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Christian Oppegaard:

—Jeg betpaktep vedtaket I

NVE som-et paptsinniegg.
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NØdrop fra skihold i Ytre
til alle ryttere: - Vr sâ
snill a ikke ri i lØypene.
- Hester i sporet er butt
et stort problem for oss.
sier Frank BergstrØm. -.
Na har vi jobbet og slitt for
A fã i stand en ny lyslØypetrasé. Har kjørt opp fine
spor der, og hva skier?
I hele lØypetraseen fra
Sagstua til Granerud bar
rytterne boltret seg, og nä
me vi kjØre opp nye lØyper
til lØrdagens kretsmesterskap. Hvis det ikke blir en
slutt pa hestetrafikken 1
lØypene, er jeg redd vi ma
slutte a preparere disse
lØypene, sier en oppgitt
Frank Bergstrom.
Det yule vre leit for skifolk i Ytre, sit vr sit snill it
ta denne henstiluingen alvorlig dere som rir I skiIØypene.

—Jeg betrakter avgjorelsen i NVE som et partsinnlegg,
sier Christian Oppegaard, eieren av Borter El-verk.
Vedtaket i NVE om at Enebakk kommune skal overta
strømforsyningen til de 90 abonnentene som er tilknyttet
Borter El-verk fikk Oppegaard gjennom pressen. Forst et
par dager etter kom brevet med den offisielle beskjeden fra
NVE.

a

—Det er ná det begynner, sier Oppegaard som akter anke saken inn for departementet.
Helt siden 1907 har Oppegaard-familien levert strom til
beboere i Ekebergdalen fra Borter El-verk. Det var nâvrende eieres bestefar som bygde kraftverket.

a
pa

gjøre sier
—For oss har denne driften med tradisjon
'
Christian Oppegaard som i dag leverer strom til 90 husstanBorter. —Sâ lenge vi
der i Ekebergdalen fra kraftverkene
kan levere billigere strom og yte bedre service, er det gode
nok argumenter for tillatelse til fortsatt detaIjdistribuson av
strom.

Se side 4

a fá et bedre aniegg, sier Christian
Oppegaard, men det vi da trenger er en konsesjonsperiode
tang nok til a gjØre det iønnsornt for oss a investere. Ingeit kan
tape pa det

Vi vii gjerne investere for

Vi bekiager

I

at vi i referatet fra kommunestyrets behanduing av
handelsboikott av SØr-Afrika
skrev at Tom Nilsens (SV)s
forsiag om henstilling til stat
og regjering om it iverksette
en handelsboikott av Son
Afrika, fikk fire stemmer. Nilsens forsiag ble faktisk vedtatt med 18 mot 15 stemmer.
Mot tre av HØyres stemmer
vedtok ogsit kommunestyret
it henstille til nringsdrivende, forefinger og lag i Enebakk om it boikotte son
afrikanske varer.

Oljeskift? Kjor fil
YTRE EPJEBAKK
BENSIN &
SERVICE A/S
HAPPY HOURS
pa olje og skift
1/2

pris.

Onsdager mellom
kt. 9.00-14.00.
Velkommeri utover
hf. (02) 924408
EKOFI SK
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Fpesk tuft og full
tart pa Ignaphakke
0

Lilly Krogstad, 87, erfast gjest när Frisk Luft inviterer til clans for eldre pa Ignarbakke.
En pust i bakken pa sjølveste basen, Odd Lillejordets fang, er heller ikke âforakte.
trekkspillgruppe
Var
Frisk Luft inviterer enebakkpensjonister og eldre
til danseaften - ja, da er
det livlig pa Ignarbakke.
Tirsdagskvelden var heller ikke noe unntak. Over
70 eldre hadde funnet
veien til Ignarbakke for a
fà seg en svingom denne
kvelden, ogfullt var det pa
dansegulvet helt fra begynnelsen av. Sä vet oss
gutta i Frisk Luft hva den
eldre garde liker av dansemusikk.
Da gutta klemte til med
Rosa pa ball,ja da var det

stor trengsel av danseglade pensjonister pa gulvet.
Repertoaret spente fra
glade
Ønskekonsertens
traver i •50-ãra, Gamle
Svarten via diverse eviggrØnne tangolàter til mer
moderne later og rytmer
signert Age Aleksandersen. Odd Lillejordet, Frisk
Lufts glade koordinator
var stadig pa gulvet og
svingte den ene damen etter den andre.
Bevertningen var det
darner fra Vikskroken
Sanitetsforening som sto
for, og det smakte nydelig

med rundstykker, kringle
og kaffe - og enpust i ba/cken, for her hadde dansen
gàtt i ett siden klokka sb
sju.
To ganger i âret inviterer Frisk Luft til disse tilstelningene som er meget
populcre. Alle vi snakket
med hadde bare ros og
godord a Si om disse danseaftenene. -Jeg er her
hver gang, sa Lily Krogstad, aftenens eldste danseglade pa 87 som stadig
var a se pa gulvet.

Disse gutta som kaller seg Frisk Luft, vet virkelig hva slags musikk de eldre Ønsker seg.
Derfor er de ogsâ butt mektig populwre, og jobbene star i kØ

Du Ran abonnepepa
Akepshusplatten

Du har sikkert sett den,
som
Akershusplatten
Akershus fylkeslag av
Norges Handicapforbund
hvert âr selger til inntekt
for sitt arbeid for a bedre
funksjonshemmedes kâr.
Platten har vrt stilt ut
I Sparebanken, hvor den
ogsá har vert til saigs.
Fylkeslaget kommer ti! a

gi ut en platte med for
skjeliig motiv fra steder I
Akershus hvert ár. I fjor
var motivet pa platten
Akershus slott, i ãr er

motivet Skaugum. Platten har vert i saig siden
fØr jut, den koster hundre
kroner, og du far fortsatt
kjOpt den I banken. Det
gâr ogsâ an a abonnere pa
den, silk at du hvert ãr far
tilsendt en nummerert utgave av ãrets Akershus
platte. Prisen er da kr
r'MaIr
interessert i abonnement
kan henvende seg til et av
medlemmene i Handicaplaget.

Sao nn Ran dot goal,
Med ddrlig oversikt
og glatt fØre i veikryss,
kan dette bliresultatet.
Slik set den ene av bilene ut da det sØndag
kveld smalt skikkelig I
krysset VàgliveienlTiurveien i Vâglia. Det er
svccrt dàrlig oversikt i
dette krysset, og med
høye brøytekanter er

det umulig a se hva som
kommer fra sidene for
det er for sent. Denne
bilen, som kom fra Tiurveien, kiarte ikke a
stoppe i tide..
Er det mulig àforeta
snØrydclingen pa en silk
mate at lignende ulykker unngàs for ettertiden?
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gà pa ski, og tar med seg hjem
iaurbcer til mor ogfar, eller sa
gár ungen under i treningspress, konkurransejag og skisportens nerveslitende ensomhet. Aitsa er dette som a
slà kron og mynt og innsatsen
er hØy. Ofrer man et barn pa
idrettens alter, er det ikke sikkert man far barnet tilbake.
Vi er ikke i mot idrett pa noen
som heist slags mate, men vi
mener at barna bØrfâ en fair
mulighet til a sifra nar de ikke har lyst til a trene.
Barndommen blir av dikiere beskrevet som den beste tiden et menneske kan ha. Et
barn som er pisket igjennom
skis por og drepende treningsøkter, har ingen lykkeiig
barndom.
All mulig respektforforeldre som lar barna velge selv,
og oppmuntrer dem nar de
gjØr det bra, og trØster ungen
nar denne ikke gjØr det sa
bra. Enda stØrre respekt tilde
foreidre som respekterer barnas Ønske om kanskje a gjØre
noe annet enn a get pa ski eller a iØpe beina av seg langs
veiene. Et barn har et skiftende .sinn. Mange ganger
har det lyst til a ga pa ski,
mens det dagen etter har lyst
til a spiUe i et mu.sikkorps.
Net vii mange roster heve
seg o7 eke me! 1stre ' •e- -

•

,
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gene som ungenes skiflende
lyster har skaffet husholciningen. Skiutstyret er dyrt, stemmer det, men det er ingen
unnskyldning for a presse ungen til a g6 pa ski. 1 utgangspunktet er nok intensjonene
gode. Idretten er en utmerket
fritidsbeskjefligeise. Men hvis
barn mister lysten, er det ikke
noe a gjØre med det. Man kan
i alle fall ikke presse fly giv pa
ungen. Om nordmenn er fØdt
med ski pa bena, er det ikke
sikkert at alle har lyst til a beholde skiene pa i all evighet.
E.N.

