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Vi bekiager
Vi beklager at i siste
nummer av Vignett hadde
det snket seg inn enfeii. I
artikkelen om Walter Pedersen ble det opplyst at
hans 75ârs dag skullefeires den 23/2. Dette er feil.
Walter Pedersens 75-àrs
lag gàr av stabelen 2/3. Vi
bekiager feilen.

Enebakk har fàtt økonomisjef. Dette ble Mart
etter mandagens kommunestyremote. Den
nye okonomisjefen he-

ter Jan OIav Aasbo.
Han var innstilt som nr.
1 pa personalnemdas
liste. Soker nr. 2, Anna
Kaavenes, hadde for

motet trukket sin soknad tilbake. Et stort
flertall i kommunestyret
gikk inn for Aasbø som
Enebakks nye okono-

misjef. Sist gang man
ansatte en okonomisjef
her i kommunen, var i
1947.

Kopttidsbapnehage siktel
im

Det ser ut som det endelig
skal bli korttidsbarnehage i Kirkebygden. I mandagens kommunestyre ble det vedtatt a undersoke mulighetene for en
midlertidig losning. Dette innebrer at man skal plassere
korttidsbarnehagen i et leid
seksjonshus. Carsten Barbol
(KrF) foreslo at man oppforte et
servicebygg i tilknytning til
Enebakk kirke, og lot dette fungere som korttidsbarnehage
inntil det ble ledige lokaler i det
gamle herredshuset. Dette forslaget fikk kun en stemme. I
stedet gikk kommunestyrerinn
for at man skulle holde seg til
Râdmannens forsiag om seksjonshus, men finne den rimeIigste losningen innenfor denne rammen.

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

pris.

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

VIGNETT

Aktmlvt for Ytre
Enebakk Husmorlag
a
Op

Ytre Enebakk Husmorlag hadde ársmØte pa Ytre Enebakk
skole tirsdag 12. februar.
Det ble vedtatt a utsette vaig
av fly parkkomite og barnehagekomite til ekstraordinrt ârsmøte etter ferien.
Til nytt styre ble valgt: Lagleder: Anne Marie Hoftet (gj.v.).
Nestleder: Gro Joner. Kasserer:
Astrid Thorvaidsen. Sekretr:
Arnhild Runa Nilsen. Studieleder: Grethe Hagelund. Styremedlem: Esme Knagenhjelm,
Unni R. Knutsen, Anne Lise JØrgensen. Varamedlem: Torild
Haugseth, Gro Hoff Stenerud.

10-ârs jubileum
Av lagets aktiviteter i âret som
gikk kan nevnes det tradisjonelle
brukttØysalget i mai, og oktober.
I mai ble ogsá 10-ársjubleet feiret med restaurant og teaterbesØk. Forberedelsen til familiedagen i begynnelsen av oktober
hadde kanskje ikke den helt store oppslutningen. Desto større
var publikumsoppslutningen pa
selve familiedagen som i fjor ble
avviklet pa Ytre Enebakk skole
den 17. november. I âret som
gikk har laget ogsâ deltatt I aksjon for fosfatfrie vaskemidler,
stØttet rusfrie ungdomsfester,
kjØpt aksjer i Vignett og støttet
Askjon Amnesty. Laget var ellers
representert ved mØter om Gren- dehus i Ytre.

Dugnad

Barnehage

Juletrefesten, som ogsá i âr var
lagt til Misjonshuset, trakk fuhle
hus av parkbarn med foreidre og
sØsken. I september var det stor
dugnad i parken. Huset ble beiset, og ryddet og reparasj onsoppgaver ble unnagjort, takket
vre god foreldreoppslutning.
I mai sluttet Torunn Sundby
som parkieder, og Monica Smádal overtok denne jobben. Kari
Johansen ble ansatt som assistent, men sluttet etter kort tid,
og ble etterfulgt av Tone Kjenshi,
Karl Johansen overtok imidlertid fra samme tidspunkt som heder for parkkomiteen etter at Aslaug Tidemann ble fritatt for dette vervet.

