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Bind H av
bygdehoka

Stemningsfull kanefapt

Boka, som forelA i saig i
slutten av november blir
bundet med skinnrygg i et
hndbinderi pa Elverum.
P.g.a. influensa blant de
ansatte er levering av eksemplarer skjedd i langsommere tempo cnn forutsatt. Salget av bøkene
gar meget bra, slik at here
kjØpere dessverre har mattet vente pa a sikre seg boka. Enebakk Sparebank,
med filialer som foreslar
salgett~ kan opplyse at det
nã er et tilstrekkelig antall
pa lager for a kunne tilfredstille- ethvert rimelig
behov.

skole

blir det antagelig i Enebakk til hØsten, men da I
meget beskjedne former
og privat regi. Det er Sangog Musikkràdets utrettelige formann som har státt
pa for a fá I gang en musikkskole.
ForelØpig blir det undervisning for pianoelever
og strykere. Vi har fâtt tak
i instruktØr pa strykersiden fra musikkskolen 1 Ski
hvor det i dag er en hel iiten kiasse fra Enebakk.
Det er kiart at fiolininstruktØren ná er villig til a
komme til Enebakk og gi
undervisning der. Ettersom det er fiest clever fra
Kirkebygden, vii vi forsØke a fâ leie lokaler ved
Kirkebygden skole til denne virksomhten. Den beskjedne oppstartingen av
musikkskole i Enebakk
skjer I nart samarbeid
med Ski kommunale musikkskole.

Forrige tirsdag var fart til Vangen. Dette medlemmene
gleder
det igjen Mart for handi- har etterhvert butt en seg til lang tid i forcaplagets àrlige kane- popular tradisjon som veien.

Se side 6
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Oljeskift? Kjor fil

Holm takkerJa!
Enebakks nye skolesjef
heter Hans Erik Holm. Deram hersker det ikke lenger
noen tvil etter at Holm takket
ja til tilbudet om skolesjefstillingen I begynnelsen av
u ka.

YTRE ENEBAKI(
BENSIPJ &
SERVICE A/S
HAPPY HOURS
pa olje og skift
1/2 pris.
Onsdager mellom
kI. 9.00-14.00.
Velkommen utover

TIf. (02) 924408
EKO FISK

Se siste side.

Clifford's Cafeteria

Fapvel
med
2+2

Nye àpningstider:
10.00-17.30
10.00-19.00
10.00-14.00
stengt

Tirsdag-onsdag
Torsdag-fredag
Lordag
Mandag og sondag

CATERING OG SELSKAPSLOKALER

Se side 5.
Enebakks nyc .s kolesjef heter Hans Erik Holm. Han gleder seg
til a komme til Enebakk Ut i inai en gang.
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VIGNETT

Apsmotet I klubb 1
Flateby ungdomsklubb gàr
atter en aktiv sesong i mote.
ArsmØtet til denne klubben,
som vel ma sies a vre Enebakks mest aktive ungdomklubb, ble avholdt sist torsdag. Arsberetningen til det
sittende styret viste en sesong
med mange hØydepunkter.
Den stØrste begivenheten i
den forrige sesongen var vel
turen med seilskuta Svanen som klubben hadde I
sommer. Avtroppende formann Arne Kongsnes la pa
motet frem sitt inntrykk av
aktivitetene i foregâende Sesong. Regnskapet denne gangen var dessverre et sorgens
kapittel. Overskuddet var ikke som det burde vre, grunnen var .svinn fra kiosken.
Formannen foreslo en innstramning i kontrolirutinene
med kioskvarene for at dette
skuire rettes pa.
Valget pa nytt styre foregikk uten dramatikk. Arne
Kongsnes overlot formannskiubba til Renny Hansen.

Med seg i styret fikk Renny
Hansen en stab besthende av
nesten bare jenter, ikke det at
ban er lei seg for det, tror vi.

Det blir ingen kommunal overtakelse av
barneparken pa Flateby.
dette er kiart etter at formannskapet i forrige uke
vedtok at kommunen ikke fant a kunne overta
eierforholdet til Vellets
barnepark. I vedtaket anbefaler formannsakpet
Vellet a ta kontakt, med
Enebakk Husmorlag med
tanke pa en eventuell
overtakelse av barneparken.

formann
Avtroppende
Kongsnes la frem planene for
den kommende sesongen, og
de viste at klubben ikke bar
tenkt a gA j dvale. Det fØrste
pa programmet er en kanefart
til Vangen, hvor det skal serveres glØgg, pizza og brus,
pluss at det skal danses Ut 1
de smá timer. Detn.este pa tapetet for Flateby ungdoms
klubb, er et pysjparty pa Flateby samfunnshus. Til sommeren skal klubben gjenta
suksessen med Svanen',
fikk vi opplyst.
Til slutt pa motet vanket
det kaktuser til folk som hadde gjort en hederlig innsats
for klubben gjennom lang eller kortere tid. Anita Lindberg fikk sin kaktus, det samme gjorde Trond Hjortmo og
Arne Kongsnes.
Etter det vi erfarer, vii nok
hverken styret eller for-

StreitinN
Kommunen vii Kommunai
ikke overta snørydding
hapnepapken
Flateby:

Renny Hansen - Klubb I's
nye formann.
mannen fá sjansen til a ligge
pa latsiden.

I sin begrunnelse for sØknaden
om kommunal ovetakelse av barneparken sier Vellet blant annet
at oppgavene ellers i bomiljØet
pa Flateby er sá store og udekkede at de bØr komme i første
rekke. Videre sier Vellet at de vii
prioritere oppgaver og tiltak som
kommer alle beboerne pa Flateby til gode.
Barnehagenemnda, som behandlet saken 4. desember i fjor
var av den oppfatning at kommunen burde ga i forhandlinger
med Flateby Vel med tanke pa
overtakelse av lokalene.

Klent IOKaipoiltlKer
fyllet 75 âr
Førstkommende lØrdag blir det stor fest i
lokalene hos Clifford
Christiansen pa Flateby. Da feirer nemlig
Walther Pedersen sin
75-àrs dag der. Walther
Pedersen er i ârenes lØp
blitt en velkjent og aktet person i Enebakks
politiske liv, og mange
av hans politiske yenner vii nok ogsâ vre
med a hylle ham pa dagen.
Walther er født i RisØr, og
kom til Sjaastad i Lier i 1911,
hvor hans far var kusk, og Senere privatsjafør hos Hans Jacob Hofgaard pa Sjaastad
gârd.
Om sommeren, fra 17.4. 30.10 gikk Walther pa Oddevald skole pa Sjaastad,
men om vinteren gikk ban pa
Majorstua skole i Oslo fram til
1924. Etter endt folkeskole
tok ban eksamen ved Oslo
tekniske aftenskole - 11928. I
1936 tok ban fagprØve ved General Motors service skole.
Han bar ellers gatt igjennom
en rekke faglige kurs ved statens teknologiske institutt,
deriblànt kurs for tekniske ledere av bilverksteder, kurs i
arbeidsiedelse, arbeidsstudier, rasjonalisering og ytelsesvurdering. 11926 ble Walther ansatt som 1regutt ved
C.E. Sontums bilverksted i
Oslo. 11937 begynte ban som
bussreparatØr ved A/S Oslo
Sporveiers bussverksted pa
Grefsen.

Der hadde ban sitt virke
fram til ban gikk av med
pension i 1975.
Verneplikten avtjente Walther i marinens flyvàpen 30.31.
Han var med i hjemmestyrkene Milorg D13 I Oslo fra oppstart til 1.4.1944. da ble ban
overført B-org. som hadde
som oppgave a beskytte vare
edrifter mot sabotasje etter
frigjØringen. Her gikk ban bevpnet vakt til 30.5.45. ved
A/S Sporveiers verksted pa
Torshov. Siden ble ban med i
Sivilforsvaret.
Walther bar vrt aktiv hele
sitt liv. som fagforeningsmann og politiker I Det
norske Arbeiderparti. Han
var med pa a starte bilarbeidernes forening i Oslo. Han
var klubbformann ved C.E.
Sontums bilverksted, klubbformann ved Oslo Sporveiers
bussverksted, viseformann i
Oslo sporveisarbeiderforening.
Helt siden ban flyttet til
Enebakk bar Walther vrt
kommunalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han bar sittet i
formannskapet 4 àr, I kommunestyret 8 àr, og vrt nestleder i teknisk utvalg 1 8 ar, og
formann i styret for kommunens boliger i 4 ár. Han er
fortsatt vararepresentant i
kommunestyret.
I Flateby Partilag bar ban
vrt formann i 3 ar, leder av
AOF 1 3 ar, og ble nylig valgt
som leder av det kommunalt
oppnevnte Eldreomsorgsut•valget.
Han bar ogsa vrt styremedlem i Enebakk Arbeider-

Formannskapet vedtok I forrige uke at kommunen skal overta snØryddingen av parkeringsplassen ved Streifinn pa Flateby
for resten av sesongen. Det er
kommuneingeniøren som skal
administrere brØytingen, og Utgiftene skal dekkes over posten
for vedlikehold, aniegg.
Plassen ved sportshytta til
Enebakk idrettsforening er pa ca
800kvm. og Idrettsforeningen bar
ikke selv utstyr til A kunne foreta
snøbrØyting der.
SpØrsmal om kommunal overtagelse av ansvar for snØbrØyting
ved halvoffentlige anlegg I kommunen er et stadig tiibakevendende tema
Idrettsplassen ved Enebakk
Ungdomskole brØytes av kommunens egne mannskaper, men
IL Drivs idrettsplass brøytes av
en entreprenØr kommunen bar
avtale med.
I dette tilfelle mente radmannen at IL Drivs idrettsplass
og plassen ved Streifinn var sammenhignbare fordi begge plassene er utgangspunkt for skiløyper i Marka og brukes I stor
utstrekning av almenheten.
Drifts- og anleggsutvaiget skal
na etter formannskapets vedtak
foreta en samlet vurdering av
kommunens engasjement ved
brØyting av <ha1voffent1ige" anlegg I Enebakk slik at dette er avkiart innen brØytesesongen
1985/86.