2

FRITT FORUM

idrett og press
Fra et sportsstevne ncvrmere bestemt et skirenn husker vi følgende: En ung pike
hadde ikke gjort det hun
<<skuUe. Hun hadde tydeligvis ikke dagen sin akkurat
der og da. Hadde hun vcert
alene, hadde denne dagen
raskt gait i glemmeboka, men
<velmenende foreldre sØrget
for at hun sent kom til a giemme denne dagen. Hva disse
foreidrene sa, det husker vi
ikke i detalj, men farens store
skuffelse over sin hàpefulle
var til a ta og fØle pa. Siden
den unge (me get unge) piken
mente at hun hadde gjort sitt
aller beste, var det vel helt naturug at hun tok til tärene.
Det skulle hun ikke ha gjort. I
følge farens terminologi, grâter ikke store piker nâr defàr
kritikk. Hysteriet omkring
skiidretten griper om seg. At
Norge er en av de ledende
nasjoner innen denne idretten, bidrar vel mer enn noe
annet til at noen foreldre øyner sjansen til a realisere seg
selv gjennom barna. Man
clrØmmer om velfyite premieskap og store oversknfter i
pressen. Man oppmuntrer,
truer og lokker med bade det
ene og andre. Vii ikke ungen,
sà skal den. Hva far enkelte
foreidre til a oppfØre seg slik
mot sine egne barn? Vi nevnte
at det var en form for selvrealisering. Var ikke pappa
god nok til a komme pa kretslaget i sin ungdom? Eller trur
pappa at dette er mâten a holde avkommet borte fra narkotika og annen styggedom
pa? Joda, det stemmer. I eliteidretten setter man ikke
sprØyter, eller rØyker hasj.
Men nervene slàr kanskje
klikk en gang, og da er ikke
veien lang til valium og andre
nervestimuierende
midler.
Det er a velge fanden for Beisebub. det er et sjansespili
man driver.
Enten blir ungen god til a

Pr

Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg
etterbeste skjønn. Du kan skrive anonymt,
men redaksjonen ma ha navn og adresse.

T11- alle som k1ageP Pao
hesteholdet Pao Flateby
Vi er noen av de mange hesteinteresserte pa Flateby som synes det er leit a registrere alle
klagene pa hobbyen var. Vi oppfØrer oss da like bra i trafikken
som alle andre. Det finnes jo selvfØlgelig unntak, men det gjØr det
Jo ogsâ blant fotgjengere og bilister. Og er det noen ryttere som rir
pa gangveien, sâ er det p.g.a. at
hesten er veldig skvetten for rákjØring og horn.
Og hvem vii vel ha en stor hest
skvettende Ut l veien rett foran
bilen??? Vi har.selv egne hester
pa hestesenteret i Flatebydalen,
og det er et kjempefiott miii 0 der
nede. Det er veldig mange andre
ungdommer som er og rir der ogsà, og tilbringer det meste av fri-

f.

fart. Hesten svatt veldig, og rytteren falt av og ble hengende etter hesten i stigbøyla. Dette sa
skiløperen, men fortsatte bare videre.
Heldigvis ble hverken hesten

eller rytteren srlig skadet. Nei,
pass iitt bedre pa dere selv, og
sett ikke pekefingeren bare pa
alt det andre gjør.
Hilsen ergerlige men dog
-glade hesteeiere
-

-

JERKE

DAGLIGVARER
1911 FLATEBY

Skal ikke vi som er glade i hester
og endelig har fàtt drømmen om
egen hest oppfylt, fâ drive med
hobbyen var scm de fleste andre
uten for mye brâk og sinte miner.
Er det kanskje bedre at vi driver
dank hver eneste dag?
Som svar til Skiglad mosjofist" i nr. 4. 24. jan. vil jeg Si:
Det er jo veldig leit at noen ryttere er sá idiotiske at de Ødelegger skiløypene, men man skal Jo
ikke ta alle over en kam. Men det
er heller ikke alle skilØpere som
viser hensyn.
Her om dagen ble en av oss
nesten nedrent av en lØper i full
-

PL K T N
-

aktuelle oppslag om ukens aktiviteter
4.

Heigens filmer.0
SØndagens barnefllm heter
Bertran og kidnapperne.
SØsknene Bertran, Anders,
Oscar og Winnie har en fantasifuli onkel Georg som ikke er
uiik Egon Olsen i Olsenbanden'
Han holder seg med andre ord ikke alltid innenfor lovens grenser.
Onkel Georg planlegger kidnapping av en 8 âr gammel millionàrarving, og involverer de tre
guttene i planene sine.
Ki. 18.30 (sØndag) er det sà
klart for ungdomsfilmen Safari
3000, scm handler cm et 3000 km
langt rally i Afrika. Deter 92 biler
som starter, men da det ikke bare er kamp mot tØrre grusveier og
brede elver, er det ikke til a unn-

GUDSTJENESTER
SON. 17. FEBR.
10:
Streifinn,
Flateby.
Fam.gudstj. viHeigheim.
11: Mari kirke v/Johannessen.
Nattverd.
19.30: Dalefjerdingen, hos Johan
Pederstad v/Johannessen.

-

ga at frafailet er stort. Ville elefanter, sultne lØver, korrupte
grensevakter, en hel Zulustamme pa krigsstien. Ja, det er bare
noen av problemene som dukker
opp. En fartsfyit komedie der bare en ting teller, fØrst i mál. God
fornØyeise.
Ki. 20.30 yises flimen Conan.
Conan levde i en ubestemmelig
tid, i en vill, rà og primitiv verden
der styrken og hurtigheten avgjorde hvem som skulle overleve.
Vi følger Ctnan og vennene hans
pa de merkeligste eventyr i en
verden der trollmenn var 'irkelige kunstnere, der barbarene virkelig var noen ráskinn.

-

Stabbupets
pizza
575

32,90
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Oppegaard:

Saken ep ikke avgjopt
oet.ep n'a dot begy nnep
I 1982 sokte Christian
Oppegaard om konsesjon
for fortsatt drift av
hoyspentanlegg ved kraftverkene pa Borter. Denne
konsesjonefl er nodvendig
for a kunne drive med detaijdistribusjon av strom.
KonsesjOflefl pa den 4,3
km lange kraftiinja star sentrait nãr det gjeider Boiler
Elverks fortsatte mulighet til
A drive 09 levere strom til
abonnenter i Ekebergdaiefl.
I forrige uke vedtok hovedstyret i NVE a avslâ konsesjonssoknadefl, blant annet med den begrunnelse at
anleggene er for dàrlige, og
at bemanningSSitUaSioflefl
heiler ikke er tilfredstilleflde.
NVE vii derfor at Enebakk
kommune skal overta ansvaret for stromforsyflingen
til abonnentene som i dag er
tilknyttet Boiler.

Andre muligheter

-Nãr det gjeI1er selve kraftproduksjonefl, sier Oppegaard
har staten ingen krav pa a overta
den. Men far vi ikke konsesjon
her vi bare to muligheter for avsetning pa kraftprodUkSjOflen.
Den ene er a selge den til den
kommunale El-forsyningen, eller
vi kan bruke den selv - vi kan for
eksempel dyrke tomater...
Selger vi kraftproduksjOflen til
kommunen er jeg redd det i framtiden blir lite gunstige betingelser. Med de anleggene vi bar er
jeg ikke sikker pa at kommune
og fylke har muligheter til a gjØre
noe rasjonelt. For oss er det mest
Iønnsomt a selge produksjonefl i
detalj - som na, og med fortsatt
drift av kraftverk og detaljdistribusjon vii det vre lØnnsomhet
til a opprettholde 1 fast stilling.

Billigere

Jeg mener ogsà at vi med fortsatt konsesjon vii vre i stand til
A kunne holde en annen energipris. sa langt far váre abonnenter 1 Ekebergdaien billigere
strØm enn E-verkets abonnenter.
Sá lenge vi kan opprettholde iavere pris og god service, ma det
vre gode argumenter for fortsatt drift pa privat basis.
Jeg synes ogsá det er et argument i denne saken at man kanskje bØr ta vare pa de mulighetene vi har til i en krisesitUasjofl
pa et Øyebiikk a kunne kanaliserte effekten av anlegget hvor som
heist I bygda. Vi kan levere
500kw kontinuerlig, og det kan
da holde liv i noe av det som er
livsviktig i bygda..