HØsten 84 satte husmorlaget i
gang en korttidsbarnehage. Man
fikk leie lokaler pa Ytre Enebakk
skole de dagene fØrskolen ikke
var der. 16 barn fikk sâledes et
barnehagetilbud 2 ganger i uka a
31/2 time. Lone Kjelgârd ble ansatt som fØrskole1rer, og Sissel
Pettersen som assistent.

Arbeidsstua
Det var ogsá stor aktivitet 1 arbeidsstua i 84, med markamearbeider, peddig, knytting av páskekyllinger, o.s.v. Vev og som i
saueskinn var ogsa noe av det
elevene i arbeidsstua fikk prove
seg pa. Parallelit med den vanlige arbeidsstua har det ogsá
vrt holdt kurs i karvskurd.

•

5000 til
grendehus

PA ârsmØtet ble det ellers vedtatt a legge ned kunstringen. Det
har vist seg at denne har liten
oppslutning, fordi de arrangementene som tilbys foregár pa
formiddagen slik at man vanskelig kan komn-iet fra. 11984 hadde kunstringen sju medlemmer.
De som fortsatt er interessert i de
tilbud kunstringen har gitt kan
melde seg som direkte medlemmer av Kunstformidlingen,
Akershus krets.
Det ble videre vedtatt a heve
kontingenten til 150 kroner âret,
og a avsette et belØp pa kr 5000
til et eventuelt grendehus i Ytre.

Teaterri ng
Teaterringen hadde i For 13
medlemmer, 2 abonnement, tilsammen 26 abonnenter. Tilsammen ble det solgt billetter til
átte forestillinger.

Studetiltak

Váren 1984 hadde laget ikke i Ytre Enebakk husmorlag er alitid ifarta. Her er et bilde Ira âpningen
gang noen studietiltak, men av den nye barnehagen i Ytre.
høstsesongen var god. Blant annet ble det holdt kurs i billedvev,
2 kurs om FØrstehjelp pa bilen
og et brevkurs, Vi og vâre barn".
Tilsammen deltok 29 personer pa
Husmorlagets kurs i løpet av
hØsten 1984.
I disse dager har laget satt i
gang kurs i makramè, et kurs om
A gjøre trafikkmiljøet sikrere, et
kurs kalt árets rytme" og endehg FØrstehjelp pa bilen" - et
kurs som viste seg a vre uhyre
populrt.
I samarbeid med Enebakk
Husmorlag har man ogsa i gang
et 21 timers aviasterkurs beregnet pa ungdom, husmødre og
pensjonister som kan gâ inn i
husmors sted i en akutt pleiesituasjon.

Gro Gabrielsen og Askeladden satser pa brukt i en overflodstid.
I disse trange tider.... Hvor brukt toy til en billig penge.
ofte har en ikke hØrt nettopp Og ikke bare toy. Her var det
den frasen. Det er ikke lett ski for flere grener, e1Pr'nâr man er nyetablert, og smâartikler, som lommeregprØver a fá endene til a mo- nere, klokker, batterier osv.
tes. Ingen har sagt at det er osv. Innehaveren av denne
billig a eksisterer i dagens butikken pa Tomter, Gro Gaoverflodssamfunn. Derfor er brielsen kunne opplyse at de
det en lettelse a se at noen âpnet pa fredag, og at de
nringsdrivende tar kon- fremdeles er äpne for ting
sekvensen av at bruk og kast- som ikke lenger blir brukt i
mentaliteten har gâtt for en familie. -Vi har lagt oss pa
langt. Det er nemlig ikke et saig og kjØp av barnek1r, Sisom er brukt som er modent den det er ting som lettest
for skraphaugen. I Enebakk blir ubrukelig for en enkelt
finner vi bare butikker som famiie, men vi tar ogsâ inn
selger brukte varer. Det hØrer leker, SAL, kjre leser. Hvis du
med til sjeldenhetene at det har noen ting som ligger
dukker opp et loppemarked ubrukt og som andre sikkert
eller lignende. Derfor begav kan tenke seg a kjØpe, ta en
Vignetts utsendte seg pa vei liten tur til Tomter vegg i
Ut av kommunen for en gangs vegg med postkontoret der er
Aske1adden>>. Og kikk deg
skyld. I Tomter fant vi en
butikk med det velklingende litt rundt, du finner sikkert
navnet <'Askeladden>>. Her noe du kan bruke. Det gjorde
vi.
fant vi det vi lette etter. Pent