Plan og
I byggekomite
oppnevnt
Formannskapet bar etter radmannens forsiag vedtatt a oppnevne Drifts og anleggsutvalget 1
kommunen som plan og byggekomite for heidagsbarnehage I
Kirkebygda.
I - tillegg skal plan og byggekorniteen suppieres med 2
medlemmer oppnevnt av barnehagenemda.
Komiteen skal iegge fram til
godkjenning planer for en barnehage som besta.r av to avdelinger
for barn I alderen 0-7 dr.
Det blir komiteens oppgave a
innhente tilbud fra interesserte
firmaer med tanke pa en totalentreprise, samt utarbeide kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet. Videre skal
komiteen utarbeide kaikyle for
driftsutgifter.
Koxmteen skal legge fram planer, kostnadsoversiag og finansieringsplan innen 31.12.85.

parti 1 4 ár og styremedlem I
Tomteselskapet 1 8 ar.
Walther bar fortsatt god
helse, godt humØr og synger
og trailer dagen lang. Han er
ogsa en glimrende festtaler.
Sden mai maned 1984 bar
ban stelt og pleiet meg, da jeg
fikk Parkinsons sykdom.

Jeg takker deg Walther for
0 Ars lykkeiig samiiv, og Ønsker deg alt for dagen og for
àrene som kommer. Det samme gjør var pusekatt Siri son
er 12 an gammel.
Gratuierer
Din hustru Gerd

Formannskapet
enstemmig inn
for Aasbø

Mandag skal kommunestyret
La stilling til hvem som skal bli
Enebakks nye Økonomisjef. Formannskapet bar enstemmig innstilt pa kontorsjefens forsiag om
a ansette Jan Oiav AasbØ I denne
stillingen.
Som reserver instilles 1. Anna
Kalvenes og 2. Nils Ole østlie.

VIGNETT
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Enebakk er et bra sted a bo. Langt pa vei er vi enige med tidligere ordfører Fritz Ungersness som sa det slik: - Enebakk er
etter min mening den beste kommunen I hele ford-Europa.
Dette har ikke kommet gratis!
Et hlomstrende foreningsliv, dugnadsinnsats, en sjelden vilje
til a gjøre noe med sin egen hverdag og sitt miljø har preget enebakkinger sa langt vi kan lese oss tilbake i protokoller og annen
lokalhjstorje. Folk har tatt av sine ressurser, sitt privatliv, sin
fritid og sine penger for at Enebakk skulle bli et godt sted vxre, for sine etterkommere, og for alle oss inriflyttere som stadig
strØmmer til kommunen.
Da vii sin tid kom til Enebakk var vi glade over a bli spurt om
A delta i dette arbeidet. Vi fant var plass I den lokale velforeningen, og fØlte at vi var godtatt. Vi er pa vei til og bli enebakkinger, og vi skulle sannelig ta var torn for a holde ved like og
vre med a videreutvikle det gode lokalmiljøet I Enebakk. Det
A fà et very i miljøet var en gunstbevisning vi satte pris pa. Men
det er lenge siden den gang, og mye har skjedd siden det.
Vi har fátt ungdomsklubber, Samfunnshus, lysløyper o.s.v.
Alt sammen arbeidet fram av driftige og dyktige folk, hvor
mange la igjen àr av sitt liv for den gode sak. Men ingenting gar
av seg sjøl her i verden. At man har floe, betyr ikke at resten
ordner seg sjøl. Godene som er frambrakt i regi av foreninger og
lag, drives ogsa av disse organisasjonene - som hvert ár trenger
nye folk. Det er etterhvert blitt vanskelig, for ikke a Si umulig a
oppdrive villige og entusiastiske personer som har overskudd
til a ga inn i dette arbeidet. Nybyggerânden fra tidlig pa
70-tallet er borte. Bomiljøet er ikke lenger sâ stabilt som det
var. Folk flytter stadig og nye kommer til. Nettopp da er det
kanskje viktig at vi pa en skikkelig mate tar vare pa det vi har.
Noe er i ferd med a skje. For pa den ene siden forlanger man et
stadig stØrre ofentlig engasjement i likt og ulikt, noe som hvor
berettiget og fornuftig den enn matte vre er umulig Ut I fra en
frynsete kommunal Økonomi. PA den andre siden setter flere og
flere seg godt til rette i sine stuer med sin egen private lille kos.
sin TV-video og dataskjerm. og venter at hele serviceapparatet
star kiart igjen den dagen man gar trØtt av sin navlebeskuede
-tilvrele'baknedruflede gardiner. Slik er bare ikke
Finn din plass i lokalmiljøet. ta ditt loft. si ja til vervet du som
er ny i Enebakk, og du vii se at du lrer a kjenne og bli glad i
bygda. Vi er overbevist om at det gir deg mer enn søvninge
kvelder foran TV-skjermen.

- aktuelle oppslag om ukens aktiviteter

a

Flatebyfolk
vAkn opp!

a

Valgkomiteer rundt omkririg sliter om dagen for a
fA folk til stille opp. Det
synes a vre en umulig
oppgave. sa langt mangler
vi formann i Huset. Nymnnflyttere burde kanskje
her se en oppgave, og en
mulighet til a gjøre seg
kjent i sitt nye miljø. Sá
hvis noen fØler seg kallet
er formannsvervet i Husstyret ledig.
Alle trenger og vil bruke
Huset, men det blir ikke
lett etterhvert dersom ingen stiller opp slik at det
hele kan fungere.
Lyst til a ta i et tak?
Ring i sa fall tif. 92 80 58 el.
92 82 05
Valgkomiteen

Flateby kino minner om at følgende filmer vises sØndag 17/2:
Kb. 16.30 (B) Annie.
Hvem husker vel ikke filmen
om lille Annie som gikk sin
seiersgang i kinomørket for en
tid tilbake. Filmen er en varm og
optimistisk historie om Annie og
henries lodd her i livet. Filmen er
sterkt preget av troen pa morgenclagen (du skal fâ en dag I
morrá ... ) Melodiene i filmen er
ogsa meget kjente. Tomorrow,
tomorrow er en av mebodiene vi
husker best.
K.l. 18.30 (U) Det vile elveracet.
Her gàr det unna. En rekke universiteter skalkonkurrere om
seile fortest ned et farlig stryk.
Bàtene er bemamiet med lite sjodyktmge studenter. Studentene
bruker nr sagt able mulige metoder for a vinne. De gár belier ikke av veien for a sprenge hverandres bater i lufta. I krmg og
kjrlighet er alt tillatt.

Angäende
hestetrafikk

Ki. 20.30 (V) Terrorpatruljen
Sylvester Stalbone spiller en

steinhard politimann i New
York, som blir plukket Ut til a ta
seg av en terrorist av verdensformat som etter sigende skal sla til
mot noen FN delegater. Gjennom flere trefninger med den
samme terroristen, 1rer Stablone ham a kjenne. Det oppstar
en slags negativ gjenkjennelse
hos Stallone. Vi vii ikke si hvordan det ender, men filmen er i able fall fylt med spenning og drama, og det ser faktisk skummelt
ut en stund. Om terroristen lykkes? Finn det Ut selv. Overraskende slutt i vente.

IOrrhlomst- dekorasjon
Hagelaget minner om mandagens mote i gamle herredsstyresalen hvor den kjente dekoratør
Helene Falleicle vil vre til Stede
med sitt kaseri rnllysbilder, saint
demostrere oppsetting av tørkede bbomster.

GUDSTJENESTER

- SON. 24.FEB

10.00: Marl kirke. Fam. gudstj.
v/Johannessen.
11.00:
Enebakk
kirke
v/H.Ulltveit-Moe og Heigheim.
Nattverd.

Apent pA
BrAtan
Vi minner om at skihytta pa
gen, dersom ingen annen beskjed
-is. FØlg med pa Plakaten.

i

QuvEetwERE

lG,y-.j -

G!dP4

eruaNGtII9 2 5101f'

a

Jeg synes snart strikken er
tøyd for langt. Na blir fotgjengere
og skilØpere anklaget for ikke
vise nok hensyn. Jeg lurer pa om
de som driver hestesenteret, og
de som disponerer hestene, ikke
vet hvilke retningslinjer som
gjelder for best i trafikken og diverse andre steder. Ifølge byverket angáende Rytteren og
Loven, pluss vegtrafikkloven er
rytter pa best. eller rytter som
leier hest nemlig kjøretøy. Man
skulle da tro at de skulle oppfØre
seg deretter. Gang og sykkelveier skal ikke benyttes. Hvis
hestene er s6 ville at de ikke kan
bruke riksveier og andre veier
som kjørende ma benytte, da har
de ikke noe I trafikken a gjØre.
Det fmnnes skyggelapper til hester, men disse er vel kanskje levert et annet sted.
Hilsen ikke-rytter, ikke-skiløper
ikke hestehater.

