (stor). IL Driv
hadde med 10 deltakere i rennet.
Den av DrivhOPPeme som gjorde det best i dette mesterskaPet
var Christian HØvik i kiasse 12
r, som vant sin klasse med poengsUrflmen 170.0, og Robert Yttervold; kiassen 9 âr, med p0engsummen 168.9.
Øvrige resultater, (DrivhoPPere
liten bakke):
Klasse 7 àr:
6. Kim Key Thoren 91.0, 8. Jon
Ivar Petersen 65.6.
Klasse 8 âr:
10. Tord Ahlgrefl 134.4.
Klasse 9 âr:
1. Robert Yttervold 168.9, 2.
Marius HØvik 166.5,3. Frank Hel-

I hopprenflet i Randembrekka
lØrdag ble det ogsà gode resultater for D.rivs deltakere.
Resultater, (liten bakke):
Klasse 9 An
1. Frank Hellan 199.5, 2. Marius
flØvik 198.5, 4. Robert Yttervold
174.5, 7. Hàvard HØgmo 154.5.
(Stor bakke):
Klasse 12 ãr:
i. Christian Høvik 175.6.
Klasse 13 ãr:
6. Ann-Kristin Hagen 161.3.

-

R
I

Stop deltakelse
' e 11pennet
I Kapus

Jenter 8 fir:
1. Anita Habberstad 4.20, 2. Pia
Sollie Nyborg 4.39, 3. Marit Hildebrandt 5.12, 4. Heidi Bergskaug
Nilsen 5.38.
Gutter 8 âr:
1. Erlend Olaisen 3.37, 2. Ronny
Gonzales 4.01, 3. Glenn Haavard
Skillebk 4.08, 4. Tarjei Limi
4.09.
Jenter 9 ãr:
1. Hege Vestli 4.01, 2. Pia-Lill
Andersen 4.47, 3. Marit Lieungh
5.11, 4. Cecilie Gran 5.34.
Gutter 9 àr:
1. Vegard Sandàs 3.46, 2. Eirik
Gundersefl 3.55, 3. Kenneth
KongsVold 3.57, 4. JØrgen Lysø
Jenter 7 âr:
1. Anette Olaisen 4.41, 2. Katri- 4.07.
ne Wilson 5.02, 3. Lillian Pedersen 6.00, 4. Cathrine Kolstad 6.30. Jenter 10 âr, (2 km løype):
1. Siri Marsdal 10.48, 2. Gyda
Gutter 7 ár:
1. Kristian søgaard 4.36, 2. Liland 10.49, 3. Jane Buer 11.25.
Knut Hovel Heiaas 5.00, 3. Espen Gutter 10 âr:
i. Alexander Gonzales 9.13, 2.
Habberstad 5.07, 4. Frithjof Berg
Stale Eriksen 10.13, 3. Kenneth
Ellingsefl 5.24.
Helle 10.25, 4. Marius Hildebrandt 10.27.

Kulda til tress var det stort
frammøte til sØndagefls karUsellrenn ved Streifinn pa Flateby.
150 smâ og store lØpere deltOk,
og minst like mange foreidre var
møtt fram cor a se sine hàpelulle i
sporet. Flest lØpere var det nok i
de smá klasser. Ikke bare i lØypa
var det stor aktivitet, men ogsâ
inne pa Streifinfl. For nar det er
10-12 kuldegrader, smaker det
godt med varmt drikke.
Her er resultatlista fra denne
første runden i arets EIF-karUsell: Løypa til og med 9 ár var
800 meter).

Den skal tidlig kpokes..