3 àrs saksbehafldliflg
NVE her nà avslatt konsesjonssØknaden, og besluttet at Enebakk kommune skal overta ansvaret for strØmforsyfliflgefl til de
90 abonnentefle som far sin
strØm fra BØrter el-verk. 3 âr har
det tatt a behandie denne konsesjonssøknadefl, som er datert
29.1.1982. Det her vrt en rekke
kontakter i iøpet av disse 3 arene, fortelier Oppegaard. -Man har
vrt pa 10-15 befaringer pa BØrt.r

-Jeg har prØvd a fØige saksgaflgen. Saken er na behandlet i konsesjonsavdeliflgefl i NVE. Der har
jeg vrt mye i kontakt med Toralf Vestermo, og jeg har skrevet
til Olje og energiminister Kristiansen angaende saken. Det, var
meningen at jeg skulle. bli innkalt til et mote i den forbindeise.
NVE's avgjørelse regner jeg pa
denne bakgrunn som en del av
saksbehandliflgefl, og mener det
er en forutsetning at den skal endelig avgjøres i departementet.
Jeg finner det jo underlig at jeg
ikke tikk noen beskjed om nar
NVE skulle behandie saken, og
ingenting hØrte om resuitatet av
behandlingen fØr den sto a lese I
avisen.

Tradisjon

Hvor mange el-verk av stØrrelse med det pa BØrter som finnes
igjen I landet vet jeg ikke eksakt,
sier Oppegaard. Egentlig skulle
vi vrt ute av bildet allerede i
1960. Nar vi ikke er det er det
fordi vi ikke har hatt imot invitasjOflefl til a bli inniemmet i
en stØrre enhet. Vi har villet holde pa tradisjonen med a levere
strØm her i dalen. Nar vi her kunnet gjøre det sa lenge er det blant
annet fordi Ekebergdalen geograflsk sett ligger isolert i forhold
til resten av kommunen. En av
grunnene til at vi na far avslag pa
konsesjonssøkfladefl mener jeg
er at administrasiOflen pa Ranasfoss na er i ferd med a bygge
ut og bemanne det som skal til
for a administrere fyikeskraftver-

I snart 80 âr har Oppegaard-familiefl pa BØrter
-Det vi Ønsker, sier Oppe- produsert strØm ved sine 2
gaard, er en konsesjoflSperiOde
lang nok til at det er Økonomisk kraftverk, og levert strØmforsvarlig a investere. Ingen in- men til abonnenter i Ekestans kan tape pa det. Her skal bergdalen. Christian Oppeogsa abonnentefle telie. K.larer vi gaard akter a std pàforfortinvesteringene, og det gâr bra, ja
a bringe den
sa har vi kiart a iegge til rette for satt mulighet til
at noen husstaflder i Enebakk tradi-sjonen videre.

ket. Da kan det bli problemer
med en administraSj on i liver
kommune, som i realiteten da
blir overflødig.
For a f6 til en slik sentralisering som det nà legges opp til sier
det seg sjØl at smá el-verk ikke
har noen plass 1 dette bildet. Derfor er dette en sak som haster.

Vii investere

Anleggene dârlige

fortsatt kan fâ billig strøm.
Greier vi ikke investerngefle slik at lØftet med opprusting av
anlegget blir for stort, sà ma vi jo
overdra det til andre, og da I bedre stand. Jeg kan ikke skjønne
hvem som ken tape pa at vi far
sjansefl. Denne uvissheten gjennom 3 hrs pàvente av konsesjon
med forringeise av anleggene
som en-konsekveflS liar gatt utover abOnnefltefle, slik at enkelte
begynner a bli misfornøyde sier
Oppegaard.
Vi ken tiføye for egenregning
at det 1 1981 forelâ en underskriftskampanie hvor sa godt
som alie av BØrter El-verks abonnenter skrev under pa at de ikke
Ønsket kommunal overtagelse av
Elverket.

-Du sier du leverer billigere
strØm. NVE sier elverket pa Børter er for darlig. Er det det?
-Ja, anlegget er I for dàrlig forfatmng. Var forkiaring pa det er
at vi siden 1970 bar ftt beskjed
fra NVE om at vi ikke kunne paregne noen langvarig konsesion.
Med en slik passus hengende
over hodet kan man forstâ at
eierne ikke hadde store investeringslysten. 11976 gikk konsesjonen fra 1970 ut, og man sØkte fornyet konsesjon og flkk søknaden
innvilget samme âr. Den skulle
gjeide inntil videre, men med den
kiare forutsetniflg at det skulle
legges til rette for senere kommunal overtagelse. Min bror og
.jeg overtok anlegget I 1981, og
sØkte om konsesjon da den forrige gikk ut 1 jan. 82. Aniegget begynte da a bli darlig, og vi flkk
beskjed om a gjennomga anlegget sammen med folk fra kommunen. Jeg avtalte da med Floberghagefl at vi ikke skulle gjøre
noe forelØpig. De siste àrene bar
det státt stilie i pãvente av fornyet konsesjon, og det er gjort
belier lite med anlegget siden
1976.

Bemanning

Ogsá nàr det gjelder bemanningen har NVE ting a anfre Bade Christian Oppegaard og broren har relevant utd.anning pa
iinje med ElverkSSjefer rundt om.
Det de her probietner med er a f6
godkient praksis.
_Regelverket er sa stivbeint,

sier Oppegaard, at man faktisk
blir stilt pa linje med Oslo Lysverker. Det er".vi jo ikke... NVE
mener ogsà at man ikke tilfredstiller kravene til stedlig tilsynsordniflg. BØrter her villet lane ElverketS tilsynsmafln, men
det blir av forskjeilige grunner ikke godtatt.
-I teonen mener jeg at vi tilfredstiller de krav som forskriftene gir, sier Oppegaard, men jeg
synes nok at det størrelsen pa anlegget tatt 1 betraktning burde
vre rom for et visst slingringsmonn.
Men siste ord er overhodet ikke
sagt I saken. sier Oppegaard. Det
er ná det hegynner.
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med 2-3 kuer, hest, gris og en
del hØner, kan man forestille
seg at det var mye slit pa garden for den tid.
Onnene matte vi ta fØr vi
gikk pa jobben, og etter at
man kom hi em, sa det ble lange arbeidsdager.

Sagmester
- Jeg begynte i skauen som
ijortenàring med tØmmerfløting. Vi flØtet fra Skjelbreia og
ned til Binningsvann. Siden
jobbet jeg i skauen. Var med
far og kjørte. Brukte hesten til
all transport. Da jeg var 18 ar
og gammel nok ble jeg sagmester. Arbeidet inne pa Rausjø og forskjellige andre steder. Skar 2-3000 tyfter i sesongen. Jeg reiste ogsa rundt pa
forskjellige steder, var hos Boger pa Vik, pa Hafslund i
Sarpsborg, pa forskjellige
smajobber bade i Ski og As.
Jeg var nødt til a reise rundt
ogjobbe for a tjene nok til livets opphold, ellers kunne det
bli lite igjen I grØtfatet til meg
nâr alle de andre skulle mettes. - Men det gikk det og med slit og strev. Man matte
kunne litt av hvert den gan-

beholdt jeg fram til 1970. Det
var en lett og grei jobb, nrmest kontorjobb fra ni til fire.
11970 var jeg 75 â1, og gammel
nok til a slutte a jobbe, syntes
jeg...

Utmerkelser
For sin innsats I skauen for
firmaet Kjr og Co, som eide
RausjØ den gangen, har Trygve Svarthol diplom og medaije for 40 ars tjeneste.
Trygve Svarthol ble medlem av Arbeiderpartiet i 20Ara, og for sin innsats der er
han blitt utnevnt til resrnedlem. Han har sittet I herredsstyret flere perioder bade fØr
og etter krigen, i skolestyret,
ligningsnemda, og i sin tid
satt han ogsa I styret for fattigkassa, og var med og skrev
Ut matlapper. Svarthol rister
pa hue. - Ikke noen koselig
oppgave.

lvrici jecier

Det ble vel aidri tid til noen
hobby?
- Jo, det gjorde da det. Jeg
var med i Fjell miniatyrskytterlag i mange ár. Svarthol
var med og sti.fta laget '

te bade hare og fugl. Det var
fin matauk, vet du. - Na er det
ikke noe fugi i skauen
lenger.