SVARSLIPP
Til Vignett
Borgvn. 3
1914 Ytre Enebakk
Jeg onsker a abonnere pa Vignett.
Kr. 80,- pr. 1/2 âr

Navn
Adresse
— PW '— — — — — — — — — — — — — — — — — —

FRITT FORUM
a

Vi forbeholder oss retten til kutte ned pa for lange innlegg
etter beste skjonn. Du kan skrive anonymt,
men redaksjonen ma ha navn og adresse.
I

Feigt gjort av DemskPittspaptiet
Enebakk kommunestyre
vedtok 28.1., mot 3 stemmer
fra Hoyre, en resoiusjon om /0kal boikott av sor-afrikanske
varer.
Frp har mange steder markert en negativ hoidning til s/ike resolusjoner. Enebakk Frp
overrasket derfor positlvi ved a
stemme fordenne reso/usjonen. Det ble derfor heifer ikke
noen stor debatt / saken, som
mange hadde ventet seg.
Under eventuelt viste Frp
imidlertid sitt sanne ansikt, Representant Sorensen fremmet
da en likelydende reso/usjon
mot SovIet som ble oversendt
formannska pet til viderebehandling! Saker under even-

tue/f debatteres ikke. Forsamlingen ble derfor bare sittende
og mape! En burde kunne yenlet en annen hoidning overfor
de umenneske/ige forhoidene /
Sor-Afrika og Afghanistan fra
Frp, enn det de her viser! Det
oppleves hykiersk at Frp som
aidri har taft egne konkrete Utspill i slike saker, bruker et
hrtatt folk i Afghanistan for a
ramme sine politiske motstandere! Dette er intet mindre
enn en simpel mate a háne del
mit/at/v som or taft i denne saken!
Dersom repr. Sorensen
hadde onsket at Enebakk
komm.styre seriost skulle behandle en silk kritikk mot Soy-

jet, sã hadde han ikke taft opp
saken slik.
Han vet like godt som oss,
at en silk handelsboikoft ikke
skaper store probiemer- for
Sovjetsamveldet. Det gjor
derimot en bred handeisboikott av Sor-Afrika. A legge
drastiske hindringer i ye/en for
Sor-Afrikas utenrikshandel er
et meget kraftig vápen I kampen for a bedre forholdene for
de undertrykte / Ser-Afrika. Vi
synes derfor at det var fe/gt
gjort av Frp a takie denne saken silk de har gjort.
Tom Nilsen, Enebakk

Sosialistiske Venstreparti
Helge Nilsen,
Enebakk Venstre

VIGNETT

Idrettsan!egg

Flateby:

Hele skolen pa0 konsert

Larerãdet ved Stranden skole har nâ diskutert
de foreliggende planer om
idrettsanlegg ved Stranden skole.
Prinsipielt er hererne
ved skolen positivt innstilt til de foreliggende
planer, sier formann i lrerrâdet Bjørg Benterud
til Vignett.

Jamen kan de sine ting de 48 musikantene i hovedkorpset...

I

I
I

Hele skolen pa konsert midt i skoletida, da man
sku lie sittet bøyd over matte og norsk gramatikk det
er neimen ikke hver dag det
skjer! Egentlig har det vel
ikke skjedd for. I aile fail ikke pa Flateby.
Men onsdag formiddag
hadde Stranden skolemusikkorps invitert alie elever
og lrere ved Stranden
skole og Hauglia skole til
konsert pa Flateby Samfunnshus. Elevene syntes
tiltaket representerte et
kjrkomment avbrekk i den
vanlige skoledagen. Kjempegoy, var de fiestes kommentar.

Det var Stranden skolemusikkorp's' dirigent gjennom en árrekke, Cato Johansen, som hadde tatt mitiativet til arrangementet. Jeg har bare vrt med pa
det en gang for, sa Cato, og
det var pa Hoybrâten. Jeg
syntes imidiertid ideen var
god, og fant Ut at jeg yule
prove opplegget her pa Flateby. Grunnen er at jeg synes det er viktig a presentere oss overfor skolen, fá
gitt et inntrykk av hvordan vi
arbeider og hva vi driver
med-.
Og bade skoiekorpset og
dirigenten Ievde opp til intensjonene. Inniedningsvis

Uheldig
sammenkopbng

ga Cato en orienteringom
de forskjellige instrurnentene som brukes i korpset.
Gjennom en artig demonstrasjon hvor man begynte
med tubaene, og la pa et og
et instrument etterhvert fikk
elevene tydelig hore hvor
viktige alle instrumentgruppene er i samspillet, og
hvordan de forskjellige instrumentene pávirker helheten.
De forskjellige instrumentgruppene fikk ogsà
presentert seg gjennom solopartier i de forskjellige
stykkene som korpset spilte.

.Litt trangi om saMgfleiell
ble det i storsalen pa Huset
nár bade Stranden og
Hauglia skoler skulle inn
der samtidig. Det merkes
nàr bortimot 350 unger inntar salen.
Likevel - stort sett et arrangement som fristet til
gjentagelse bade fra arrangørens, lrernes og
elevenes side efter hva vi
kunne skjonne.
Med sine 85 medlemmer
er Stranda skolekorps i dag
Enebakks storste. Det er
48 spillere i hovedkorpset,
4 drilljenter og 33 aspiranter.

zw

Vi mener imidlertid at vi burde
ha butt kontaktet p et tidligere
_SjirL .
v
nene ble presentert i offentlige
organer.
Ellers syñes vi det er uheldig
om man kobler bygging av idrettsanlegg her nede sammen
med bevilgningen til, og de foreliggende planer for opprusting av
gymsalen her ved skolen. Vi er iken slik
ke villige til gi avkafl
opprusting til fordel for det planlagte idrettsanlegget. Gymsalen
er mer enn gymsal for skolen. Det
er skolens allrom - eller <'au1a'
hvor man avvikler storsamlinger
av forskjellige slag I forbindelse
med aktivitetsdager. Det er mØterom for skolens organer som
f.eks. foreldrerâd, og det er her
avslutningene for 6, kiassene
avvikles.
Vi ma ha en gymsal hvor skolen har fØrsteretten. En idrettshail kan ikke erstatte det.
De 700.000 som er satt av til
opprusting av gymsalen her er et
lite beiøp sammenlignet med de
utteuinger det er snakk om nàr
man skal bygge idrettsaniegg. Vi
ser positivt pA a fá et slikt anlegg
her nede. men mener det er helt
fell a koble dette sammen med
den planlagte opprustingen av
gymsalen. sier BjØrg Benterud.

a

pa

Enebakk bar
fall kommunefysioterapeut
- Skal de ikke snart àpne da? Det er ganske kaldt, selv om
sola skinner!

Dy,ctige drilijenter er med a sette en ekstra spiss pa stevner
og konserter....

I nyopprettet hel stilling som
kommunefySioteraPeUt har formannskapet vedtatt ansette
Marianne Sperre. Ved fristens utløp hadde det meldt seg 10 søkere til denne stillingen. Som nr. 2
og 3 har formannskapet innstilt
Kari Helseth og Jorid Grimeland.

VIGNETT

Farvel til 2, - 2
1

(Av Espen Nordhagen)
'Enebakk er butt et hoyst
musikaisk innslag fattigere.
2 + 2, kjent og kjrt danseband er gâtt fra hverandre. I
syv ár spilte de sammen og
gledet folk innenfor og utenfor Enebakks grenser. Det
begynte for mange âr tilbake i Anita Nordhagens garasje, der en tenâringspike
med Donny og Marie Osmond som idealer ovde
jevnt og trutt med a bygge
opp stemmen.

Nye medlemmer
Hun fikk med seg storesØster
Elisabeth, og derined var det
første 2-taliet et faktum. I et hus
hundre meter fra Anita og Elisabeth, bodde det ogsã to søstre,
nemlig Heidi og Laila Holm.
Heidi, som var den eldste kunne
spille trekkspill, og Laila kunne
spille gitar. Nàr diSse to'søskenparene sic seg sammen, hva annet kunne det da bli enn . . . ja Dette er det siste bildet av: Roar, Tom, Heidi, Anita, AsbjØrn (bak) Rune-og Laila sammen
akkurat 2 + 2.
Litt senere ramlet det inn et
nytt medlem i gruppa. AsbjØrn
Hollund hadde spilt trommer i seg for mann og barn, dermed var
noen ár, og Øyriet nâ sjansen til a gruppa et medlem fattigere, hva
M spille pa nytt. Langt ute i slek- skulle man sâ gjØre med navnet?
ta hadde Elisabeth og Anita en 2 2 2 var seks. ikke fern. Probassistpkgang Iogmedat+2 :.hlernet1Øtg
slett ikke er seks, sb 'man seg kontakt med 'en spre11emann
tvunget til a plusse pa et ekstra med gullstrupe som kunne steptotall i navnet. Gruppa ble sale- pe inn i stedet for Elisabeth. Rune Rudberg het han og gudene
des hetende 2 + 2 + 2.
øvelse og atter Øvelse resulter- MA vite cm han sang eller skrek
te i spillejobber. De seks med- da han ble født. I alle fall gled
lemmene i bandet ofret bade han elegant inn i gruppa. Litt Sefamilieliv og fritid for a spille nere fØlte man at man hadde besammen. Gruppa ble mer og mer hov for en sologitarist. Da var
populre etter som tiden gikk. Tom Sennerud mannen som stilDet ble lettere a fâ spillejobber, te villig opp. Na var bandet beog en plateinnspilling var under satt slik de fleste kjenner dem.
Anita Nordhagen, Heidi og Laila
oppseiling.
Holm, Rune Rudberg, AsbjØrn
Hollund, Roar Nordhagen og
Elisabeth Ut
Torn Sennerud. I fire hele àr reiPa grunn av giftermal, gikk ste de land og strand rundt som 2
Elisabeth ut av bandet og ofret + 2. Navnet ble forandret fordi

pa spillejobb.

Stemningen stod i taket da 2+2 .pilte sammen for siste gang.

det var for langt til a trykke pa
platecover, plakater etc.. etc.
Over hele Norge vant de venner
og fans. Fra Mo i Rana i ford og
sØrover i landet, gikk det gjetord
cm gruppa fra Enebakk. Snart
erobret de Sverige, og det blé flere platekontrakter.