FØdt med ski pa beina
det er vel heller ikke smà
ytterbygdiflger, og den
skal tidlig krØkeS.
Set hver tirsdag og fredag ettermicidag er Nils
Wiik og datteren Mariann
i aksjon med skiundervisning for barn fra 4-9 àr
pa jordet vis a vis vannski.seflteret. Egentlig er aldersgreflSefl oppover 13
àr, men i aT er den eldste
som er med 9.
23 barn fordelt pa to
partier er det som i àrfàr
skiopplceñflg. hos Wiik de
fieste er i alderen 5-6 aT. I
em time og et kvafler boltrër ungene seg i de fine
slake lØypene pa jordet.
Det hender vel at stØvlen
-

detter av at man stryner
skikkelig og blir seende
ut som rene snØmanflen,
men pytt, pytt. More er
det.
Det var egentlig datteren til Nils Wiik, Mariann som tok initiativ til
disse skikursefle for barn
som holdes i Skiforeningen.S regi. I fern àr har
net far og datter holdt pa
med dtsse populcre skikursene.

-

Jenter 15 âr:
1. Trifle Alsgaard 17.27.
Gutter 15 ár:
1. Jan Egil Moen 17.08, 2. JØrn
Limi 18.14, 3. Vemund Kongsfles
20.30.

1aaama SIKC
MAR MANGE FINE
MORSDAGSGAVER

ii

GrendeSeflteret, 1911 Flateby
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Foig med
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VIGTIE1r

Jubileums
konsept
Enebakk Storband minfler om
lØrdagefls store Jubileumskofl
sert pa Mjr ungdomSSkole. De
Storbandkofl5ertefle
ârlige
pleier a trekke fulle hus, og nàr
det sà er 54rs jubileumSkonsert
med .sma og -store overraskeiSer,

-

-

Framtidas OL-hàp
hvem vet? Men uansett er
det fint a kre seg sàpasS
skitelcnikk at sØndagSturen med mor og far blir
In enn en grusom prØvelse for smà bein....
-
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bør man vre tidlig ute for a sikre seg en plass til denne begivenheten.
Se for Øvrig annonSe i dagens
avis..

VIGNETT

BARNESIDE
U

Vi synes lokalavisen ogsà skal
inneholde stoff for bade smã og
store barn. Derfor har vi satt sammen en side spesielt for dere denne uka. Men egentlig synes vi at
det er dere selv som skai lage
denne siden. Da far dere den akkurat sânn som dere vii ha den. Vi
oppfordrer dere derfor til a sende
inn tegninger, kryssordOppgaVer,
I=

rebuser, gâter, dikt. ..Skriv tit oss
om ting dere er opptatt av, ting
dere er sinte for, eller glade for.
Adressen var er: Vignett, Postboks 116, 1914 Ytre Enebakk. Vi
synes det er kjedeiig a katie siden
for Barneside. Har du et bedre forslag. Send det i sã fail til oss. Det
blir premie til den som sender inn
det beste forsiaget.

Fargelegg tegningefl
og du vil tydelig se hva 3-GuI. 4-Lys brun. 5-1-lud.
6-Lys gronn. 7-Mork brun.
den forestiller.
Bruk denne fargenok- 8-Mork gronn. 9-Mork purkelen: 1-Rod. 2-Lys blá. pur. 10-Lys purpur.

-I

Premiekryssord
5

Vannrett:
1. Tegn
5. Gam melt tre
7. Adverb
8. Avgift
10. Pobel
12. Korridor
13. Grimaser
15. Hatt
16. Adverb
18. ElektrofliSk databehandIi ng
20.Naboer
21.Sv. sangerinfle (kiengenavn)

I

I

4'

I/I
I

_

,47

.fg

nen mandag den 18. februar,
Send losningen pa oppog
du bUr med i trekningefl av
gaven til: Vignett, Postboks
pa kr 30,-.
1
sjekk
116, 1914 Ytre Enebakk, in-

Loddrett:
1. Slag og sotsak
2.Fyr
3.Adverb
4.Kompassrelfling
5.Artikkel
6.Forsamling
9. Stasjon pa Gjøvikbanefl
11. Stenfrukt
12. FugI
14. Like
17. TelegrarTlbyrâ
19. Litt av mandiene
Copyright: Bulls Pressetjefleste

Navn:
Adr

Trekk en strek
fra tall til tall og du vii tydelig se hva tegningen viser.