Sang og musikk
Sang og musikk har det i alle ar vrt mye av pa Svarthol.
- Kona, Ragnhuld spilte bade
gitar og gitar, forteller Trygve, og da guttene vokste til,
ble det mer musikk. Flere av
ungene spiller forskjellige instrumenter. Pa 80-ars dagen
som ogsà ble feiret pa Vangen
spilte Harry, og vi far ogsa vite at Tor bade spiller ogjodler
- noe han har gjort siden han
var guttunge. Bade Tor, Walter og Frank spiller trekkspill
i Frisk Luft.
- Du spiller ikke noe instrument selv da.
- Jeg spiller bajass, humrer
Trygve. Nei, jeg forsØkte med
mandolin en gang i tiden,
men det ble det ikke noe srlug mer av. Jeg var tilskuer og
not musikken. Jeg hadde nok
med ajobbe.

Cowboyfilmer
Jeg liker all musikk - men
1

om natten. Det var mange sko
som skulle holdes hele, og
kona, hun satt oppe og lappa
kleer.

Snëkker
Trygve Svarthol - Enebakks sprekeste 90-a ring?

Onsdag i forrige uke
tylte Trygve Svarthol pa
Fjell i Ytre Enebakk 90 àr.
- Det var en sprek og
rak 90-âring som tok imot
Vignett hjemme pa Fjeld.
Her har Trygve bodd nesten hele sitt liv. Han kom
til Fjell som femàring. Og
da kom han ikke akkurat
Iangveisfra. De forste
àrene av sitt liv tilbrakte
han nemlig pa Bystra,
hvor han ble tødt en februardag i 1895. Sin høye
alder til tross er Trygve
Svarthol pa beina hver
dag. Star opp, hogger
' litt
ved og pusler rundt huset. Helsa er god nok, det
eneste som er en aidri sâ
liten plage er et umulig
kne. Men noe skal det vel
vre, nár man ellers ter
seg 09 snakker som en
70-àring.
Huset som Trygve bor I er
det samme som familien hans
flyttet inn i i 1895. Men flere
moderniseringer er gjort siden den gang. Aret fØr fami
lien kom til Svarthol brant
det gamle huset som sto litt
lenger opp mot fiellet.
Trygve var en av 10 sØsken.
Tre av dem lever fortsatt - to i
Enebakk, og en sØster 1 Ame-

rika. Selv har Trygve og kona
Ragnhild fostret opp 10 barn
- pa Svarthol.

Stri skoleveg
Trygve gikk pa skolen inne
pa Rausjø. - Vi gikk 7-8 mil til
skolen hver dag, forteller han.
Om vinteren gikk vi pa ski. Vi
gikk bare pa skolen annenhver uke, og det var 30 elever
pa skolen - alle sammen gikk
sammen. Mange av elevene
pa RausjØ hadde lang skolevei den gangen. Mange kom
fra bade Vangen og Skjelbreia. Vi brukte en time pa
skoleveien. Om vinteren 'gikk
vi rett over skauen, pa si. Ogsâ de fleste av ungene hans
gikk pa skole pa Rausjø. Naboene pa Andersrud gikk helt
til skolen i Ytre, fordi de hØrte
til kretsen. I dag er ungene sa
bortskjemte at de ikke kan ga
en kilometer en gang, sier
Trygve.

Men Trygve Svarthols arbeidsplass i lØpet av et langt
arbeidsliv var ikke bare
skauen. Sammen med Einar
Nilsen i Ekebergdalen jobbet
han som snekker rundt i Oslo,
Akershus og Brum. De drev
med isolering av hus - yesentlig skumisolering. - Men
sa begynte det a bli darlige tider 1 den bransjen. - I 1963
fikk jeg jobb pa Natoanlegget
pa Svartas. Der var jeg fØrst
altmuligmann. Jobben der

ennâ. I begynnelsen hadde de
ikke noe eget tilholdssted,
men sâ bygde de Skuddas
(skytterhytta) som ble et sentrum for aktiviteten.
Men den stØrste hobbyen
min, sier Trygve, var nok j akt.
Jeg bar jakta hele mitt liv. Begynte i 14-15-árs alderen. Ble
med en eldre bror. Min fØrste
elg skjØt jeg da jeg var 18. Ellers har jeg vrt mye pa harejakt. En hØst skjØt vi ca 40
harer i lØpet av en sesong.
Den siste haren skjøt jeg for 2
ar siden.
Joda, jeg var mye ute I
skauen og jakta. Kunne dra
avgârde sØndags morgen og
vre borte hele dagen og jak-

TV - Syng med oss, synes jeg
er lint. Ellers viser de mye
dárlige greier. Og alle disse
fle videoene - det gar utover
unga. Det skulle ikke vra
by. Kanskje folk har for lite a
gjØr, at det er derfor det er
blitt sa mye flt. Men for var
det ofte aitfor mye strev.
- Hva liker du a se pa TV?
- Cowboyfilmer. Svaret
komrner kontant fra den spreke 90-6tringen.

Mye slit
Svarthol ligger nydelig til,
men avsides, og i begynnelsen
var det bare kjerrevei. Man
matte ga til Fjell, sommerstid
rodde familien over til andre
siden. Vei fram til huset fikk
de ikke fØr 1 slutten av fernti-ara. Da fikk de ogsa elektrisk strØm. Med 10 unger, og I
tillegg et smabruk pa 25 mâl,

Enfin bukett etterkommere. Oldefar sammen med noen av sine barnebarn og olcie barn.

VIGNETT
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Rädmannen fopew
seksjonshus

Romproblemet for forskolen I Kirkebygdefl

Gangvei Savnes,ste'P11r.,

Det har vart stor
kommunal aktivitet
for a finne egnede tokaler til korttidsbarnehagen I Kirkebygda. Flere forskjellige alternativer er
forsøkt - uten at det
har gitt resultater.

Her passerer det mange barn som skal til ogfra bussen, sier Hàkon Ràken. - Sikkerhetefl
er absolutt ikke tilfredsstiUende for de gàende.
bruke uten a stâ i fare for à-bli
Utrygt
overkjØrt. Det er ikke tilfellet
Viksvingen er et beryktet
her. Pa de 500 metrene fra Rhsted for bilister og andre veiken til Vik ma man som sagt
farende. Det gár ikke en enekrysse veien tre ganger for a
ste vinter uten at det ligger en
fØle seg relativt sikker.
bil i grØfta i akkurat det omràStrekningen er veldig uoverdet. Til nà har det ikke vrt
siktlig, og folk kjØrer ikke allnoen dødsulykker, men vi
tid som de burcie gjØre her. I
minnes godt en utforkjørsel
de siste ârene har biltrafikkefl
der sjàfØren kom blodig og
Økt merkbart, og det er ikke
forslátt ut av bilen etter a ha
alle som kjenner veien sâ godt
mistet kontrollen og kjØrt rett
at de utviser forsiktighet nàr
i grøfta. Strekningen Râde kjØrer igjennom her.
kendaien- Vik bØr vel ikke karakteriseres som noe annet
Mange barn
enn trafikkfarlig. Hvis man
Pa Ráken og i Tâjeveien bor
skal ga fra Râken til butikken
det nâ 65 barn under 16 hr.
ved Vik, ma man krysse veien
Ved siden av det, trekker ritre ganger. Lovlig? -Nei men
deklubben til seg unger, s
helt nødvendig, hvis man skal
traflkken av barn har etterfoie seg noenlunde trygg. sier
hvert butt stor her i Râken,
Hàkon Ràken. Han er represier Hákon Râken. -men det
sentant for den nystartede
er ikke bare det, om somRâken og Tangen Fastboermeren har vi en nesten forforening.
dobling av innbyggertallet
her. Grunnen til dette er alle
de hyttene som ligger i omrâFeilprioriteriflg
det. Hytteeierne er i mange
-Vi ansà denne saken som
tilfeller eldre folk som gár til
sâpass viktig, derfor var det
og fra butikken. -Bussholdepden første saken vi grep fatt i
lassene nede ved Râken er ogetter at vi startet opp. -Vi resá etter min mening et fareagerte fØrst etter at vi hadde
moment for fotgjengere og bisett at kommunen planlegger..
lister.
a legge en gangvei fra SkovMan utsetter seg dagiig for
heim til Finastasjonefl i Ytre.
fare nâr man skal ta bussen til
Dette mener vi er en absolutt
Oslo eller kommer hjem fra
komfra
feilprioritering
skolen i Ytre.
munens side. P a den strekningen som de nâ planlegger
Gangvei = sikkerhet
gangvei er det en parsell vei
-Det vi aller mest Ønsker
med 30krn/t fartsgrense som
oss er en gangvei fra Raken til
fotgjengere og syklister kan

Vik. Dette vii fØre til at mange
ulykker kan unngàs, og vi
de
alle
slipper
nesten-ulykkefle som det
har vrt en del av her. -Vi
hadde for en stund tilbake besØk av en representant for fylket. Han yule ikke anlegge en
fotgjengerovergaflg her, fordi
han mente at det vile skape
en falsk trygghet. Han var
enig med oss i at denne veistrekningefl var <<stygg'>, og
ban anbefaite oss a prØve A fâ
til en gangvei. -Na planlegger
kommunen en badeplass like
i nrheten her, og da hadde
det vrt i alies interesse med
en sâ sikker tilkomst til denne
som mulig.