Slit

Slutt for et dyktig band. HØyt var dere elsket,

Men dette livet slet hardt pa
medlemmene. A turnere land og
strand rundt, ha spillejobber nesten hver eneste helg, henge oppe
til langt pa natt for A pakke sammen etter en spillejobb er ikke
akkurat ting som skaper harmoni i et menneskesinn. Dessuten hddde medlemmene lyst til
a stá litt pa egne ben. Etter mange är sammen, besluttet derfor
gruppa seg til a ga fra hverandre,
men ikke misforstâ, intet uvennskap eller voncle ord var grunnen
til oppløsningen. Alt har en ende.
ogsa 2 + 2.

Avskjed
Siden alle grupper med respekt for seg selv og publikuni, gir
en avskjedskonsert yule ogsâ 2 +
2 gi denne gesten til sine trofaste
tilhengere. Astedet for denne avskjedskonserten var Valdishclm
restaurant i Mysen, eller bare
"Valdis" som den heter pa foikespraket.
Allede i inngangsdøra var det full trengsel og innenfor var det bare stáplasser
igjen til den som ulykkeligvis
skulle ha kommet for sent,
stemningen stod i taket fra første
akkcrd. 2 -i- 2 viste seg atter en
gang som dyktige musikere, og
kontakten med publikum var
upàklagelig.
Kontakten med
publikum ble utpä kvelden kanskje litt for intim. Men alt i alt ble
det en meget verdig sorti for et
band som har gledet mange med
sin musikk.

Nye muligheter
Men for de fleste medlemmene
i bandet er det et liv, ogsâ etter
dette. Rune, Heidi og Laila har
fãtt platekontrakt allerede, og en
single er under oppseiling for
"Run with the girls" som de kalIcr seg. Anita harögsâ skaffet seg
kontakt med et .pleselskap,
mens Roar-nà skal kcnsentrere
seg cm a synge i dusjen, som han
elegant uttrykte det. Tom Sennerud satser pa musikalsk karriere
sammen med gruppa Explotion.
Hva AsbjØrn Hollund skal gjØre
etter dette, vites i skrivende
stund ikke, men det formodes at
han skal prioritere familien en
stund fremover. Det var begravelsen til 2 + 2 vi var vitae til pa
'.Valdis' denne lØrdagen. Det
hadde kommet .kcndolanser'
med blomster og det hele fØr
kvelden startet. Ordlyden pa et
av kortene kan stà scm en passende minneskrift over 2 + 2:
HØyt var dere elsket, dypt blir
dere savnet".

It

VIGNETT
Februar er tydeligvis
kanefartenes máned.
Hver dag siden midten
av januar har hestene
pa Vangen trukket fullastede sleder rundt i
østmarka.
Tirsdag
12.2. var det Enebakk
handikapplag som avvikiet sin árlige Kane-

fart.

Dette tiltaket har nâ butt
en tradisjon, og medlemmene
gleder seg lang tid i forvegen.
Deltagerne ble hentet med
buss og kjØrt belt frem til
Vangen. Her sto sledene fremme kiar til avgang.
Etterhvert som de ble fylt
Opp kom de blide kuskene
med ulitepper og fakier. .SA
bar det avsted rett Ut I østmarkskogen. En lang rekke
sleder snodde seg frem mellom trr og snØtunge grener.
Riktig stemningsfylt ble det
der vi satt og hØrte dombjelleklangen og sâ trrne glitre i
fakkelskinnet, og over oss
hvelvet den mØrke vinterhimlen oversâdd av stjerner.
Jeg lurer pa hva dyra i skogen tenker jeg, nár det kommer en sann lang rekke med
sleder, var det en av deltagerne som sa. Ja, det er ikke godt
vite det, skjønt dyra rundt
Vangen er vel etter hvert blitt
vante til dette ná.

En lang rekke sleder snodde .segfram mellom trwr og snØtunge grener.

;. .........•,
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Midt inne i skogen tok karavanen en rast. Ute pa en âpen
fin slette ble alle servert gbvarm glØgg, og fikk strekke
litt pa beina fØr det bar vidre.
Na kom vi inn pa historisk
grunn. Vi satt i vãre sleder og
drØmte oss mange âr tilbake i
tiden. Vi hØrte gnissingen fra
tØmmersledene, og lystig prat
fra trauste kjØrere pa vei til
Ljansbruket med lass. Na
nrmet de seg Skjelbreia, der

var det hvil og litt varmt i
kroppen fØr de dro vidre.
Hvor vi var? -jo pA den gamle tØmmerveien fra Enebakk
selvfølgelig. Litt rart var det a
sitte der under ullteppene og
tenke pa at her satt vi og kjØrte pa akkurat samme velen og
med samme type <havremotor som ble brukt dengarig.
Forskjellen er at vi kjØrte lysttur, dengang var det bbodig alvor.

En Wen godprat med liesten underveis.

Na dukket lysene pa Vangen frem, vi ristet av oss fortidene og ruslet inn. Der ble vi
tatt i mot av det blide vert•skapet og betjeningen, og
Ønsket velkommen.
Maten var ferdig sâ velkommen til bords. Herlige karbonader og pØlser servert
sammen med surkál, poteter
og saus forsvant som dugg for
sola. Nystekte Wienerbrød og
kaffe fulgte som dessert. Ny-

Veiframme

delig!
Vel 40 av lagets medlemmer
var med pa kanefarten denne
gangen. Det er hyggelig og
treffes pa denne máten, medlenirnen blir kjent med hverandre og kan prate sammen
over bordet pa en uformell
mate. Allsangen runget og
dansegulvet ble testet etter
Harry Holmsens feiende
trekkspilltoner. Na syntes det
seg at lagets medlemmer var

litt av noen danselØver. Ute
PA gulvet svinget de seg mor,
og far med minsten pa armen.
far og datter, mor og sØnn ja
kort sagt alle.
Smâ og store moret seg
stort, men tiden gi.kk sá alt for
fort som den jo bestandig gjØr
i godt lag. Bussen ventet og
det var bare a si takk for denne gangen, og vel mØtt pa kanefart neste dr.

pa vangen smakte det godt med karbonader, pØiser og surkàl.

VI G N ETT

Kulturrevy
Ira Akershus
Denne stafetten er ná
kommet til Enebakk,
hvor Sang og Musikkrãdet vii gjøre sitt for a
markere var kommune
skikkeiig. Den 8. mars
meliom klokken 17.00 og
18.00 vii et bredt program
satt sammen av lokale
kulturkrefter bli presentert i Østlandssendingen.

—I
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Block wwatne Byggshop
YTT KJOKKE.N'M? SE HER!
Ow

stdaI
Hvit Relleff
Magda Sariberget i velkjent
stil.
- For at det hele skal bli vellykket, sier Olav SkuibØrstad, formann i Enebakk Sang og Musikkrád, er det en forutsetning at
rádets medlemsorganisasjoner,
samt forefinger og lag trâr til og
fyller salen som publikum under
opptakene. Derfor har vi nâ tilsendt alle medlemsorganisasjoner fern billetter hver sam vi haper og tror de selger unna sam
varmt hvetebrØd. Det blir ogsà
solgt billetter ved inngangen silk
at de som ikke tilhØrerlag, forefinger eller organisasjoner far
siansen til a vre med.
Og selve opptaket—ja det skier
i Herredshuset nrmere besternt
herredsstyresalen onsdag den 6.
mars med seneste frammØte ki.
kvart pa sju.
De sam skal delta i sendingen
er øystein Winger, Magda Sariberget/Minna Fossurn, gruppe
fra Ytre Enebakk Skolekorps,
BjØrn Myhres orkester, toradergruppen fra Ignar, Vibeke Helgesen mlakkompagnatør og Fiateby Korforening.
Programlederne, sam skal sy
det hele sammen silk at det hgner mest mulig pa en direktesending, er ingen ringere enn Ingunn Lystad og Lars Hauge.
Hvis du er interessert i adgangstegn kan du kontakte Olav
SkuibØrstad pa Of. 92 8153, sâ far
du kjØpt du ogsâ.

Et kjokken I enkel, tidløs design, malt
I kiassisk hvitt.
Materialet er nytt - vi kaller det fibertre, det er massivt og meget
formstabilt. De hvite frontene sammen med det lyse treguivet gir dette
kjokken et harmonisk og vakkert
preg. Et kjokken du vii bh glad i.

Sigdals pye furukiokken.
Sigdals nye furukløkken leveres med massive furufronter
09 inrivendige furufolierte skrog. Block Watne har 40
Byggshops spredt over hele landet. Her vii du fâ râd 09
faglig veiledning. Vâre kjøkkenkonsulenter hjeiper deg
gerne med c!i tegne Ut editt nye kløkkena.
Sigdals nye furukløkken et prisgunstig kjokken
med et srpreget design.

TM & 1984 United Arl,sis Corporaton.
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VI HAR MANGE ANDRE TYPER FRONTER TIL GODE RABATTER
NØI(KEL
koRr

GRATIS UTLAN
AV TILHENGER

Apningstffler
8.30-16.30, torsdag til 18.00, lordag til 13.00

ASKIM

Osloveien.
Tif. 021882592
Vibeke Helgesen skal synge
Memory.