Har du et bilde av kjc1edyret ditt? Det kan vcere iJ'arger eller i
sort!hvitt. Gjerne sammen med deg eller alene. Hvis du har
sende det til oss i Viglyst til a sette det i avisen, er det bare a
netts
redaksjOfl.
Her
ser
vi
Tove
Larsen
med en pus hun fant
Du forsøkte selvsagt a stjele utenfor Kâres dagligvare, og som hun keldigvisfilCk gitt bort
epler i Olsens hage?
- Nei. jeg forsikrer. Jeg for- til en snill pike.

— — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — -

søkte a la vre.

Prov iaktta9elsesevnnn
Del er minst seks ulikheter i detaljene pa disse to
tegningefle. Hvor fort kan
du finne dem? Sammenhign
dine svar med váre, som du
finner nedenfor.
-ft
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VIGNETT *

65 nye boliger I fjop
Av Srsmeidingen Ira Bygnings- fStt tid og muuighet til S utføre
rSdet gSr det kiart fram at det stØrre planieggingsoppgaver, og
har vrt en nedgang I antail byg- at bygningsrSdet som et resultat
gemeldte boliger i 1984. Denne av dette neste Sr vii fS seg foretendensen begynte allerede i iagt soneplaner for Flateby, Kir1982, og er et resuitat av at det er kebygda og Ytre Enebakk, som
fS byggekiare tomter igjen i fel- et ledd I arbeidet med generaltene, og at finansieringstilbu- planen som nS er under revision.
dene er butt dSrligere, mener
bygningssjefen.
Av Srsmeidingen fra HusnemSUm et resuitat av dette har da gSr det fram at av de busantall sØknader om bruksend- banklSnsØknader som nemda
ring Ira hytte til bolig Økt, og av- bar behandiet, sS er 13 innvilget
stedkommet utsiipps- og for- med iSnetilsagn. Det maksimaie
urensingsproblemer i kjØlevan- ian er i dag 337 000 kroner pa en
net.
vanhg enebohg. For de fleste sØkDet ble i 1984 satt I gang 55 bo- nader i 1984 var belØpet 297 000.
liger, men antallet boliger som
ble tatt i bruk i fjor var 65.
Det bar ikke kommet inn noen
OgsS nSr det gjeider antail saISnesØknader p5 større prosjekker bygningsrSdet har hatt til beter i 84. Husnemda har helier ikhandling i 1984 bar det vrt en
ke hatt den store p5gangen p5
merkbar nedgang. BygningsrSetabieringsiSn som det foregSdet hadde i fjor 396 protokoiiførte
ende Sr, men hkevel bar utiSnssaker, hvor 245 ble avgjort av adsummen vrt for liten til S dekke
ministrasjonen - sSkalte manopp for alie sØknader.
datsaker. RSdet behandlet aitsS
bare 151 saker, av disse 6 reguleringspianer. - Arbeidskirke pa
Flateby, BjØrnefaret-BjerklundSbakken, Skytebane Nordre,
Broving-Greviingsveien SØr og
Bergskaugjordet. Pianen for ArSVARSLIPP
beidskirke Fiateby og BjerkTil Vignett
lundsbakken er sendt til Fylkesmannen til stadfesting.
Borgvn. 3

1914 Ytre Enebakk
Jeg onsker a abonnere
Kr. 80,- pr. 1/2 àr

Av andre saker bygningsrSdet
behandiet i 84 kan nevnes Rammeutsiipp for Dalefjerdingen,
MarkaGeneraipianvedtekt,
grense og lokalisering av svømme- og idrettahali p5 Fiateby.
I forbindeise med nedgangen 1
boiigproduksjonen sier bygningsjefen at teknisk etat bar

HUSK MORSDAGEN!