Lavt prioritert
Men, legger Hakon Râken
til med et lite sukk, - vi kommer vel iavest pa prioriteringsiisten til kommunen,
som ailtid. -Sett med vare øyne er det adskiiiig mer pakrevet med gangvei her i omradet enn en gangvei ved
Skovheim, der har de i alle fall
en annen muiighet, det bar vi
ikke her. -Men det ma ikke
forstaes dithen at vi ikke unner beboerne i Vglias en
gangvei, men vi fØler at sikkerheten for vare egne barn er
i faresonen nar vi slipper dem
ut av huset. Da vil de ganske
sikkert ga til det eneste samlingsstedet som barn og ungdom her i Raken, nemlig butikken ved Vik.

Brev til kommunen

Viksvingen. Et beryktet strekke for bilister, men farligere
for fotgjengere.

-Vi hadde heist sett at det
ble anlagt en gangvei fra Raken, og aler helst til Kvernstubrua, sier Tor Ráken. -Dette vii fØre til en Øktet sikkerhet for oss som bor her. Av
den grunn har vi oversendt et
brev til kommunen, der vi peker pa den, etter var mening,
feilprioriteriflg som kommunen gjør seg skyldig i.
-At det er behov for en sikrere tilkomst til butikken for
fotgjengere og syklister, ma
ale som har kjørt bil forbi Vik
vre enige i. At det ikke har
skjedd en ulykke med tragisk
ende der, er vel bare en tilfeldighet. Ran det bli gjort
noe fortest mulig, er det det
absolutt beste, men det skal
vel skje ett eller annet alvorlig
fØr noen firmer det nødvendig
A sette av penger til sikringstiltak.

Ignarbakke er et alternativ,
men i brev av 31.1.85 oppiyser
eieren at det ikke er noen muligheter for a innpasse korttidsbarnehagen pa Ignarbakke pa
nävrende tidspunkt.
Man har ogsa forsøkt Emaus.
Derfra har man ftt beskjed om
at korttidsbarnehagen av plasshensyn vanskeiig kan innpasses i
Emaus lokaler.
2. etg. i det gamie herredshUSet
er av branntekniske ârsaker ikke
aktuelt. AdministraSioflen har
ogsa vurdert a transportere fØrskolebarna fra Kirkebygda til
Flateby. Ledelsefl for korttidsbarnehagen i Kirkebygda har

imidiertid gitt uttrykk for at en
slik ordning yule vre lite Ønskelig. Dessuten yule transportordningen bli Ca. kr 29.500 pr. hr.
Ph bakgrunn av dette har radmannen na gatt inn for a lØse
romspørsmalet midlertidig med
seksjonshus oppført i tilknytning
til skolen. Bade rektor ved Kirkebygda skole og de ansatte ved
korttidsbarnehagen og sosiaikontoret er positivt innstiit til
lØsningen med seksjonshus. Ogsa styrer ved korttidsbarnehagen
Kari Jacobsen Nordhagen syneS
det er den beste iØsningen av det
man bar a foreslâ.
Den foreslatte løsningen med
seksjonshus er en midlertidig lØsning.
-p

Det bar flere ganger vrt foreslatt a bruke lokaiene som hgningskontoret i dag leier til
korttidsbarnehage. LigningskOntoret har leiekontrakt pa iokalene fram til 31.12.81. Kommurien
har sagt opp define kontrakten,
siik at de 152 kvm eventuelt kan
tas i bruk til korttidsbarnehage
fra 1988.

Ode • ârdsveien:

Anleggsstart
1. jLlni

POUR
RUNDEN

- Forhandlthgefle me&eierne langs Ødegardsveien er i
godt gjenge, far vi vite hos radmann BjØrn Halvorsen. - sa
iangt bar det gatt svrt greit,
sier han. - Overalt har vi mØtt en
positiv holdning. Og sIlk som det
ser ut na, er det store muligheter
for at anleggsarbeidene kan
komme i gang rundt den 1. .juni.
Det vil med andre ord Si at opprustingen av Ødegardsveien biir
gjennomført i lØpet av 85/86.

LensmanflskontOret melder
om en stille heig. Den strenge
kulda som har ligget over oss i
helgen, har nok skremt de fleste
fra a ,<akvitisere seg utendørs.
Men kulda hindret ikke en gutt i
tyvearsaideren i a gjenta synden
fra fornige helg. Han kjØrte uten
fØrerkort, i den samme bulen. Bilen ble avskiltet, og gutten kan
vel vente seg et oppgjør med
myndighetefle etter denne gjenDet var jo en del protester til tagelsen.
reguieringsplanefl, sier Halvorsen, men nâ som den er vedtatt,
bar vi butt mØtt med velvilje
over alt.

RappoptfPalandbPuket
Av arsmeldingen til Landbrukskontoret/iOrdbruksetaten i
Enebakk kan vi lese fØigende:

Meget stort avlingsnivâ
i 1984

Den tidlige varen, og da de gode ve1stforhoidene pa sommerenga gode vulkar for gras og
kornaviingefle. I forhoid til et
normalar ia avlingene i 1984 pa
120 - 130% for kornhøstefl. Nar
det gjelder grashøsten, gay denne i hr fulle siloer, hvilket er
grunnlaget for en ØkonomiSk f6ring innen storfeprodukSiOflen
med melk og køttprodukter.

SykdomsaflgreP
Av sykdomsangrepene pa
arets avlinger nevnes en del stripesyke og en del tilfeiler av grâ
Øyenflak. Dette fØrte til sterk
nedsatt avling der denne ikke
var sprøytet. Det trekkes dessuten fram at biadniinerflUa var
spesielt plagsom i ar.

Husdyrholdet
Arsmeldingen viser at husdyrholdet ligger pa et stabilt plan i
kommunen- Kutallet er det samme som foregàende ar, men med
tre frre ine1kprodusenter. Griseholdet holder seg konstant,
mens antali honer nesten har
butt tredoblet- Antail sau i kommunen har gátt litt opp. Apropos
sauer, sá liar Enebakk i dag to
stØrre thngjerdede sauebeiter.
Ca. 20 000 dekar skogsmark er
inngjerdet, og det beiter ca. 1.580
dyr fra Akershus og østfold der.

Ftoghavre
I siste ar ble det ftmnet fire nye
bruk med floghavre i Enebakk.
Tallet pa registrerte tilfeller er nà
oppe i 23 bruk Floghavrekofltrolien fortsetter etter samme
opplegg som udligere ár. Planen
er at 113 av komarealet i kommunen skal konUollereS av en
engasjert kontxohlør.