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

HEKTNER MASKIN
Hektner gârd, RIingen
TIf. 83 70 41

Parken
Husmorlagets barnepark har
vrt drevet godt i 84, og det har
hele tiden vrt fuilt belegg i parken, pluss en god del dagbarn i
tillegg. Økonomien i parken har
vrt god, blant annet takket vre relativt stor egeninnsats av
foreidre i form av kakebasarer
som innbrakte 6000 kroner. Familiedagen ga ogsá et godt tilskudd til parken. Ellers kan nevnes at parkbarna pa várparten i
fjor var pa en koselig tur til Ekeberg.

OPTISK SYNSPROVE
Optker OYSTEIN KROGH

OgthfØrjul aktiviserer Ytre Enebakk husinorlag barna. Herfra et arrangement med full fØrjulsstemning.

SKI

OPTISKE as
Asenveten 1, 1400 SKI Telefon 970524

VIGNETT

Mye 5w, og lite. ull
I det siste har mye av medienes lys butt satt nettopp pa SØrAfrika, og forholdene for de svarte der nede. Nasjonale handeisboikotter er bUtt satt igang, uten at de kan sies a hatt noen
som heist stags virkning. Handelen med Aphartheidregimet
holdes pa. A kunne vcere den første til aforesla i et kommunestyre en boikott av SØr-Afrilcanske varer i kommunen, er et
høydepunkt Lens olitiske icarriere. Alle er vet enige i de gode
2 Uretten har mange navn. Om den heter
intensjonene, eller
Sør-Afrzka eller Sovjetunzonen, eller USA for den saks skyld, er
det ailtid noen som-vil- trekke vinning av ofrene og det foregar
overait. Her forleden ble det vedtatt a boikotte SØr-Afrika her
Encba.kk. Ingen kan veitvUevá den gode viuje som lá bak dette
vedtaket, og all wre til del partiet som- thlrdetfram. Na star
noen fram som de rene filantroper i kommunepouitisk sammenheng, mens de undertrykte i SØr-Afrika ikke merker noen
ting av den gode viljefra Enebakk. lkke merker makthaverne
noe helter. Dette er a sla politisk mynt pa andre menneskers
elendighet. Forkastelig sier man set snart man blir kiar over
misforholdene. Ja, det er det a bli klar over ting som er viktig.
Vi tror ikke at poiitikerne er kiar over at de utnytter andres
elendighet til a skaffe seg politisk vinning, men saken er at de
gjØr det, og det pa en mate som skaffer mye blest, men ingen result ater. Aitsa: Mye bie, og lite ull. At noen uteniandske politiske systemer har sine fiender i politiske leire her i landet, er det
vet ingen tvil om. Kiarest kommer dettefrem nar noen er raske
til a slenge seg med pa lasset nar det er snakk om reaksjoner
mot et spesielt system, da vii man samtidig ta knekken pa den
man anser som den store stygge ulven I verdenssammenhengen. Det man ikke tenker pa da, er at det hjelper set ynkelig lite
med bol/cotter og henstillinger, det ma nok adskillig tyngre
skyts tilfor at man skal bli lagt merke til. Vi har sett result atene
av den Norske boikotten av SØr-Afrika, og at den har spilt falitt
er det ingen som heist tvil om. Handelen med Aphartheidregimet blom,strer som aidrifør. Vi har sett det for, og vi vii se det
Nâ skal kommunestyreti W-''
e
man skal iverksette tiltak mot Sovjetunionen. 1 utgangspunktet
er ogsa dette et utmerket tiltak, hvis man ikke hackle visst bedre. Sovjetunionens handeLsandei i Enebakk ma vel ncermest
anses som mikroskopi.sk, og de eneste som rammes av et slikt
tiltak er de somforhandier varene. Ikke sann aforsta at vi er i
mot slike aksjoner, men i en liten kommune som Enebakk vii
virknin gene vre minimale.
Det er greit nok a innta et standpunkt overfor nasjoner som
bryter menneskerettighetene til dagiig, men nar det kommer til
stykket, blir man bare den berØmte musa som brØite litt. En annen ting er at vi ikke mistenker vàre lokale politikere for a vere utstyrt med slike skyiapper, at de ikke ser at det er liten vits
med en kommunal handelsboikott, hverken mot Sovjet, SØrAfrika eller USA, hvis det skuile komme pa tale. A innta et
standpunkt, er greit, noe utover det erskudd I iØse lufta. Men
clot som er viktig for politikerne, er a vise folket at man er i
stand til a gjøre noe med en ting som alle mener er urettferdig,
da har man straks inntatt posisjonen som ansvarsbevisste og
menneskekjcere politikere. Fakta er at det ikke hjelper det
spøtt for dft som virkelig trenger hjelpen. Hverkenlkloskva, eller Johannesburg vii noensinne ta notis av Enebakk, oiler noen
annen kommune for den saks skyid, I hvert fall ikke hvis det bare skal boikottes og henstilles til lokale kjØpmenn. Man ma ga
rett til topps for at man i det hele tatt skal bli estimert. A leke
rettferdighetens voktere i en liten kommune i Norge, hjelper lite
for saken. Men det hjelper kanskje pa velgeroppsiutningen?
E.No