VIGNETT

Apsmote I
Flateby
Vannverk
Tirsdag den 29. januar var det ârsmØte
I Flateby Vannverk.
11 personer var tilstede pa ársmØtet, deray 5 utenom styret.
Den dârlige oppslutningen var meget
skuffende ettersom
det I god tid pa forhand var delt ut papirer til samtlige husstander pa Flateby.
Det ligger mye kostnad og arbeid bak
virkvannverkets
somhet.
Styret I vannverket i 1984 besto av:
Form.: pal Rust, nestform.:
BjØrn Danielsen, styremedi.: Kai
Bergersen, Johan Ellingsen og
Henry Fjeldstad.
Varamenn var: Knut Solberg,
ThorbjØrn Sby, oppsynsmann
Anthon Gjestad og forretningsfører AsbjØrn Westlund.
Det samme styret fortsetter I
1985, bortsett Ira ThorbjØrn Sby. Han gár ut og i stedet kommer Karl Steen inn som ny varamann.
Flateby Vannverk leverer I dag
vann til 837 husstander.
I løpet av áret som gikk er det
brukt kr 356.000 til forskjellige
utbedringer og vedlikeholdsoppgayer.
Installasjon av trykkØkingsstasjon krevde en uttelling pa
93.000 kroner, kummer og kumstiger kostet 30.000, fly ledning i
Smâttaveien kr 64.000, forlenget
ledning i Asveien kr 50.000, revision av vanninntak kr 35.000
TrykkØkingsstasjoflen for Braten og Siljebøl ble satt i drift 18.
april.
Plan for fullrenseanlegg
Styret i varinverket har na satt
i gang utredning for a bygge renseanlegg. Firmaet østiandsconsuit er engasiert i dette arbeidet.
FØrst ble det utarbeidet et
prinsippforslag, som anbefalte en
prØverensing i liten skala. Denne
proven ble utfØrt i august med
godt resultat. Den 8. okt. var styret pa befaring pa Blakstad
Vannverk i Froland for a se et anlegg i drift som bruker samme
rensemetode. Vi ble etter dette
styrket i var tro pa at det er mulig a rense brunt Giedevann.
For a fa et bedre sammenhigningsgrunniag har vi besluttet a
foreta en ny prØverensing med et
filter som arbeider etter et annet
prinsipp. PrØven blir utført 110pet av ian. Etter dette vii vi bestemme oss for uiltertype og fâ utarbeidet et forprosiekt for et fullrenseanlegg som er tenkt som et
pabygg til nâvrende rensehus.
Et slikt forprosjekt vil koste i
stØrr.orden kr 50.000.- vi har hittil
brukt Ca. kr 30.000.- pa forundersøkelser. Styret ber om ársmØtets fullmakt til a gâ videre med
ovennevte planer.
Styret mener saken ma ha høyeste prioritet og bØr gjennomføres innen en 2 ars periode. Kravet til vcinnkvalitet er Okende. og

HYTTEMØBLER TIL cGI-BORT-PRISER"!

HUSEBY
DART
OPPSETT 65
BORD TRULS

Fabr. veil. pris
2.235,NA 1.490

a

m14 stoler. Stolene har stoff I sete
og rygg. Leveres flatpakket.
a:

HUSEBY
COLUMBI
222
3 delt seksjon I
heltre furu.
Leveres med
heltre fronter
og lys I glassskapene.
Ml: B 229 cm.
Fab. veil. pris
8.975,NA 5.990

JENKA
reoloppsett i furu.
Mâl pr. hyllestørrelse.
B 68,2 cm D 25,2 eller 34,8 cm.
Fabrikk veil. pris:
Overhylle 265,-, Underhylle 280 j--

VESTBY OG SANDVIKA
Vestby: Ved Europavel 6. TIf. 95 04 60. Sandvika: Ringeriksveien 160—ved Kirkerudbakken. TIf. 13 21 50.

plagene som siammet fØrer med
seg er mangeartet. I alle tilfelle
ma nàvrende rensehus opprustes. Det er 12 ar gammelt og
silkummene ma forbedres. Dessuten er huset meget upraktisk inrettet, det gjOr renholdet tung'vint.
I henholcl til budsiettet vii
vannprisen bli Øket fra 2.60 til kr
2.85 pr. kubikkmeter. Dette er
begrunnet i en trinnvis Okning til
man komner opp pa det nivâ
som vii vre nødvendig for fullrenset vann. For S drive vannverket forsvarlig bØr man bruke

Ca. 200.000 Srlig til vedlikehold
og forbedringer mener styret i
Flateby Vannverk.
Oppgaver i 1985
Forlengeise av ledningen i Hagenveien fram til ødegSrdsveien
med ca 120 meter 100 mm PVC
star nS. p5 programmet. Det vii
da bli rundkjØring av vannet pa
Hagenfeltet, noe som vii bedre
vannkvaliteten for de fleste beboerne her; Styret 1 vannverket
mener arbeidet bØr gjores fØr
opprusting av ødegSrdsveien.
Kostnadene er anslatt til Ca.
160.000 kroner.

5000 kroner
er foreiØpig kommet
inn pa kontoen for piano til sykhjemmet,
forteller Sang- og Musikkrádets formann.
Olav Skulbørstad til
Vignett. - Egentlig er
jeg litt skuffet over at
det bare er 5-6 av de 130
som vi har henvendt
oss til skriftlig som for-

elØpig har reagert med
et beløp til denne gode
saken, men ieg hSper og
tror at here vii komme
etter. sa piano til sykehjemmet i januar ble
det nok ikke, sier Skulbørstad, men forsikrer
at Han fortsatt star pa
forsaken.

VIGNETT

SPORT SPORT

SPORT

E11en+GPY

Helgens kretsmesterskap pa
ski ble en ny triumf for Ellen
Thorseth og Gry Anita Lillejor-

det. Kretsmesterskapet ble avviklet pa Drivplassen. og vr og
fØreforhold var upâklagelige.

4

MARKISER

Enebakk
Markiseservice
Malkiser Persienner Carilinlirett
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
hf. 92 45 58

TANNLEGE

Enebakk
Transformor
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,
TH. 92 85 40

Praksis I Flateby
TIf. kI. 9.00-15.00
928739
Tif. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, lordag etter avtale.

CATERING

Clifford A/S
Alt i mat til hverdag 09 fest.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. (02) 92 88 60

RORLEGGER

BLIKKENSLAGER

Vebo-rOr

OSVALD NORIJLI

Utforer alt i varme-, sanitr09 oljefyringsanlegg

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores

Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

1911 Flateby
Tlf. 92 84 68

EL-INSTALLASJON

BENSINSTASJON

&
Eilersen A/S

ØYEREN BENSIN &
SERVICE

Strumshorg

utforer alt i el-installasjoner
1912 Enebakk TIf. 92 63 00

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

REGNSKAP
INSTA L LASJO NS Fl A MA

KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I
EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby

TIf. 92 86 94
Mobiltlf. 094/26165

Enebakk
Regnskapskontor
bft

1912 Enebakk TIf. (02) 92 63 03
MCDL. AV NORSKE
RCGNSKAPSOVRAERS FORENJNG

Dobbeltselep
Med velpreparerte løyper og stor
deltagelse, var det duket for en
bra dag pa Plassen.
Det er en berØmt by som sier
at hvis det er floe som gar bra, vil
det for eller siden skjre seg. Det
gjorde det oksã sist lørdag.
Kretsmesterskapet i en hel klasse, nemlig for yngre gutter 12 âr,
ble anoullert. Grunnen var at det
hadde butt spent noen staltrader
over lØypene pa et bestemt sted,
for a hindre hester i a passere
over skisporet. Disse staltradene
hadde dessverre ikke blitt tatt
ned, sá da lØperne kom fylkende,
var det noen som fikk seg en
stygg overraskelse. Heldigvis ble
ingen skadet pa grunn av dette
uheldige opptrinnet, men som
sagt ble kretsmesterskapet i en
klasse annullert.
Men. til tross for . anti-hest forsikringer' som i stedet ble flanti-skilØper feller-, ble helgens
kretsmesterskap god PR for
Driv. Av gode resultater bØr nevnes Elin NØkleby i klasse Si 10.
Hun tok en fin-fin andreplass, bare syv sekunder etter vinneren.
Christine Teig tok ogsá en fin andreplass i sin klasse YJ 12.
I klasse YG 13 gjorde Sthle
Sther en fin figur med en fjerdeplass. Men den beste innsatsen
gjorde som sagt Ellen Thorseth
og Gry Anita Lillejordet. Med Ellens fØrste og Grys andreplass,
sikret de Driv dobbeltseier i en
relativt hard klasse.

Resultater Kretsmesterskap
kiassene
10-15 àr:
(Klasse YG 12 ble annullert som kretsmesterskap)

Stein IJarre-Hansen

ELEKTRONIKK

0

,

SJ1O:
1. Wenke Nordby, Kolbotn 8.20,
2. Elin NØkleby, Driv 8.27, 3. Toril
GulbjØrnrud, Nesodden 8.50, 4.
Chatrine Krogh, Siggerud 8.54, 5.
Kristin Sydtveit, Driv 8.56, 6.
Ranveig Hoff, Oppegârd 9.00, 7.
Cathrine SiljebØl, Driv 9.08, 8.
Linn Kirkenr, Kolbotn 9.16, 9.
Trine Granby, Skimt 9.33, 10. lene Karlsson, Kolbotn 9.46, 11.
Hege Hensel, do 9.54, 12. Monica
Berglund, DrØbak-Frogn 10.23.
SGIO:
1. Vegard Nilsen, DrØbakFrogn 7.34, 2. Terje Selberg,
Skimt 7.35, 3. Anders Bjerke,
Nesodden 7.41, 3. Asgeir Guibrandsen, Kolbotn 7.41, 5. Thomas H. Jacobsen, do 7.45, 6. Aslak østvaag, Driv 7.46, 7. øystein
Stave Larsen, As 7.49, 8. Ander
Tollefsen, Nesodden 7.53, 9. Morten Schou, Driv 8.12, 10. Tommy
Schou, do 8.13, 11. Ole BjØrkmann, Vestby 8.24, 12. Terje
Gran, Driv 8.34, 13. Kristoffer
Bartveit, Oppeg5rd 8.44, 14. Geir
Atle Helgheim, do 9.00, 15. Jon
Bronken, Skimt 9.03, 16. Jane
Nilsen, Vestby 9.05, 17. Petter LØmo, Oppegárd 10.17.
SG11:
1. Arild iskautrud, Nesodden
7.15, 2. Thomas Mathisen, DrØbak-Frogn 7.80, 3. Andreas Fjeld,
Kolbotn 7.40, 4. Tom Lorenzen,
As 7.42, 5. Tore Stensrud, Tomter
7.44, 6. Stig Holten, As 8.05, 7. Rune SkrØppa, do 8.11, 8. Henning
Erfjell, Oppegard 8.12, 9. Annar
Bakken, Langhus 8.24, 10, Jon
Magne Asmyr, Vestby 8.25, 11.
Svein Krákenes, Skimt 8.30. 12.