VIGNETT

HoytIdsstemt pa
plakett test
Det var høytid og
stemning over forsamlingen pa 170
mennesker som lØrdag kveid var samlet pa Flateby Samfunnshus. Fra hele
Akershus hadde
gjestene kommet
denne serdeles, iskalde
februarkvelden. Og det var
ikke en livilken
som heist fest som
fikk folk fra alle
fylkets kanter til a
komme til Enebakk
denne kvelden.
Ørnøye 4H i Enebakk sto i fir som
vertskap for den
høytidelige Plakettfesten som finner sted hvert ãr.
For uinnvidde, og
det tenker vi er
mange, kan vi fortelle at det a motta
411 Piaketten er en
stor begivenhet,
som ailtid foregâr
pa meget høytidehg vis, og i verdige
former.
Som konfirmasjon
Koselige langbord, med hvite duker og blomsteroppsatser var dekket i hele storsalen
pa Flateby Samfunnshus.
Folk var pyntet i sin beste
stas. Bunadskledde jenter og
gutter understreket at defte
var en hØytidelig anledning,
og saktens var det mØtt fram
bade tanter og onkler og be-

Den somfãr tildelt 4H plaketten har ervervet seg en solid
kunnskapsmengde pa mange plan. 4 enebakkinger fikk
stemØdre for a overvre begivenheten. Selveste ordfØrer
Lucie Paus Falck var ogsà til
stede for a kaste glans over
denne festdagen. For a motta
plaketten og diplomet i 4H,ja,
den er nesten som bade konfirrnasjon og eksamensfest pa
en gang. Og derfor blinket det
da ogsa fra apparatene til alle
som yule forevige sine under
hØytideligheten.

Oppgaver

Men for a begynne med begynnelsen. Hvem er det som
far 4H plaketten, og hvordan
far man dette hØythengende
trofeet? 4H er en verdensomspennende organisasjon,
med avdelinger i en rekke

land, ogsa I Norge. For 7 ar Siden fikk Enebakk sin lokale
4H gruppe, ørnøye 4H. Primus motor for denne gruppa
har hele tiden vrt ekteparet
Terje og Eva Haug. I dag bar
ørnØye 4H mellom 30 og 35
medlemmer. Alle som har fylt
10 ar kan bli medlemmer av
4H. De fire H'ene star for - hode, hender, hjerte og helse.
Organisasjonen arbeider for
A skape samhold og kameratskap. Gjennom forskjellige
oppgaver som de unge skal 10Se, og som de velger fritt innenfor en viss ramme far de
utviklet sin horisont pa mange plan. De lrer seg til a vre nevenyttige, stelle bus, ta
ordet i forsamlinger o.s.v.
De fØrste to arene man er
med i 4H er man aspiranter.
De neste 3 juniorer, eretter Seniorer. For a îa plaketten ma
man ha vrt medlem av 4H i 7
ar, og ha arbeidet seg gjennom en rekke oppgaver. Det a
ía plaketten henger veldig
hOyt far vi vite, og den som er
kommet fram til denne utmerkelsen har ervervet seg en
god del kunnskaper pa de forskjelligste omrader.

4 enebakkinger

Unge aspiranterfra Ørnøye i en megetsigende sketsj. Sceneskrekk? - langt ifra...

Det finnes 52 forskjellige
oppgaver man kan velge mellom, innenfor omrader som
som, husstell, jordbruk, skogbruk o.s.v.
Medlemmene i 4H lØser en
oppgave for hvert ar etter
eget valg. Under lØrdagens
hØytidelighet pa Flateby
Samfunnshus var det 4 ØrnOye 4H medlemmer som fikk

lØrdag det ettertraktede trofeet. Fra v. BjØrn A. Bylterud,
BjOrn A. BØhler, Martin BØhler og Øystein A. Brevig.
og herrenes tale, begge godt
plaketten. I hele Akershus var
og spirituelt gjennomfØrt av
det 57. Alle som fikk plaketto unge Plakett-kandidater.
ten var 18-19 ar.
Per Gustav Melby, som
holdt damenes tale fikk skildret kvinnenaturen, som han
sa den, gjennom beskrivelse
av forskjellige fuglearter. Hi!de KjØlberg, som holdt herrenes tale tok bilmerker til
hjelp fora skildre mannen i de
forskjellige faser av livet.

Underhoidning
og dans

Kristian Brevig, kveldens
toastmaster.

Hilsen-fra
ordforeren
Kveldens toastmaster var
Kristian Brevig, som traklet
det hele lint sarnmen med god
hjelp av husets gong-gong.
Enebakks ordfØrer Lucie
Paus Falck Ønsket gjestene
velkommen til Enebakk, og
ga et tilbakeblikk over Enebakks historie, og de forskjellige severdigheter i bygdas tre
kretser.
Under middagen, som forØvrig til arrangØrens store
gremmelse ankom huseti 12.
time og vel sa det, var det som
seg hØr og bør bade damenes

--

FØr den hØytidelige utdelingen av Plaketter og diplomer,
underholdt 411 aspirantene
fra Ørnøye med forskjellige
sketsjer, og vakte stor lykke.
Ogjammen var de bade flinke
og scenevante.
Det var Halvor Western fra
Norske 411 og Grete Rønning
fra Akershus 4H som foresto
den hØytidelige utdebngen av
Plakettene og det ble etterbvert folksomt pa scenen pa
Flateby Samfunnshus, hvor
alle ungdommene ble staende
etter a ha mottatt sin plakett
nildiplom. En virkelig fargerik
og staselig forsamling.
Etter utdelingen smakte
det godt med kaker og kaffe -.
og sa gikk dansen livlig til ut i
de sma timer. Musikken ble
besØrget av en gruppe musikanter fra Frisk Luft, som forOvrig sØrget for hyggemusikk
under hele middagen, som besto av elgstek mlgrønnsaker
og karamellpudding til dessert. Nevnes skal ogsa de unge 4H medlemmene fra ørnØye som sØrget for serveringen.
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SPORT-

1

EnebakkMondballenlill

Jevnt god heig
I helgen ble det spilt full runde
for Enebakk IF's hândballag.
Kampene gikk 1 Mjrhallefl, og
fØlgende kamper ble spilt:

Gutter 14:

Enebakk møtte Ralingen, og
de var favoritter, siden de vant
forrige oppgjør hele 24-11. Denne
kampen ble belt annerledes. Enebakkguttefle kunne til slutt gâ
av banen med en knepen seier
13-11.
Toppscorer ble Johnny Risvik
med fem nettkjenninger.

Gutter 10:

med rekrutteriflgefl. Selv om
Enebakk denne gangen hadde
innbyttere var BjØrkelangefl solekiare favoritter foran kampstart. Igjen var det jevnt etter
fØrste omgang, og atter en gang
tapte Enebakk kampen mot slutten. Enebakklaget spiller relativt
brukbart I angrep, men i forsvar
havner de ofte pa etterskudd,
slik at de ma ty til ulovligheter.
BjØrkelangefl hadde pa sin side
en tendens til a sette skuddene i
ansiktene til egne spillere og
motstandere enn 1 màl. BjØrkelangen vant kampen 18-9.

Haga var EnebakkS motstandere, og det er synd a si at det ble
en màlrik kamp. Enebakk kiempet seg til en seier 5-3.

Cratulerer!

Piker 10:

Ames viste seg a vre for sterke motstandere for EnebakkS piker 10. Selv om Enebakk kjempet det remmer og tØy kunne holde, hadde de ingen sjanse mot et
mer disiplinert Arneslag. Tapet
ble til slutt 6-0.

Heldig vinner av
kryssordoppgaVefl i
nr. 4 ble:
Astrid B. Johansen,
Torderudvn. 16, 1430

Piker 16:
Enebakks piker 16 kan vel neppe sies a ha markert seg 1 serien.

5 lodd I pengelottenet er avsendt.

Det var mange godbiterPâ utstillingefl. Her Olav Thune med to av deflotte oliemaleriefle
med motiv fra EnebakkflatUrefl...

As.

Det ble suksess for Olav
Thunes maleriutstilliflg pa
Finstadtunet i helgen. I alt 30

De fleste kampene bar endt med
tap for et Enebakklag som sliter

TANNLEGE

MARKISER

Stein own-Hansen

Enebakk
MarkiseserVICe

I Flateby
92 87 39
TIf. M. 9.00-15-00
92 80 31
Tit. utenom kontortid
Kvelder, lordag etter avtale.

MaPkiser Persienfler Gat'dinhrett
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tlf. 92 45 58

CATERING

ELEKTRONIKK

Clifford A/S

Enehakk
TransformatOr
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

I
I

I

Alt I mat til hverdag 09 test.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
Tit. (02) 92 88 60

BLIKKENSLAGER

RORLEGGER

Veho-rør

OSVALD NORDLI

Utforer alt j varme-, sanitrog oljefyringsafllegg

Alt I blikkenslagerarbeid
utfores
1911 Flateby
Tit. 92 84 68

Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

'
I

ØYEREN BENSIN &
SERVICE

StrømsI3org &
Enersen A/S
utforer alt i el.installaS!Ofler
1912 Enebakk Tit. 92 63 00
I

I

Berisifl - olje - rekvisita
GatekjOkkefl
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TIf.: 9281 32

REGNSKAP
IN S TA L LASJ ON S FIR M A!

KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I
EL.INSTALLASJONER

I

•1

BENSINSTASJON

ELINSTALLASJON

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 92 86 94
MobiltIf. 094/26166

bilder, oljemalerier og akvareler med motiver fra Enebakk
og FollonatUr stilte sykehjemS-

Enebakk
RegnskaflskOfltOr
1912 Enebakk Tit. 102) 92 63 03
MCDL flV NORGKL
REGNSKAPSBYRAERS FORE NING

SVARSLIPP
TII Vignett
Borgvn. 3
1914 Ytre Enebakk
Jeg ønsker a abonnere
Kr. 80,- pr. 1/2 ar
N avn
Adresse

pa

Vignett.

styreren fra Enebakk ut pa
Finstadtuflet, og salget gikk
strálende. Hele 12 billeder ble
solgt I lopet av de to dagene,
og utstillingen var godt besøkt.
Rest folk fra Ski, men ogsá en
del Enebakkinger hadde funrstaatunei den-ne iskalde helgen. Sã ble de
da ogsá tatt imot med varm
glogg av enebakkkUnStneren
og hans kone Anne Helene.
Olav Thune forrte ogsá en
akvarell til Finstad-tuflet. Arbeidene som ble stilt Ut var fra
83 og tram til i dag. De var nydelig og fagmessig rammet inn
av Utsigts rammeverksted pa
Flateby.
Olav Thune som har sitt
daglige virke som styrer ved
Enebakk Syke og Aldershlem,
forsikrer at han slett ikke tenker a gjore kunsten til levevei.
- Det er en hobby, sier han, 09
en hobby som utmerket godt
lar seg kombinere med stillingen som sykehjemSStyrer.
Thune gâr imidlertid sá seriost inn for sin hobby at han
bruker store deler av fritiden
pa a perfekSjonere kunsten
sin. I 2 ár har han gátt i lre
privat hos en kunstner, for tiden gár han 09 rer aktmaling, noe som han skal fortsette med fram til váren. Thune er ogsá medlem av Oslo
malerklubb, eg far biant annet
gjennom kiubben anledning til
korrigering av sine bilder.
Til váren stiller Thune Ut i
Oslo Rádhus sammen med en
rekke andre kunstnere. Vi gleder oss allerede...

VIGNETT
4

nebakk
Blispade: For kr 102,-

NA KR

Fjellspade: For kr 149,-

NAKR

o

38.00
NA kR 49.50
KR 22.00

Sakser: For k 5,.

.Oks:

KR UU.

Grensag:

KR

Termos:

99.50

NA KR

For kr 46,75

Rodsprit:

78.00

•1

37-m

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

±10% pa alle storrelser BYGGEVARER - JERNVARER - TRELAST
Akebukser

kr

Saueskinn

kr

.98.00
250.00
29.50
kr 235.00
kr 31.00
OO

kr

Hjulkryss
Làsbare skistativ
Snokoster

ECko Fina syntetisk olje kr

FINA
ENEBAKK SENT ER

291r5O
APENT
ALLE DAGER
TORSDAG
LORDAG

pr.I

7.0016.30
7.0020.00
9.00-13.00

Kirkebygden - fif. 9261 73
- ,-

VIGNETT

APROPOS
ALT SNAKK
RUNDT.
BILPRISE-R

BRUKT
V-A-G

25000 km
20800 km
57000 km
77000 km
84000 km
78000 km
72000 km
65000 km
63000 km
147000 km
118000 km
64000 km
102000 km

Torsclag àpent til kI. 19. Lørdag til kI. 13.
Avbetaling - lnnbytte.
Vi hjelper til med gunstig finansiering.

Se pa disse bilprisene.
Se nøye pa de priser og finurlige tilbud som finnes pa
markedet.
Og sammenlign hva du egentlig far igjen for pengene
dine.
Vâre priser er faste og uten slingringsmonn.
I stedet for a blande pristilbud,
finansicringstilbud og forsikringstilbud i en
eneste uovcrsiktlig suppe sorn du ma vrc
økonom for a fatte rekkevidden av, har vi
valgt a ta en ting av gangen. Oct viktigste er
og blir bilprisen. Her er Mazda spesielt
gunstig. S5 hjelper vi deg til a finne frem til
hvilken finansieringsbistand og hvilkcn

B RU KTBILER:
84 Audi 100 CC 5E Avant gr. met.
84 Nissan Sherry 1.5 GL brun met
83 Ford Sierra 2.3 GL, rod
83 Fiat Argenta 2000 gr. met
82 Saab 900 Turbo m/soltak
82 BMW 316 1.8 L, hvit
82 Audi 100 C 1.6 L, hvit
82 Datsun Sherry 1.5 CL, hvit
81 Fiat Ritmo 75, grâ met
80 Passat L st.v. diesel, hvit
80 Golf L diesel, beige
80 VW Golf GLS, beige
77 Volvo 145 DL, beige

-

izcet:

forsikringsavtale som er mest lønnsom for
deg.
Men prisen pi bilen er fast og meget
gunstig, uavhengig av den
finansieringsavtalen du inngàr.
Nâr du kjøper bil har du krav pa a vite hva
du betaler for.

_:

mu,

Folio BilsenterfAr/S
Asveien 9, 1400 Ski. TIf. (02)8721 65.

cER MYEVIU16tw.
RINGM4 t'IN
ruasgfl1.

925(0!

Mazda 323 leveres som:
Kombi. Sedan og
Stasjonsvogn
Pris fra kr:

71 .900
*323 Kombi 1.5 I ni/S ccci

Mazda 626 leveres som:
Kombi. Sedan og Coupe.
Pris fra kr:

Na er den nye
Mesterhus .katalogen
kommet

87.600!"
* 626 Sedan 1.6 I m14 gear

I var nye huskatalog for 1985 presenterer vi en rekke
nye Mesterhus utviklet av erfarne og anerkjente arkitektfirmaer.
Gàr du med byggeplaner, lønner det seq a studere den
nye Mesterhus-katalogen.
Send inn kupongen allerede i dag, sà far du den i
posten. Eller stikk innom van kontor for en uformell
byggeprat. Velkommen skal du v.-ere.

Mazda stasjonsvogn.
Pris fra kr: 99.400.-.
Mazda 929 leveres som:
Sedan og Hardtop.
Pris fra kr:

*

10.1 .400* 929 Sedan 2.0 I m14 gear
Tillegg for metallic pa die kr 1500.-

Mazda — mye bil for pengene.

ROMERIKE AS
Strømsveien 87 2010 Strommen
hf. salgsavd. 71 86 26
hf. verksted 71 42 70

Navn:
Adresse:
TIf.:

Postnr./Sted:
Har tomt

Bvggekommune:

MESTERHUS NORGE A L.
St. Olavsgt. 23, 0166 Oslo 1.
TIf.: (02) 4152 01.

MESTER

0114

*

VIGNETT

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

VIDEOTILBUD
Luxor VHS-video m/
fjernkontroll, innebygget
kabel-TV-tuner for innspilling av satellitt-TVprogram.
FØr kr 6990,-, nâ kr 4990,-.
Expert Radio og TV, Ski
A/S, Asenvn. 1, 1400 Ski.
Tif. 87 44 19.

Fotsoneterapi
Anne-Brit Strandset

LillestrØm
Ring tlf. 83 70 74 mellom
ki. 8.00-10.00 uke 8, 10
osv.

Inntak av barn i barnehagene for âret 1985/86, 15.8.85 14.3.86.
Flateby Heldagsbarnehage,
Skaugvn. 3-7 ár.
Ytre Enebakk Helagsbarnehage, Fjellvn. 3-7 àr.
Flateby Familiebarnehage tar inn barn under 3 âr.
Enebakk kommunale korttidsbarnehage (fØrskolen) tilbud til alle 6-aringer. SØknadsskjema fáes ved henvendelse til sosialkontoret!
Nydatert
barnehagene.
fra - arlønnsbekreftelse
beidsgiver ma vedlegges sØknaden, likningsattest godkjennes ikke. U1'ullstendige
sØknader blir returnert.
SØknaden sendes til de barnehagene man Ønsker opptak i.
SØknadsfrist 1. mars 1985.