POLITIRUNDEN
PROMILLEKJØRING

Natt til lØrdag ble en mann i
20-àrs alderen tatt etter en biljakt som endte i Tomter sentrum. Mannen stakk av fra politiet 1 Ytre Enebakk. Politiet fant,
etter en del videreverdigheter, bilen frarØmt, men etter undersØkelser fant man fram til fØreren
I et bolighus i Tomter. FØreren
hadde promille.
EKSTRAORDINIER
BANDTYANG

Lensmannskontoret anmoder
alle hundeeiere om a holde et
ekstra 'godt Øye med hundene sine. H grunn av viltet, er det ná

innfØrt ekstraordinr bandtvang.

Gratulerer!
Den heldige vinner
av barnekryssordet I
nr. 6 ble: Elvind Larsen, Haugvn. 40, 1911
Flateby. Vi har sendt
deg en sjekk pa kr 30,I posten.
Gratulerer!

PL K T N
,- aktuelle oppslag om ukens aktiviteter

EØYSMS's
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Helgens filmer:

le ingredienser. Skyting, slâssing
FØlgende tUrner vises pa Flate- og andre sprell som de fleste forby kino søndag 3. mars,
binder med en skikkelig western
Ki. 16.30 -Den svarte hingsten og som det lukter skikkelig med
Ørkenrittet (B)
kruttrøyk av.
Eventyret om den svarte hingsten gár videre. Hesten blir kid- Jfl 20.30 Junge1geri1jaen (V)
nappet av sin rettmessige eier
De trodde de mestret alt, inntil
Abu Ben Ishak, og tatt med til- de mØtte flenden... En toff og
bake til den rnarokkanske Ørke- realistisk film om en topptrenet
nen. Hingstens "stefar>>, tenarin- geriljagruppe i den Australske
gen Alec følger etter. NA be- hr. De blir satt inn i en megynner en farefull historie for ningsløs krig, Vietnamkrigen.
Alec, men det er den svarte Filmen behandler Vietnamkrihingsten som betyr mest.
gen pa en mate som ingen film
bar gjort tidligere. VietnamveteRi. 18.30 Caraniboia sthr ailtid raner som bar sett filmen, sier:
først. (U)
......Akkuratslikvardet. Ta en tur og