Espen Jerneberg, do 8.37, 13. Anders Hox, do 8.41, 13. Hâvard
Stubberud, Driv 8.45, 15. Bjorn
Stabell, Skimt 8.47, 16. Tobias
Dahl, As 8.56.
SJ11:
1. Bente Halvorsen, Oppegard
7.16, 2. Kine BØhlerengen, Drabak-Frogn 7.44, 3. Heidi Pedersen, Kolbotn 7.49, 4. Heidi
Tjernshaugen, Nesodden 8.01: 5.
Hildegunn Skeide, do 8.24, 6. Lene Johannessen, DrØbak-Frogn
8.33, 7. Toini BergstrØm, Siggerud 8.36, 8. Anja HØnsi, Driv 8.37,
9. Hanne Solem, Kolbotn 8.40, 10.
Camilla NØrbeck, Nesodden 8.49,
11. Vigdis Skràning, Skimt 9.04,
12. Hanne øiestad, Nesodden
9.39.
YJ12:
1. Marianne Mathisen, DrØbakFrogn 10.32, 2. Christine Teig,
Driv 10.44, 3. Annette Binderø,
Skimt 11.01, 4. Ingrid Elisabeth
Riege, Kolbotn 11.32, 5. Hilde
Brkken, do 12.23, 6. Anett Johannessen, Drøbak-Frogn 13.22,
7. Jorunn Dahl, Nesodden 13.36.
YG1Z
1. Káre Bvre, As 10.07, 2. Sigmund øvereng, Kolbotn 10.22, 3.
Bent Granby, Skimt 10.29, 4.
Mats Brean, As 10.31, 5. Halvor
Eggen, Nesodden 10.32, 6. Are Kr.
Hjeltnes. do 10.42. 7. Henrik Hagberg, do 10.44. 8. Christian Birkeland, Kolbotn 10.53, 9. Jan Erik
Theien, DrØbak-Frogn 10.55, 10.
Marius Haug, Driv 10.57, 11. Stig
Selberg, Skimt 10.58. 12. Brede
Andersen. -DrØbak-Frogn 11.02,
13. Thomas Kjenslie, Driv 11.04,
14. Ketil Schjetne, Skimt 11.06,
15. Eyvind Soibu, As 11.18, 16.
Lars JØrgen Ommundsen, DrØbak-Frogn 11.19, 17. Mattis Ovesen, Siggerud 11.22, 18. Frode
Bjerke DrØbak-Frogn 11.24, 19.
John Kristian Evjen, As 11.26, 20.
Rune Hensel, Kolbotn 11.40, 21.
Christian Bakken, DrØbakFrogn 11.46, 22. Marius Johannessen, Nordby 11.50, 23. Peder
Mittet, do 11.54, 24. Geir Sther,
Driv 12.35.
YG13
1. Even Johannesen, DrØbak-Frogn 9.13, 2. Torgeir Saltnes, As 9.21, 3. Thomas Husum,
do 9.24, 4. Stale Sather, Dniy
9.46, 5. Jon Folkedal, DrØbakFrogn 9.47, 6. Tomas Andersen,
Nesodden 9.48, 6. Helge Klevengen, Skimt 9.48, 8. Henning Gustavsen, Siggerud 9.49, 9. Petter
Brandtzg, DrØbak-Frogn 10.01
9. Christian Henriksen, Nesodden 10.0, 11. Thomas Fure, DrØbak-Frogn 10. 06, 12. Are Herstad,
As 10.10, 13. Stein Tore Leinum,
Oppegàrd 10.12, 14. Rune GrØnholdt, Siggerud 10.16, 15. Baard
Westby, Nesodden 10.20, 16. øyvind ThØmt, Kolbotn 10.21, 17.
Henrik Berg, Siggerud 10.26, 18.
Tere Philskog, Skimt 10.36, 19.
Dag Marius Amtterud, Nesodden 10.48, 19. Eivind Skarpodde,
As 10.48, 21. Erik Skotland, do
11.01, 22. Pal Kr. Pedersen, Kolbotn 11.14, 23. Jørgen Hansen,
Nordby 11.31, 24. Anders Petterson, HØien 11.50, 25. Adne
Hansen, Tomter 13.16
EJ15:
1. Ellen Thorseth, Driv 15.27, 2.
Gry Anita Lillejordet, do 15.58, 3.
Anette Skeide, Nesodden 16.00.
4. Mona Nordby, Kolbotn 16.06,
5. Anne-Marit Hoff, Oppegàrd
17.13, 6. Charlotte Field, Kolbotn
17.24.
EG15:
1. Lars Vegard Vonen, Oppegard 14.03, 2. Ove Gran, Driv
14.07, 3. Bjorn Havard Evjen, As
14.27, 4. Espen Solem, Kolbotn

14.34, 5. Trond Askautrud. Nesodden 14.55, 6. Trond TØrstad,
Skimt 15.22, 7. Hãyard Pedersen,
Oppegàrd 15.26. 7. Christen
Rehn, Skimt 15.26, 9. Morten
Endreson, do 15.27, 10. Arve Lid,
Kolbotn 15.38, 11. Svein Chr.
Arnsen, do 15.49, 12. Truls Marcus, Langhus 16.09.

Fin skiheig
for Enebakk IF
Kretsmesterskap, lørdag
Gutter 11 ar:
4. øystein Engen.
Gutter 10 är:
14. Espen Olavsen.
Jenter 11 ar:
9. Rhian Egedius.
Gutter 12 an:
1. Thomas Alsgaard (ogsà
kretsmester i fjor). 3. Dag Chr.
Olaisen, 4. Geir Egedius, 28. Christian S. Nyborg.
Jenter 15 in
1. Trifle Alsgaard ogsá kretsmester i fjofl
Kretsrenñ, lørdag
Gutter 10 ár:
1. Alexander Gonzales, ElF.
I søndagens kretsmesterskap i
stafett pa Hauerseter tok Enebakk IF 2. plass i klasse gutter 13
fir med dette laget:
Geir Egedius - 1. etappe. Dag
Chr. Olaisen - 2. etappe, Thomas
Alsgaard - 3. etappe.
Det andre ElF laget ble nr. 14.
Dette laget besto av:
Torgrmm Torstveit - 1. etappe,
Chr. S. Nyborg - 2. etappe, Kjetil
Mansdai - 3. etappe.

Driv:

Apets
karusellrenn

Karusell-renna til Driv har
hittil blitt en skuffelse. Mannskap og løyper en kiare, gradestokken sier nei. FØrste karusellrenn skulle' vnt arrangert tonsdag den 7.2. Gradestokken pa
Dnivplassen viste 17,8 ved startstrek. 15 grader en det magiske
tall.
Forrige torsdag ble imidbertid
det fØrste i rekken av karusellrenn avviklet. Denne ukèn har
det ikke vrt noe karusllrenn
.iig.a. vinterferien.
Datoene for de øvrige karusellrenn en:
Torsdag den 28.2 - 10-15 ar
LØrdag den 2.3. 9 an og yngre
Torsdag den 7.3. 10-15 ar
LØrdag den 9.3. 9 ar og yngre
Torsdag den 14.3. 10-15 ar
LØrdag den 16.3. 9 àr og yngre
og lØrdag den 23.3. for 9 an og
yngre.
Det skal i alt arrangeres 4 karusellrenn, klubbmesterskap og
merkerenn. Tidspunktet for dette bEn kunngjort i Vignett og ved
plakatoppsiag.
Vr og fØreforhold vil avgjØre
dette etterhvert. Hvor lenge vi
far beholde snøen en ogsa avgjørende.

VIGNETT
STILLING LEDIG

KUNNGJORINGER

VARME NYHETER
FRA ESSO

Yte Enebakk Vannverk
Arsmøte pa Mjr u.skole, onsdag 27. mars ki. 18.30.
Forsiag som ønskes behandlet skal lOg. vedtektene sendes styret 4 uker fØr mØtedato.
Arne Svarthol

Enebakk skolestyre
kar mote i kommunestyre salen tirsdag 26.
febr. -85 kl. 19.00. Saksdokumenter er utlagt pa
skolestyrekontoret.
Svein A. Svendsen.
form ann

BEGRAVELSESBYRAER

Parafin og fyringsolje leveres raskt med
stor rabatt.
Ratebetaling for villatanker pa over 800 I.
ROLF N/ESVOLD TIf. 92 81 24

Clir. Stensruds Em. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyra
Asenvn. 3— 1400 Ski

ESSO I HUSET

FOR
VARMENS
SKYLD

(02)*87 30 60
HELE DOGNET

Mums Blomsterforretning
00 Begravelsesbyra
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsteriorretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrá 71 48 30

Verneutstyr for skogsdrift,
Iunnekjettinger, vaiere m.m.
Vi fører Sandvik vinsjer
og STIHL motorsager

Na er den nye
Mesterhus.katalogen
kommet

HEKTNER MASKIN
Hektner gard, RIingen
TH. 83 70 41

F10

I var nye huskatalog for 1985 presenterer vi en rekke
nye Mesterhus utviklet av erfarne og anerkjente arkitektfirmaer.
Gàr du med byggeplaner, lonner det seg a studere den
nye Mesterhus-katalogen.
Send inn kupongen allerede i dag, sá fr du den i
posten. Eller stikk innom vart konior for en uformell
byggeprat. Velkommen skal du vre.