Enebakk
Folkebibliotek

V EVEN

1912 Enebakk
Tif. 92 60 50
Apningstider:
Mand. og torsd.
17.00-20.00
Tirsd., onsd. og fred.
09.30-14.30

IME.L JOE,
]

Ytre Enebakk Blomster
Vâglivn. 9- 1914 V. Enebakk
TIf. 92 41 97

Enebakk
pensjonistlorening

GI MOR EN'
BLOMST
PA SONDAG
1950

har SrsmØte p5 Herredshuset onsdag 13.2.
M. 17.00.
Styret

- 0

Buketter

fra

Primula
Efoy
Mengde av
potteskjulere
i keramikk
pa Vignett.

Navn

inte,Bru

1950
950
fra

ENEBAKI( og FLATEBY
BLOMSTER
Besorger blomster i inn- og utland.

Ad resse

BYGGEVAREHUSET I ENEBAKK
I

±40%

ENSO
DEKORPANEL
Til a ta og føle pa

rabatt

for 67,pr. m2

Dustbuster
Kabelløs støvsuger
fra Black& Decker
m/batterilader

KJOKKEN og BAD

for 275.-

40,m2

Du kan ikke dy deg. Du Mh kjerine pa
ENSO DEKORPANEL nâr du ser del.
Den nye, eksehugg-ligfleflde strukturen gir et sjeldent vakkert resuRat
Fàes ogsá med preget trestruktur.
Pnsen overrasker positivt. Hurtg
oppsett'ng Plater 1220 x 2440 mm.

Maling Jotaplast
0,3/3 I

SPONPLATER

1. sort, 12 mm
122 x 239 cm
APENT
ALLE DAGER
TORSDAG
LORDAG

7.00-18.30
7.00-19.00
9.00-13.00

ADR.:

1912 ENEBAKK

TH.:
926246-926530

BYGGEVARER - JERNVAR.ER .— TRELAST

I

VIGNETT
STILLING LEDIG

BAZAR
TANNLEGE

MARKISER

Enebakk
Markiseser vice

Stein Darre-Hansen
Praksis I Flateby
92 87 39
Tit. kI. 9.00-15.00
92 80 31
Tit. utenom kontortid

Markisev Persieuhlel' CardinhIrett
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tit. 92 45 58

Kvelder, lordag etter aviale.

ELEKTRONIKK

CATERING

Enebakk
TransIormOr
verksted

Clifford A/S
Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
Tit. (02) 92 88 60

Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

BLIKKENSLAGER

RORLEGGER

Vebo-røi'

OSVALD NORDLI

Utforer alt i varme-, sanitrog oljefyringsanlegg

Alt I blikkenslagerarbeid
utlores
1911 Flateby
Tit. 92 84 68

Arne Veiby
tlt. (02) 92 86 43

BENSINSTASJON

EL-INSTALLASJON

BYEREN BENSIN &
SERVICE

StrØsjiorg &
Enersen A/S
utfarer alt i el-installasjOfler
1912 Enebakk Tit. 92 63 00

I

I

En hudeslede
med drag og liner

Bensin - olje - rekvisita
GatekjOkken
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TIf.: 9281 32

REGNSKAP
IN STA L LA SJ 0 N S FIR MA

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94
MobiltIf. 094/26165

RELIGIOSE MOTER

Kristi Menighet
bar fest i Salem lørdag
9.2. ki. 19.00.
Roald Andersen deltar.
Velkommen!

BETEL
Søndag 10.2. kI. 10.00:
S.skole.
Ki. 19.00: Harald Nyen viser lysbilder fra Zaire
HornmuSikkefl deltar.
Onsdag 13.2. kl. 19.30: Bibeltime v 'Hans Svartdahi.
Alle velkommen.