GUDSTJENESTER SØND. 3.
MARS

10: Enebakk kirke, fam. Gudstj.
v/Johannesen.
11: Mari kirke, Fam. gudstj. v/
Heigheim, Akedag
Onsdag 6. Mars kI. 19.30: Enebakk kirke. Fastegudstj. v/Helghelm SkrifternàilNattverd

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

Komientar 111 besteslriden pa Flateby
Det er veldig rart at Geir
Rudberg kommer med at dot
bare skuile vre to hester pa
hestesenteret, nar ban var en
av foregangsmennene til friluftsomrâdet med bi.a. minigolf, tennisbane, ridebane, badeplass og motorklubb. Jeg
synes ogsà at, brevet som
Rudberg fikk kopi av fra
fylkesmannen i Oslo og
Akershus, var den absolutt
siste instans Rudberg kunne
innkiage til.
Flateby hestesenter har en
lastebil med âtte kvadratmeter lasteplan, med stálbunn,
en meter hØye karmer og presenning. Dette blir ansett som
fuilverdig Opp I motcontainer,
Om det hadde vrt gjØdseikjeller, yule det ha kommet like mange kiager allikevel. Lastebilen blir tømt en gang I
uka, sâdet er bare ttill at det
lukter noe som heist, for at
gjØdsel skal lukte, ma det foregá forbrenning. For det andre sá er hestegjødsel den
gjØdsel som lukter minst av
alle. Dette er sikkert Geir
Rudberg enig i, siden han har
anlagt sine plener pa heste-

giødsel fra hestesenteret.
Det er godt a se at alle som
bor rundt hestesenteret er
opptatt av sikkerheten, men
hvorfor kjØrer de samme personene som om de skulle ha
stjáiet bade bil og bensin?
Nei, prØv med halv gass og et
smil.
Den historien som StaffIversen har hørt, stemmer
belier ikke belt med sannheten. For det fØrste er det ikke
en brøytebul som brØyter i
Flatebydalen, men en stor firehjuls traktor nd k,jettinger
pa alle hjul. For det andre
hoppet rytteren av hesten nár
denne ble skremt av traktoren. Dette var en episode scm
kunne vrt unngátt hvis
traktoren hadde stoppet og
státt stille mens hesten passerte. Jeg tror ikke detjuridiske holder cm ban maker en
hest i grØfta. Husk at rytter til
best er et kjØretØy pa ilk linje
med bil (sjekk veitrafikkloyen). Hvis en brØytebul mØter
en bil og ban ikke kommer
frem, sâ stopper han automatisk. Verre er det ikke med
hesten belier.

For det tredje anser jeg vecikommende som brØyter nede
I Flatebydalen som en meget
stØdig sjáfØr, som mestrer de
fleste situasjoner som oppstar
uten noen srlige vanskeligheter. Han tenkte vel pa at
det kanskje er en av bans egne han kan treffe. Det'stár ogsa a lose at beboerne kjØrer
belt nede I grØfta, det stemmer det, men prØvden motsatte av den hesten gâr 1 neste
gang.
det er ikke noe sr1i9 med
fluer i januar. Det lukter heller ikke nâr det or kaldt. Herr
Andersen er veldig opptatt av
forurensning av øyeren, hatten av for dette arbeid. Man
bar han sett alle de husdyrene
scm leker vannbØfler rundt
cm i øyeren cm sommeren?
Jeg ski Ønner at du og dine naboor ma minnes om at dere
bor pa landet hvor dyr hØrer
hjemme.
Vennlig hilsen Flateby
hestesenters venner
v/Gunnar Lund, 1911 Flateby,
ogsâ beboer i Flatebydalen.