Strømrnen
Bandage A/s
2010 Strommen
Telefon 71 56 98

Vi forer alle hjelpemidler for
cob-, ibeo- og urostomiopererte!

Navn

Hebsesko, larnaull, varmeplagg.
Ullundertoy i 100% ren ull,
Stottestromper, korsett.
Tekniske hjelpemidler.
Fotpleieartikler og eblers alt i sykeartikier.

Tif.:

Postnr.!Sted:

Apningstider:
Mandag - fredag kI. 9-17, torsdag 9-19
Iørdag 9-14

Distriktspsykolog
½ stilling som distriktspsykolog er ledig Ira
1.8. 1985.
Stillingen er tilknyttet
kommunens helse- og
sosialteneste. Stillingen
omfatter terapeutiske og
konsultative
arbeidsoppgaver med klienter
som faller utenfor PPTs
arbeidsomráde.
SØkere ma ha utdanning
som cand. psychol. og
bør ha erfaring fra arbeid
med barn og voksne
samt interesse for arbeidsoppgaver bade av
forebyggende og kurativ
art.
Stillingen lØnnes som
psykolog II i l.tr. 18-23
etter avtale mellom NKS
og NPF.
Ansettelse skjer pa de
vilkár som til enhver tid
fremgar av gjeldende
lover, reglement og tariffavtaler.
Nrmere opplysninger
kan fas ved henvendelse
til distriktslegen, tlf.
02.92 63 60 eller leder for
PPT. tlf. 02/92 60 60.
Søknad vedlagt bekreftede kopier av attester
og vitnemàl sender Enebakk kommune, 1912
Enebakk innen 28. mars
1985.

KLIPP UT
FINN FREM

BILDER
OG BRODERIER
SOM SKAL
RAMMES INN
Vi kommer pa hj emmebesØk med rammeprøver - ogsa kveldstid.
RING

Adresse

Har tomt

Enebakk kommune. Akershus

B yggekommu ne

Mesterhus Folio A/S
Idrettsvn. 6
1400 SKI
TIf. 87 26 40

MESTER
Mx W S

Utsigt
Rammeverksted
TIf. 92 86 10

BYGGVAREHUSET
I ENEBAKK
Fgrer alt til huset
Skaffer hndverkere
Râdg ivertjeneste
Frakt til døren

Tif.:
926248
926530
Off-white i mykt skinn
Str. 36-41

NB!
KUN
KORT
lID
GR,,N
EDESTU6A
'-Flateby GrcrLde,.erLtcr'

.

Grendesenteret - 1911 Flateby

BYGG & TRELAST

1912 ENEBAKK
Ca. 8 k fra Tangen bro
mot Lillestrøm

FoIg med
1•
nrmiIjoet
LES
VI GNETT

VIGNETT
KUNNGJØRINGER

KUNNGJORINGER

Enebakk
kommunestyre
har mote i Herredshuset
mandag 25. februar 1985 ki.
18.30.
Sakliste:
Godkjenning av protokoll.
Retningslinjer for boliglànsordning for ungdom.
Rapport om forsøksmodell
for PP-ti enesten i Enebakk
kommune 1981 - 85 (84).
Søknad om Økonomisk stØtte
- Kvinneuniversitetet.
Ansettelse av økonomisjef.
Henstilling om boikott av
sovjet-russiske varer.
Flateby Bruk - Ekspropriasjon av deler av eiendommen
til friomráde.
Lokaler til Enebakk komm.
korttidsbarnehage - avd.
Kirkebygda.
Referatsaker.
EvntueIt.
Saksdokumentene er utlagt
til gjennomsyn pa formannskapskontoret I kontortiden.
Saklisten er ogsâ utlagt til
gjennomsyn pa Enebakk folkebibliotek i âpningstiden.
Enebakk, 14.2.1985
Lucie Paus Faick
ordfører
Enebakk kommune

Reguleringsplaner
1. Enebakk bygningsrâd har
1. gansb
11 reguleringsplan for
xRØikás>, Ekebergdalen,
og vedtatt a utlegge planen til offentlig ettersyn i
samsvar med § 27 1 bygningsloven.
Planen omfatter et Ca. 80
daa. stort omrâde og avgrenses av BØrterelva,
Rakkestadvejen og eiendomsgrensen mot gnr. 118,
bnr. 1 <Rakkestad>>. Omràdet er regulert til bolig- og
friomráder.
Planforsiaget er utlagt til
offentlig ettersyn pa teknisk etat, Kommunehuset,
Kirkebygden i tiden
15.02.85 til 10.03.85. Evt.
merknader til planene m
sendes skriftlig til Enebakk bygningsrád, post
stemplet senest 10.03.85.
2. Fylkesthannen har i brev
av 22.01.85 stadfestet reguleringsplan med tilhØrende bestemmelser for
<<Bj erklundsbakken>>,. Flateby. Planen endrer del av,
reguleringsplan for Flateby II, stadfestet 16.04.64.
Fylkesmannens
stadfestingsvedtak kan páklages
i medhold til bygningslovens § 17, 3. ledd og forvaltningslovens § 28 etter
retningslinj ene I forvaltningslovens kap. VI.
Krav om eventuell erstatfling etter bygningslovens
§ 32 ma framsettes skriftlig
innen ett - 1 - âr fra dags
dato.
Krav om eventuell innlØsning etter bygningslovens § 42 ma framsettes
skriftlig innen tre - 3 - ar
fra dags dato.
Enebakk bygningsrád

UNDERHOLDNING

Kunngjoring..
Med hjemmel i delingsloven, er staten v/veikontoret i
Akershus innfØrt I GAB-registeret som eier av grunn til
riksvei 120, riksvei 154 og riksvei 155, fylkesvei C151,
fylkesvei C152 og fylkesvei C153 i Enebakk kommune.
Veiene er inndelt i hØvelige parseller, som er tildelt ordinre bruksnummer. Kart er utlagt i Enebakk kommune, teknisk etat ¶/oppmâlingsavdelingen. Registreringen kan páklages. Slik klage ma vre Enebakk kommune, teknisk etat v/oppmalingsavdelingen i hende innen 11. mars 1985.
Oppmâlingssjefen i Enebakk

Koteletter
av svinebog

U.1n80
apr.

kg

Søndag 24.2.
Kl. 1630 (B)
Annie
Kl. 18.30 (U)
Det yule elveracet
Kl. 20.30 (V)
Streets of fire

Ekte, røkte
Miser
57,90

3790
pr. kg

rremskriff.9pi7f Net
Vi minner om arsmøtet torsdag 21.2. kl. 19.001 kantinen I
Herredshuset, Kirkebygden.
Enebakk Fremskrittsparti

Enebakk BU
inviterer til KU-KUP 1. og2. omg hos Ola Petter Gystad. Tirsdag 26/2 kl. 19.30.
Alle velkommen.
Styret

RELIGIOSE MOTER

BETEL
SØnd. 24/2 kl. 10.00: SØndagsskolens ski-dag pa
Mjr ungdomsskole. K!.
19.00: MØte pa Betel
v/Terje Hegertun.
Onsdag 27/2 kl. 19.30: Bibeltime v/Hans Svartdahl.
Alle velkommen.

We Enebakk

OrienteringsmØte
om ungdoms-HV I Enebakk,
Enebakk HV-omrade vil avholde orienteringsmøte om
ungdoms-HV i Enebakk herredshus onsdag den 27.2.
1985 kl. 19.30. Ungdom over 16 ár samt foreldre ønskes
velkonirneh.
Omrãdesjefen

Bibeltime pa Misjonshuset fredag 22.2. kl.
19.00 v/Harald Midtsian.
Sang: Asny og Bjarne
Solberg.
Kaffe. Samtale. Kollekt.
Velkommén.
Misjonssambandet

TAPTOG FUNNET

j

SPARIBANKIN
ENEBAKK SPAREBANK

Sammensluttet med Sparebanken O!Io Akershus

Innskvtervalcimote 1985
Innskytervalgmøte avholdes i kantinen. Herredshuset
tirsdag 12. mars kl. 18.30.
I henhold til sparebanklovens § 8a og Sparebanken Oslo
Akershus vedtekter skal velges:
1.En forstander, valgperiode 4 a.
2. Tre varamedlemmer, valgperiode 1 ár.
Stemmeberettigede og v.algbare er innskytere som bor
eller har sitt virke, eller, for upersonlige innskytere sitt
sete i Enebakk og som har og i de siste 6 maneder har
hatt et innskudd i banken pa minst kr 500,-. Bare myndig person kan som personhig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen
kan avgimer enn 2 stemmer ved valget, en pa grunnlag
av eget innskudd, og en som representant for annen innskyter. Innskyter som fyller kravene til stemmerett I Here valgdistrikter for den sammensluttede sparebank,
har bare stemmerett i det valgdistrikt der vedkommende har sitt bosted. Innskyter i den sammensluttede
bank som har sitt bosted, arbeidssted og innskudd i forskjellige valgdistrikter, avgir stemme der innskyteren
har sitt bosted.
Enhver innskyter som har stemmerett er pliktig til a ta
imot vaig som medlem eller varamedlem, med mindre
innskyteren har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet, styret eller kontrolikomiteen i minst en valgperiode.
Valgkomiteens forsiag er fremlagt til gjennomsyn I
bankens ekspedisjonslokaler sammen med lister over
návrende medlemmer og varamedlemmer i forstanderskapet.
Stemmeberettigede kan fA adgangskort til valgmØtet
dersom de pa forhand henvender seg til vare kontorer og
legitimerer sin stemmerett.
Enebakk, 7. februar, 1985
Anders Lein
Forstanderskapets formann

Har noen sett
min hUe hvite lysegra tøypus),
mistet sØndag pa strekn.
Fjellvn./Vestbyveien.
Henv. Redaksjonen, tif.
924600/925101

Salt
kjfltt

Ytre Ønskes leid.
Henv. Ljosland
TIf. 925112

BAZAR
Tørr bjerkeved
i sekker til salgs.
Sigurd Weng
Tlf.2 60 21

KNUST
VINDUSRUTE?