BEG RAVELSESBYRAER
Sveums Blomsterlorretlliflg
og Begl1aveIesbyrä

Regns aps on or

ap

l

- I•

1912 Enebakk Tit. (02) 92 63 03

Torggt. 2 - 2000 LilIestrem
Teleton blomsterforretfling 7114 11
Tetefon begravelsesbyrà 7148 30

"COL. AV NORSKC
REGNSKAPSRVRAERS

Chr. Stensruds Eftt. A/S

CITROEN

(

BRUKTBILER MED
HOY KVALITET)I

I
/

Ski Begravelses- og
KremasjonSbyra
Asenvri. 3-1400 Ski

Annonser leses
av folk flest

(02)*87 30 60
HELE 000NET

Meget god
fi nan s b i stand

UNDERHOLDNING

/AUTOSALGET

NIENDE FEBRUAR!!

L.ILLESTRØM A S
S

SOLHEIMSGATEN 4
LILLESTRØM
TLF. 71 6274

BUBARU

...6-stjerners japaner

Hjemmehjelp - vikar

i ½ stilling er ledig.
Det er mulighet for fast ansettelse. SØkere ma disponere bil. Stillingen lØnnes i l.tr.
7-15. HenvendelSe: Sykepleiesjefen, tlf. 02/92 46 17.
Sentralbordbetjeflt

/2 stilling er ledig fra 1.4.85.
Arbeidsomràdet omfatter
betjening av kommunenS
sentralbord samt forefallende kontorarbeid. Kunnskaper 1 maskinskriviflg er
Ønskelig. Stillingen lØnnes i
l.tr. 7-15. HenvendelSe
FormannskapskOfltoret,
tlf. 02/92 60 60.
Feltarbeider

JubileumskOflsert med
Enebakk Storhand

(UngdomSkon-

takt)
I Enebakk kommune er det
ledig stilling som feltarbeider. Stillingen er delfinansiert over statsbudsjettet og
ordningen skal evalueres I
august 1986, ndr statstilskOttet opphører. Stillingen bestar i hovedsak av oppsøkende barne- og ungdomsarbeid
pa dagtid, samt kveldsarbeid
etter nrmere avtale. Det
forutsettes et utstrakt samarbeid med andre kommunale instanser.
SØkere til stillingen bØr ha
sosionom-, barnevernspedagog- eller annen relevant sosialfaglig utdanning og
prak.s:s. Det or utarbedet instri.iks

I

KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I
EL.INSTALLASJONER

selges.
TIf. 92 48 70 etter ki. 20.00
eller fOr ki. 17.00

Enebakk kommune

H

Tormod Gran
Flateby
TIf. 92 80 75
MobIltif. 094/30 553
DØGNVAKT

Ole Gunnersen
Ekebergdalefl
TIf. 92 65 06
Mobiltelf. 094/34 527
DØGNVAKT

Arne Wennevold
Ytre Enebakk
Tif. 92 40 72
Mobiltlf. 094/15 099
DOGNVAKT

Søndag 10/2 kI. 16.30 (B)
SAM OG INDIANERNE
Ki. 18.30 (U)
TWO OF A KIND
Ki. 20.30 (V)
SAMMEN TAR VI PR!SEN
Tirsdag 12/2 ki. 19.30 (V)
FANGEOPPRØRET

FINN FREM
BILDER
OGBRODERIER
SOMSKAL
RAMMES INN

Vi kommer pa hjemmebesøk med rammeprØver - ogsá kveldsIL tid.

0

RING
Utsigt
Kammeverksted
TIf. 92 86 10

pr. kg

Middags90
pølse29
pr. kg
57,90

Fersk
lungemos
35,10

pr. kg
1755
Hamburgerrygg 16,98
11198
J pr. hg
•

Sveitserpoise
7,41

pr. hg
395

Jatta5
90
pr. kg
Parer 090

1/ kg
Sopps
spaghetti A95
8.05
NOT pr. pk.

Sunrose
appeislujuice

50

10,50

1/2 kg
melerismør 995
12,15

pr. pk.