VIGNETT

Støtte til kvinneuniversitetet
Det ble i mandagens kommunestyremøte besluttet a bevilge 2.500 kroner til kvinneuniversitetet pa Toten. Men dette
vedtaket ble ikke fattet uten
sverdslag. Egil Sorensen (Frp)
mente at kommunen ikke burde
ga inn for en slik bevilgning fordi
den var rettet mot ett kjØnn, ikke
to. Saken ble i sin tid oversendt
til formannskapet fra kommunestyret, men det ble tilbakesendt til kommunestyret for
avgjørelse. Dette mente Per
Kongsnes (A) var et signal pa
mistillit rettet mot formannskapet, og han kritiserte HØyres behandling av saken. Tom Nilsen
(Sv) beklaget ogsà sterkt den behandling saken hadde fãtt i de
borgerlige leirer, og han stilte
spørsmàlstegn ved den borgerlige likestillingspolitikkefl.
Forslaget om stØtte til Kvinneuniversitetet fikk til slutt flertall,

•med-11 temnr I ot.

Posituvtom PPT
Et enstemmig kommunestyre
gikk i mandagens mote inn for a
vedta ràdmannens innstilling om
PP-tjenesten I Enebakk. I râdmannens innstilling het det:
1. "Rapport fra en forsøksmodell
for PP-tjenesten i Enebakk
1981-85 taes til etterretning"
2. En eventuell framtidig utvidelse av distriktspsykologStillingen og stillingens administrative plassering sett i forhold
til en samordnet helse- og sosialtjeneste, og en samordnet
psykologtjeneste, vurderes i
forbindelse med bemanningsplanene.
Administrasjonsutvalget bes i
den forbindelse arbeide i nr
kontakt med helse- og sosialstyret, og skolestyret. Etter opplysninger vi har Mtt, ble PP-tjenesten siste àr besØkt av 129 personer. Dette viser at det er behov
for tjenesten.

barneha_gen
Februar er mâneden for karneval, ogsâ I Enebakk, og forrige torsdag var turen kommet
til Flateby Barnehage.
Klokka halv tolv pa formiddagen sydet det av forventning blant 32 fantasifuUt
utkledde smároUinger fra 3 tit 7
àr. Her var indianere, politibetjenter, cowboyer, sykesøstre,
sigøynere, klovner, smã bakere, og niye mer.
Og alle skutle man synge
om. For det finnes sanger om
mye rart, og ungene i barnehagen kunne mange,mange. Og
dt r vd marc
Polser og brus smakte ogsá
godt pa karnevat, og jamen
gikk det ned pa hoykant, bade
en og to og tre pølser. Ja, enkelte kiarte saktens mer enn
det...
Alle fikk vre med, og du
verden som ungene sb, men
tonna- eller den søtvpapirkledde kassen i dette tilfelle - var
nà gjenstridig da. Endelig fikk
ungene has pa den, og det ble
stor jubel over innholdet popkorn, sjokolade og mandariner. Kiart det ble fest. For det
er nemlig bare to ganger i àret
at man far goter I barnehagen og deter til jut, og tit karneval...

Slà, slà, ja bare prØv og
slà katten ut av tØnna ná -

Spâkone, sigØyner, eller
begge deler kanskje....

slä!

EnebakkPensionistfopening
hadde arsmøte 1 HerredshuSet
onsdag 13.2.1985. Under Odvar
Wennevolds ledelse gikk valget
greit, og styret for 1985 fikk denne ammensetniflg
Formann: Gunnar Feiring,
nestformanfl Ruth Randem,
kasserer: Ruth Pedersen, sekretr: Gudrun Nordli, styremedlemmer: Anna Nordby, Gerd
Torgersen, Harald Svendsen. Varamenn: Margit Sandem og AsbjØrn Krogstad.
Revisorer: Clifford Christiansen og Bjorn Lenes.
Festkomité: Formann: Margit
Sandem, AsbjØrn Krogstad, Ella
Feiring, Asta Buer, Dagmar
Svendsen, Gunhild Hagen, Helga
Kolstad, Randi Andersen, Rikka
Olsen, Odvar Wennevold, Hakon
Haraidsen og Simen Degrum.
Varamenn: Marit Davidsen,
Astrid Mellegard og Karl Mellegárd.
pensjonistforeningefl har hatt
et ar med positivt innhold, og vi
Ønsker gamle og nye medlemmer
vel mØtt til vare mØter i 1985.
Sekretrer
Gudrun Nordli

En og to og tre indianere, fire og fern og....