VELKOMMEN TIL DEN <NYE>

•

Brukt&Nytt

Tolfshusvn. 6 (I posthuset) TOWER

TILBUD PA NYTT:

Cord og olabukser
Toppluer
Barnesoibrille

0
25

Bob-shorts

VIKING
fottoy

8900
950
1000
9800

Apningstider:
Onsdag 09 fredag
Torsdag
Lordag

84,40

E.I.F. takker Flateby Sanitetsforening som i
anledning av det internasjonale ungdomsâret Ønsket a
gi en pengegave, kr 1500,- til innkjØp av mikrobØlgeovn.
Hjertelig takk og velkommen til en rykende varm hamburger og ellers alt hva kiosken har a by pa.
Hyttekomitéen

Enebakk kommune

10.30-15.00
14.00-18.00
9.00-1300

Enebakk Hagelag
Tørrblomstdekorasjon

SØndag 17.2.
Kl. 16.30 (B)
BERTRAN OG KIDNAPPERNE
1(1. 18.30 (U)
SAFARI 3000
Ki. 20.30 (V)
CONAN

Mandag den 25. februar kommer den kjente dekoratør Helene Falleide til Enebakk Hagelag med sitt kàseri mllysbilder og demonstrasjon av
oppsetting av tØrkede blomster.
MØtested: Gamle herredsstyresal ki. 19.00.
Alle velkommen.
Enkel bevertning. Utlodning.
Vel mØtt.
Styret

RELIGIOSE MOTER

BETEL
WansMyrvoFd viser film
fra Soviet.
Offer til studiebibler til
russiske forkynnere.
Onsdag 20/2 Id. 19.30.
BØnn og vitnemØte.
Alle velkommen.

innen bygg, shipping og industi, kjemika1ievak, sprØytemaling og sandblâsing.
Vi utfØrer ogsã sprØytesparkling.
Scanwork, Trollv. 15, 1827 HobØl, tlf. 02/92 03 12

adr. 1914 Ytre Enebakk
har fØlgende ledige stillinger:
Hjelpepleier, ½ stilling
for tiden nattjeneste.
1/2 assistent-stilling ved
ergoterapiavdelingen vikariat fram til 1/7-85.
SØknadsfrist 25. februar
-85.

BEGRAVELSESBYRAER

Svewns Blomstevlorretnrng
og Begravelseshyrã
:.

Hoger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 7114 11 Telefon begravelsesbyr6I 7148 30

Vi sandvasker/sandblaser Deres hus raskt, rimelig og
fagmessig. Huset kan beises eller males etter behandlingen.
Vi utfØrer ogsâ malerarbeid med 10 ârs garanti. Gratis
besiktigelse.
Ring og be om tilbud nâ!
Scanwork, Trollv. 15, 1827 HobØl, tif. 02/92 03 12

rnteuener

75,80

kr

Afl 80
pr. kg
16V

se
54,00
kr

00
pr. kg

34

Salami
Stabbur
Färepølse
80
pr. hg
kr

Fløte1/2 kg
pudding 19,80
13
80

Chr. StensruUs E. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrá

We Enebakk
Bibeltime pa Misjonshuset fredag 15/2 kl. 19.00
v/Harald Midtsian. Sang
Bodil Sthren.
Kaffe. Samtale og kollekt.
Velkommen.
Mis jonssarnbandet

8 stk.

terteskjell

15,90

Asenvn. 3 - 1400 Ski

(02)*87 30 80

kr 1"150

HELE DØGNET

Fine
tomater
kr

1A90
pr. kg

RØde epler

OPTISK SYNSPROVI
[SKI

kr

Optker ØYSTEIN KROGH
DPTISKE
as
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524

FUGL, FISK, PLANTER, FOR OG HUN DEUTSTYR -

varoppussing Var tidlig ute

Nakke-

sportsI

Enebakk syke09 aldershjem

Annonser leses
av folk flest

A40
f pr. kg

kr

STILL iNGtEDIG "

BarnekIr, sko, sportsutstyr, barnesikr.utst.
leker, hándvësker mottas i kommisjon.

Alt innen rengjoring
og vedbkehokl

Ferske

arnonaer

Stpelfinn

!roY

Prov en
smâannonse i

VI GNETT

UNDERHOLDNING

KUNNGJORUNGER

K! 1KI//1RILI/1
Asveien 5,1400 Ski

TIf. (02) 8709 53

I

790
pr. kg

Apningstider 1985
Man.-ons. 9.00-17.00
Langdager:
Tors.-fre. 0.00-19.00
Lørdag 9.00-14.00

tOKENS
MATSENTER A/S'
YTRE ENEBAKK

Liker du.
hester?
Forventningene var store da Enebakk Storband
inviterte til sitt femárige
bursdagskalas sist lØrdag. Maestro og <,Chef de
cuisine, Johan østby, alias <<Luis>> sørget for at publikum fikk en musikalsk
oppievelse som smakte
mer.
Av alle Enebakks femâringer,
er det ingen som gjØr det med
slik stil og tyngde som Enebakk
Storband. Etter bursdagsselskapet sist lørdag pA Mjr ungdomsskole, ble vi styrket 1 troen
pa at det gár an, selv her ute i
provinsen. Vi hadde gledet oss
som noen unger(!) til denne konserten, og Enebakk Storband
skuffet absolutt ikke. Et stramt
regissert show, effektivt knyttet
sammen av storbandets 'verbaltekniker>' nr. 1, Marit Myhre.
Et fødselsdagsselskap skal inneholde overraskelser, og Enebakk
Storband er sávisst ikke av dem
som star igjen der andre lØper pa
det omrâdet. Enebakks lengste
blØtkake ble servert i pausen, og
den smakte godt. Men det som
smakte aller best, var uten tvil de
musikaiske
lekkerbiskenene.
Menyen besto av lettfordØyelige
saker, lekkert dandert med billiant solospill. Av solospillet i 1.
avdeling ma nevnes Cato Paulsens hue kjrlighetshistorie med
,, Nicole., varm konsentrasjon og
eleganse preget stykket. Av de

.4

Johan Østby, allias "Luis i kjent positur. Enebakk Storband med nytt antrekk. Lysblá .smoking med mørkeblà slag, mØrkeblà bukse og matchende slØyfe.
mer saftige innslagene i den fØrste avdelingen kan nevnes "The
little man who wasn't there", et
artig lite stykke med en artig altsax-solo. Kokkens lihle uhell kom
i "birdland". Det manglet Øyensynlig noen ingredienser for at

det skulle late fyldig nok. Men
smaken var langt fra vond.
Andre avdeling fikk en humØrskapende inniedning. "In the
mood" er en slager som storbandet gjerne tar med seg nár det
skal skapes stemning. Men sâ var
det tid for hovedretten(e). KveIdens celebre sohist Harald Bergersen, kunne bare bekrefte at
storbandet gjorde et godt valg
nâr de ba han om a komme tilbake til Enebakk. Harald Bergersen viste seg som en ekte
proff. Srhig blendende var spillet i "Mama's Little love-potion",
et stykke han hadde plukket opp
i New York og arrangert selv. En
ekte profesjonell lar seg sjelden
vippe av, pinnen. Da Bergersen
skulle bytte instrument, Ira altsax til sopransaxofon, oppsto det

en fuhistendig stillhet i salen.
Stiliheten ble brutt av en stemme som kom Ira en guttepjokk
pa morens fang: - Det er en flØy-te, sa han skrâsikkert.
Neida, repliserte Harald Brgersen lynrakt, det er en sopransaxofon.
Munterheten blant pubhikum
ville ingen ende ta.
Etterpâ trollbandt han de 150
frammØtte med "A night in Tunisia". En vehlykket kveld med en
velkomponert meny er karakteren vi gir Enebakk Storbands
store kveld. Som et kraftfullt
punktum pa kvelden, ble pubhikum beskutt - med serpentiner. Gid storbandet lenge, henge leve ma, sâan at vi far oppleve
flere gØyale bursda'er.

Harald Bergersen. Denne gangen uten skjegg, men i høyeste
grad med Enebakk Storband.

NB!
KUN
KORT
TID
Keramikk
*

m,jern

cTekstll

*

Parafm og tyringsolje!
lizi

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

NOROL

GRENDESTU6A .
'F1atcby GrcrLdeScllftr