3x1I

sitron-

oeffeed
KLIPP UT

2D90

for sIllingen, mendet

tas forbelaold orn revurderiflg
av denne i samrâd med den
som ansettes i stillingen.
Stillingen lØnnes i l.tr. 13-19.
Utover regulativlønn utbetales kvelds- og nattillegg etter
gjeldende tariffavtale.
Nrermere opplysninger Ms
ved henvendelse til sosialsjeten, tlf. 02/92 60 60.
For stillingene gjelder:
Ansettelse skjer pa de vilkâr
som til enhver tid fremgdr av
gjeldende lover, reglementer
og tariffavtaler. Pensjonsordning med 2% innskudd.
Søknadsfrist for stillingene:
20. februar 1985.
Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemdl
sendes Enebakk formannskapskontOr, 1912 Enebakk.

Gjestesolist: Harald Bergersen.
Mjr ungdomsskole 9.2. kI. 17.00.
Gratis kaffe m.m. Entré kr 30,-.
Gi lØrdagskveldefl en festlig opptakt, som kun gis en
gang i áret.

DROSJ ER

Ferskt
suppekjøtt

COMFORTBUTIKKEN
med installasjOflservice
SKI STA$.JON

TOR VEITEBERG A
Autorisert Rørleggerfirma
If BREDA INDIJSTRIBYGG
II KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 873506
TELEFON 87 08 28

'

40

I'LS 17+Par7t
20,10

Apningstider 1185
Man.-ons. 9.00-17.00
Laigdager:
Tors.-Ire. 9.00-19.00
IMag 9.0014.00

tOKENS
MATSENTER A/S
YTRE ENEBAKK

Err

Tror
domsret har noe
.or..seg.

Gry hide Andresen,
skoleelev Flateby
Jeg troy ikke aret far sa
forterdelig myc a si Je.
tror at net sottos inn for
cldrlig mud ressniser til at
man skal fa nec Lit av det.

I (ijerde, adfunk Flateby.

KjO

ijraktiske betydningefl av
are I, mcii jeg tree i en del
2v problenicncs nak bl:
easpuiiel'.. El : nU n.e
ning er dot at sporsmai (JIll
1,or me man er villig iU a
satse.

Anne Lohre, skoeeie V
Flateby:
Tep rror ikke dot bin
Dart stort, dessuten bin
det gjort for liCe for clem
sum trenger det. Dot er
ungdornrnen I u-landenc
som Irenger most bjelp.

PØlser smaker godt. Sthg när man griller dem selv. Nils Wit/c
(tv) passet pa at allefikk, og at bâlet brant.
nadsinnsats for en tid til(Av Espen Nordhagen)
bake, var stua klar til bruk
Med flerfoldige minusgra- som skihytte. At del er mander nengende I lufta, og med ge som I lopet av en sesong
en motvillig sol hengende i besoker nBrâtana, kan man
øst, inviterte Skiforeningen ved selvsyn fá bekreftet
til ndagens Ioype> sondag. hvis man moter opp en sonDen alitid like aktive Nils Wi- dags ettermiddag. Er man
ik hadde vrt inne ved riktig tidlig ute, kan man nynBrátano siden klokka halv te godt av hjemmelagde
ni for a forberede til poise- skolebrød og varm kaffe elgrilling og storinnrykk av ler solbrtoddy, men da ma
skiløpere. Han kunne opp- man som sagt vre tidlig
lyse at gradestokken hadde ute. Fra pàlitelig hold far vi
vist enogtyve grosskalde opplyst at det ble adskiliig
grader ved de tider. Ved halv mer fotksomt utpà dagen.
toiv-tiden begynte de forste Kulda skremte flak mange
hardhudede turgâerne a vi- fra a dra Ut I marka tidlig,
se seg ved <Brâtan". Der men nàr sola først begynte
ventet Nils Wiik pa dem med a fà skikkelig tak, var det
poiser og ferdigspikkede mange som fristet en tilspidd, sà det var bare a tre vreIse blant granlugger inpa polsene og varme seg og ne i sormarka. Nypreparerte
maten ved det sprakende loyper var vel en fristelse
bâlet. Skistua Bràtana har som de frreste kunne stà i
etterhvert butt Iitt av et val- mat. lngen skoytetak her,
fartssted for skigàere. Etter nei. Her gikk det i god festedug- smurning - pa begge skia.
imponerende
en