Forrige fredag hadde ogsá
forste og andre ktasse ved Kirkebygdefl skole slátt seg sammen for a skape litt karnevatsstemning I en hufsekatd feb-

Cowboy, indianer og sjØrØvere pa et brett, det er det
ikke hver dag man opplever.

ruarmáned. Sammen med barna fungerte Tone Skaranger
og Bjørg Holtet, ogsá utktedte.
De to ktassene viste hverandre
hva de kunne av dikt-

Sangleker var populcere innslag

pa karnevalet.

opplesning, dukketeater og
sangleik. Etterpá vanket det
bolter og saft til atte sammen.

VIGNETT

Statstilskudd til bomiljøtiltak:

Kulturkons ulen tens ønskelis te:

Kontophjelp og mep
tI ungdomsklubbene
Kulturstyret behandler
i kveld forsiag til prioriteringer og endringer pa
kultursektoren i forbindelse med rulleringen
av langtidsbudsjettet.

Kulturpris og
kulturstipend
Nár det gjelder nye tiltak som
gar inn under betegnelsen ailment kulturarbeid liar kuiturkonsuienten ikke funnet a kunne
anbefale nye tiltak pa bekostfling av eksisterende, og det er
vanskeiig a finne piass til slike
tiltak pa annen mate. Kuiturkonsuienten har derfor foreslâtt
at det opprettes egne kulturstipend, noe son star hØyt pa prioriteringsiisten.

Investeringer
PA investeringssida foresiar
kulturkonsulenten a prioritere
Idrettsaniegg pa Flateby, Ungdomsklubb i Kirkebygden, Kommunens andel av STUI-finansierte,idsan1eggog kommunalt
tilskudd til grendehis I Yt1e Enebakk. Idrettsanlegget pa Flateby
og ungdomsklubb i Kirkebygden
er allerede prioritert i det vedtatte investeringsprogram for peroiden 85-88.

Mer til
Ungdomsklubber
Nar det gjelder fritidsklubbefle
foresiâr kuiturkonsulenten a
bevilge midler til deltidsiedere
tilsvarende 1 1/4 stilling til Flateby Ungdomsklubb, samtidig
med at man Øker stiilingsreSsurser til klubbdrift i de Øvrige
kiubber, Det er ogsa i denne forbindelse nevnt at en mindre del
av kiubbenes rammetilskudd
kan omdisponeres til lederlØnn.

Nedprioritering av tidligere
vedtatte prosjekter son oppfØring av Ubberud-smia, innredning av skolemuseum o.s.v.
vU
kulturverntiltak. Nar det gjelder
produksjon av bygdefllm, vii
denne trolig deivis kunne dekkes
av fond som er avsatt til formâlet.

Kulturstyret behandler i kveld
innkomne sØknader om statstilskudd til lokale bomiljØtiltak for
barn og unge. Kulturstyrets oppgave i denne sanmenheng er a
prioritere sØknadene.
Flateby Vel har søkt om 59.000
kroner til i alt 8 forskjellige lekeplasser pa Flateby.
vaglia Vel har sØkt on til-.
skudd til de lekeplassene Vellet
har ansvaret for. Prosjekter som
er nevnt er Lys skjØytebanenl
ballplassen i Fjellveien, lys pa lekeplassen i Sagstuveien og stØydempingsgjerde i Oterveien.
Enebakk Husmorlag har sØkt
on 6.000 kroner til vedlikehold
av Flateby Barnepark.
Videre har Emaus korttidsbarnehage sØkt on 5.500 kroner
til vedlikehold av lekeplassen i
barnehagen, Mjr Ungdomsskole liar sØkt on 10.000 kroner
til opparbeidelse av ballbane/

Ku Itu rvern
Av tiltak under posten kulturvern og bygdebok ser prioriteringsiisten fra kultursektoren
slik Ut for dagens mote: Rehabilitering av Engerholm, Enebakk
bygdebok bind 111, registrering
av faste kulturminner, erverv av
laven pa Bakken, etablering av
lokalhistorisk arkiv, utgivelse av
generell historie, og produksjon
av bygdefilm.