Vi utterer raskt
REPARASJON OG UTSK/FTING
eva/Fe type" glass, speller mm.
tilrimelige priser.

4
G LIIS POPRETNINGnc
SM ESTERk(7GT. U. UULST1SM. TO. 77 N It

pr. hg

Kalverull
10,54
0,54--

754

0

pr. hg

.4

Parer '

90
pr.

5
90
::
t 19
Conference

kg

10 kg

paprika

Milda
eplenektar

95

ØNSKES LEID

Hybelleil. i

975

13,94

3x1

5

pr.

Villa farris
20,10

70
14+pant
Simpson appelsinsaft
19,80
1410
Apningstider 1085
Man.-ons. 9.00-17.00
Langdager:
Tors.-lre. 9.00-19.00
LØrdag 9.00-14.00

tOKENS
MATSENTER AIS

Hans Erik Holm:

Lektor og
prest med
EnebakkPotter
UP
det gleder jeg meg
tiL Risemet .r Hemse1, og vi skal bes*e noen
er oir Vi &ka1 vre de

beslutDepartementets
fling om hvem som skulle bli
skolesjef i Enebakk var kiar
for over en uke siden. Det
manglet bare en beslutning
fra Holm om a ta stillingen.
Na har han bestemt seg. Han
vii komme til Enebakk - han
gleder seg faktisk. - 17. mai
kan dere la flagget gã til
topps, sier han, - for det er
omtrent pa den tiden jeg kan
tiltre stillingen.
- Jeg trengte en viss tid pa a bestemme meg, sier Holm. En tid
koplet jeg det hele fØlelsesmessig
Ut, fordi jeg regnet med at det ikke lenger var noen mulighet. Ndr
sd saken tok den vendingen den
gjorde, matte jeg pa en mate ta
det hele opp til fly vurdering.
Men helt fra jeg sendte sØknaden
har jeg vrt motivert.

Flateby Bruk:

Fopmannskapet inn
for eksppoppiasjon

Hvem er Holm?

Ea .Anm
.oittrassitew
i ferievtsi.s4VZCre
e en ike eie thtrnllen
unntatt ..jeg kal :st 1a

kon Rken
renhoidsarbèider'ti1
-NeLeg ska ikke puoen
vinterferie. Det begrenSer
seg til en week-end tur til
slekta, og de bor pa Sdrl.fl

Na som du skal bli enebakks
nye skolesjef - og spesielt utifra
den .saksgang man har hatt, er
det nok mange om spør seg: Hvem er denne Holm?
- Jeg er 40 dr, bosatt i Oslo, og
har en voksen datter som har
gdtt i 17. mai tog i Ytre Enebakk..
- Videre er jeg født og oppvokst
i Oslo. Min mors slekt kommer
fra Flateby i Enebakk. Røttene
er altsd i orden. Starten pa mm
pedagogiske lØpebane tikk jeg i
syttidra pa ytre Enebakk skole.
Sammenlagt var jeg der 3 dr - bdde fØr og etter endt lrerutdanning. Det var i den tiden Jon
Wang var rektor ved skolen. Han
betydde mye for mitt yrkesvalg.
for egentlig hadde jeg ikke planer
om a bli 1rer. Jeg hadde senere
gleden av a korrespondere med
ham mens jeg var i Fmnnmark helt fram til 75.
Min samlede skoleerfaring
fortoner
seg stort sett slik, fortsetter Holm: Et par dr som 1rer I
Oslo, 4 dr som skolesjefi Nesseby
i Øst-Finnmark. 6 dr som skolesjef i TrØgstad. 4 dr som lrer
konsulent ved Sagene LrerhØyskole i administrasjoflefl.

Lektor og prest
Jeg er utdannet lektor og prest.
fortsetter Holm.
- Hva gjør sd presten midt i det
hele?
- Prestepraksisen innskrenker
seg til 2 sommervikariater i Karasjok. i sommer vikarierte jeg i
Nesseby, og ellers skal jeg vikariere førstkommende sØndag 1
DrØbak.
- Vil skolemannen for eller senere matte vike for presten?
- Vel, man kan vel si det slik at
jeg her lever i et spenningsfelt.
Jeg synes imidlertid jeg kan skoleadministrasjon best. Men noen
definitiv avgjØrelse ndr det gjelder yrket har jeg ikke tatt. I slike
spørsmdl ma man hele tiden v--re dpen overfor seg sjØl, og handle etter hva man finner riktig til
enhver tid - om man kan..

Interessant
ntorasitent Tte

a vi kal pa

ft MD.

eerie vi drai faktisk i den
ne stund. Det bitt skiferie
r turen ti
da
Østerrlke. en: heluke Del
skalX.11f godt. I

- Vet du hva som rØrer seg pd
skolesektoren i Enebakk. sasom
videregderide, skolebruksplan
o.s.v.?
- Jeg bar bdde lest og hØrt om
det fra bekjente i Enebakks politiske liv. Og jeg sync s det skal bli
interessant d komme til Enebakk
og kunne sette meg ordentlig inn
i disse problemstillingene.

1

.

\.1

a
Ogsâ omrâclet rundt Modellen motorklubb bØr inniemmes ifriarealet.
foreslo de a inkludere omrddet til
Modellen motorklubb i det arealet som foreslds ekspropriert,
noe som ogsd bygningsrâdet
gikk inn for under sin behandling
av saken.
Bade kulturstyret og bygningsrádet gikk inn for ekspropriasjonen, og landbruksstyret som behandlet saken i begynnelsen av
januar gikk inn for omdisponering av arealet til friluftsformdl.
Badepiass.
Opprinnelig var Flateby Vel interessert i omrddet med tanke pa
a bruke det tilbadeplass for FAatebyfolk. Bade kulturstyre og
bygningsrdd har i sin saksbeSiden den gang bar flere lag og handling pekt pa at dette i dag er
forefinger etablert forskjellige blitt svrt aktuelt igjen etter at
former for virksomhet I omrddet, det har vist seg at den planlagte
hvor ogsd lokalene til Modellen badeplassen pa Mortevann ikke
motorklubb ligger like ved. Da er aktuell p.g.a. grunn- og dybdekulturstyret behandlet saken forhold.

Mandag skal kommunestyret ta stilling til
om 22 dekar av eiendommen Flateby Bruk skal erverves til friomrâde ved
ekspropriasjon.
Saken om friomrâdet I
Flatebydalen har versert
i kommunale organer helt
siden 1971. Dengang var
det Flateby Vel som forsøkte seg med et framstøt
for a fá leie 20 dekar 1 dette omrãdet til bruk som
framtidig badeplass for
Flatebyfolk.

De foreningene som i dag holder til med sin .virksomhet i Flatebydalen er Flateby Bdtforefling som har sin smdbdthavn der
og Modellen motorklubb som
holder til like ved.
Leieavtalene man i dag har
med grunneieren Otto B. Morken
i Oslo er kortsiktige og ugunstige
Det er gitt tilsagn em statstilskudd pa kr 125.000 til erverv av
friluftsomrâdene i Flatebydalen.
Formannskapet inntjlte I forrige uke enstemmig pa kontorsjefens forslag om a opprettholde tidligere vedtak om ervery av 22. da av eiendommen
Flateby Bruk til friomrdde, og d
be kommunens advokat, Jan
Fredrik Ottesen i Oslo om a arbeide videre med a forberede ekspropriasj onssaken.

Iiigen lokal boikott
av sovietiske varer
Vil kommunestyret mandag gd
inn for a ta avstand fra Soviets
krigføring i Afganistan og henstille til nringsdrivende i Enebakk om a unngd saig av varer
fra Sovjetunionen?
Da fommannskapet behandlet
Egil SØrensen (Fmps) forslag 1
forrige uke, gikk flertallet imot
SØmensens forslag, og sluttet seg I
stedet til et forslag fra Lucie
Paus Faick om a gd imot en slik
boikott av sovjetiske varer i Enebakk.
Ordføremens forslag innholdt
ogsd et punkt om at man ikke
[inner det naturlig at enkeltkommunem meagerer pa enkeitlands
mntervenering i andre land og at
det skier klare brudd pa menneskerettighetene i mange land,
men at i Sovjetunionens grunnby er nedtegnet prinsippet om
likhet for loven, noe som ikke er
tilfelle i Sør-Afrika.
Det var forrige kommunestyremøte at et forslag cm boikott av
sør-afrikanske varer i Enebakk,
og henstilling til regjeming og
Storting om handelsboikott flkk
flertall.

SØrensens likelydencle forslag
ndr det gjaldt Sovjetunionen og
varer fra Sovjetunionen kom i
kommunestyremøte.
samme
Fomsiaget til SØrensen har i sin
helhet slik ordlyd:
Kommunestyret I Enebakk
tam sterk avstand fra Sovjetunionens krigfØring 1 Afghanistan.
Det er ogsd, bl.a. av Amnesty
International, pavlst at alle innbyggere i Sovjet ikke har de samme retigheter.
Som en lokal og konkret kensekvens av dette, vU kommunestyret be ordfØreren iverksette
fØlgende tiltak:

N

Det rettes en henstilling til
1.
nringsdrivende i kommunen
om a unngd salg av varer fra Sovjetunionen eller varer som har
sin opprinnelse fra sovjet-russiske selskaper.
Kommunen skal unngd sam2.
marbeid med selskapem som ham
interesser i Sovjet-unionen, og
kommunale institusjoner skal ikke kjøpe inn eller distribuere soyjet-russiske varer.
Det rettes en henstilling om
3.
at nringsdrivende institusjoner, foreningem og lag ikke reklamemer for sovjet-russiske varer eller virksomheter".

Parat in og tyringsolje!
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