MORSDAGEN
men det Iønner seg
-1 a ciao til

erud
TEKSTIL A/S
Levi's
bredstripet
cord til
dame

4

Mulls hiuse
for 129,-

-

Grä Ilanellsbluse
for 139

3 strømpebukser

' 5.-

Nye âpningstider:
KI. 10.00-18.00
kI. 10.00-19.00
Torsdag
kI. 09.00-14.00
Lardag

*

TANGEN BRO, YTRE ENEBAKK

Epen Larød skoieelev'
Flateby:
—Jeg troy ikke ringdornsaret bar nOn' for seg
her i Norge, men i u-1anddt
erie e: det viktig i fa .-,iort
floe br urigdommefl

liki
Mariann og Else Wiik serverer varm solbcrtOddY,ferSke vafler og skolebrød til slitne turgàere inne pa nBràtarl".

Paratin og tyrmgsolje!
.

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

>INi83N3 3WJ tT61

Hestestriden
Se side 2

Gpafltti
pa MOP
uNgdorns
skole
Se side 7

Gpendehus
i Ytie
Se siste side

Burs'da I
svingtompo
Se side 9

stopsiaott
jubileumsfest
Se side 6

Enebakkjubilant i
Spydebepg
•Se side 4

Det var smil, glede og gratulasjoner pa galleriet da vedtaket om Ølbevillingen varfattet.
Her Salam sammen med noen av dem som talte hans sak i

Salam Hoyberg far selge
ol I .klasse...2-1sisi pizzabar .1
Fiateby Grendesenter. 24 av
medkommunestyrets
lemmer gikk I mandagens
for
inn
mote
oibeviilingen,mens et mindretail pa 9 gikk imot.
Giedesrusen var til a ta og
fole pa pa galieriet hvor en
overlykkeiig Salam Høyberg
mottok kiemmer og gratulasjoner fra alle som har
stottet ham og talt hans sak
silk at vinden til slutt snudde. - Hadde ikke dette vedtaket kommet matte jeg sannsynhigvis stengt pizzabaren,
sa Salam, som hâpet det ikke yule ta lang tid for folk nà
kan fa en 01111 maten i pizzabaren hans.
I snart et halvt ár har Ølbevilling til Salam vrt en gjenganger
i kommunestyret. I septembermØtet vendte kommunestyret med solid flertall tommelen
ned for at Salam skulle fâ selge 01
i pizzabaren. Salam sØkte om fly
behandling. Saken ble igjen tatt
opp i kommunestyret 1 desember, og da med et nytt moment Salam hadde leid et tilleggslokale 1 flukt med pizzabaren, som
han yule innrede og drive alkoholfritt tilbud til ungdom under
18. Saken ble derfor utsatt fordi
man yule uridersOke dette nrmere fØr man kunne ta stilling.

Forman nskapstlertall
for avslag
Et flertail i formannskapet
hadde ogsá denne gangen gatt
inn for rádmannens innstilling
om a opprettholde tidligere vedtak, mens et mindretall pa 3
stemte for Ungersness' forsiag
om a gâ inn for Ølbevillingen.
Saken hadde ogsà vrt oppe
til fornyet behandling i edruskapsnemnda hvor et av med-

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

leinmene hadde endret oppfat-

fram gamle argumenter. La oss

Sv'. Det smaker flaut. Her driver

holde sitt vèdtak fra august om
avslâ sØknaden. Ogsà lensmannen hadde gatt inn for a fasthoi:
de sin tidligere tilráding om avslag.
Det som til syvende og sist
gjorde utslaget for mange av dé
representantene som hadde endret oppfatning I denne saken var
fØlelsen av forskjellsbehandiing,
sammen med det faktum at 01
snart er tilgjengelig for alle ungdommer over 18 over hele Enebakk . bare ikke i Salams pizzabar.

skal kunne kjøpe en 01 eller to til
piaen. Ungdom over 18 r kan
kjØpe kassevis av 01 over heie
Enebakk. Men silk skal det kanvre
I
et
skje
Enebak(vendt)land, sa Ungersness,

som om vi gjør noe positivt for
dem hvis vi nekter Salam a selge
01. Det er bare en anstendug ting
a gore, sa Nilsen, og det er a gi
Salam olbevilling. Bade BarbØl
og Guslund KrF bekiaget den
endrede hoidningen i kommunestyret.
- Hvis vi gar inn for denne 01bevillingen sa Guslund, da behØver vi ikke a fortsette med a arrangere rusfrie fester. Det hOres
ut som om det er om a ore a fa
mest mulig alkohol til Enebakk,
sa Guslund.

- Forskjellsbehandling
Walter Pedersen (Ap) henviste
til den innbydelse kommunen pa
sin korrespondanse gàr ut med
om industri og arbeidskraft og
mente det rimte dàrlig at man da
etterskuddsvis skulle pose pa
med restriksjoner sá fort noen
vilie forsØke a etablere noe. Pedersen viste ogsá til at det allerede er gitt forhandsbevilling til en
som vii drive restaurant I Ytre og
mente at man ikke matte legge
opp til silk forskjellsbeharidling.

Piikt og prinsipper
Jan KvendbØ (H) derimot mente at det her ikke var noe snakk
om forskjelisbehandling. KvendbØ pápekte videre at det her dreide seg om edruskapspolitiske
prinsipper. - Vi har plikt til a pase
at vare vedtak ikke fØrer til sosial
belastning, sa KvendbØ.
KvendbØ sa en klar forskjell pa
forhãndsbevillingen som er gitt I
Ytre, bevillingen til Clifford og
den foreliggende saken om 01beviiling, og tilbakeviste pa.
standen om forskjeiisbehand.
hag.

- Folkelug sled
- Fremskrittspartiets representant Egli SØrensen benyttet
anledningen til a sla et slag for
det folkelige, og mente folk som
kom traskende rett fra jobben
trengte et alternativ til "parketten'> hos Clifford. - Folk trenger
et folkelig sted hvor de kan f seg
en 01 og en pizza, sa SØrensen og
fortsatté:
- Ungdom over 18 ar kan gifte
seg, fâ barn, oppdra barn ga i krig
og sloss for fedrelandet, men de
kan ikke fá 01! De kan f sertifikat og sendes ut pa veiene med
fare for seg selv og andre, - men
ikke 01. Jeg synes det er en arrogant hoidning.

- Naivt
- A tro at man beskytter ungdommen ved a nekte 011 en pizzabar er nalyt, sa Tom Nilsen

Grønt lys
for vepnew
plan

Oppiagt
- Saken er opplagt for meg, sa
Thorvald Ungersness (Sp). - Det
skulle vre unodvendiLy 5 dra

Ses7

- Takk til alle
Men 01 ble det akkesom, og Salam var sá glad sa glad. Og glade
var ogsa ekteparet Fossum, som
leier ut lokalene Salam driver i.
Jeg fØler trang til a takke alle
enebakkfolk, og alle I kommunestyret som har stØttet meg i
denne saken, sa Salam, som ogsa
kunne forteile at det alkohoifrie
iokaiet for ungdom pa det nrmeste er kiart. - 3 dager sa kan
jeg ha det ferdig sa Enebakks
gladeste mann denne mandagskvelden.

OIjeskift? Kjor fil
YTRE ENEBAKI(
BENSIN &
SERVICE A/S
HAPPY HOURS
pa olje 09 skift
1/2 pris.
Onsdager mellom
ki. 9.00-14.00.
Velkommen utover
TIf. (02) 924408
EKOFISK

M rM ti