SO nadene behandles I kveld

Still inger
Kulturkontoret har i dag skrivehjelp fra kommunens sentralbord. Andre kontorfunksjoner
ma utfØres av kulturkonsulenten, noe son binder mye av hans
arbeidstid. Det foreslas derfor i
forbindelse med ruilering av
langtidsbudsjettet a styrke kulturkontoret rent teknisk, ved a
opprette en halv stilling son
kontorassistentikontorfullmektig.
Ellers foreslar man deltidsstillinger til ungdornsklubbdriften
tilsvarende 1 1/4 stilling til Flateby ungdomsklubb, 1/1 stilling
son ungdomssekretr og ytterligere deltidsstillinger til ungdomsklubbdriften.

skØytebane, foreldreradet ved
Hauglia skole har sØkt on 9.600
kroner til utbedring av lekeomradet ved skolen, Foreldreradet
ved S-tranden skole har sØkt on
4.500 kroner til opparbeidelse av
utelekeplass ved skolen, samarbeidsutvalget ved Ytre Enebakk
har sØkt on 15.000 til lekeapparater pa skoleomrádet og Kirkebygden skole v/samarbeidsutvalget har sØkt om 14.316 kroner til forskjellige materialer og
lekeapparater ved skolen.
Kulturkonsulenten har foreslátt fØlgende prioritering:
1. vagila Vel, 2. Kirkebygden
skole, 3. Flateby Vel, 4. Foreldrerâdet ved Hauglia skole, 5.
Enaus korttidsbarnehage, 6.
Mjr Ungdomsskole, 7. Enebakk
Husmorlag, 8. Foreldreràdet ved
Stranden skole og 9. Ytre Enebakk skole.

Ingen støtte
0110 Iysanle
pa Stallepud

Tilskudd til
private
ungdomsklubber

Norsk Motor, avd. Folio liar
sØkt kommunen om stØtte til lysanlegg pa Stallerud Motorbane.
Kulturstyret har tidligere oversendt sØknaden til Idrettens kontaktutvalg som uttalte at de mid-

Kulturstyret skal i kveld ta
stilling til en foreslatt bevilgning
pa kr 25.000 til hver av de private
ungdomsklubbene i Enebakk,
Modeilen motorklubb og Enebakk Motor Club.

rettsformâl bØr brukes innen
kommunen, og de yule av den
grunn ikke anbefale søknaden.
Kulturkonsulent Nils Petter
Wiik har sluttet seg til den vurderingen og har overfor kulturstyret innstilt pa a avsla sØknaden. Kulturstyret behandler saken i kveld.

somhet tre ganger i uka. Klubben har 90 medlemmer, hvorav
halvparten under 19 àr. Klubben
liar sØkt on 83.000, som innbefatter et beløp pa 25.000 beregnet til
reparasjon av lokale.
Enebakk Motor Club er i virksomhet 7 dager i uka . med apne
kvleder og gruppevirksomhet.

1
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8. mars:

Karl
Skjonsben
DI Enebakk

BYGGVAREHUSET I ENEBAKK
Vi bringer over hele Ostlandet
MO R0TTEA FAA 1916

8. mars - den internasjonale kvinnedagen skal i
ãr markeres i Enebakk
med et bredt anlagt arrangement i herredsstyresalen. Som arrangØrer
star husmorlagene, likestillingsutvalget og SV, V,
H og Ap.
Den kjente kvinnepolitiker og
skribent, Kari Skj Ønsberg vii holde dagens foredrag son hun har
kalt: 100 árs kvinnekamp - hva
na?
Etter foredraget blir det samtale og diskusjon. Forskjellige fore
finger og lag vii ogsa ha stands.
Det gjelder bl.a. Husnorlagene,
Sanitetsforesannsynligvis
ningen, fosfataksjonen, Nei til
atomvapen og den lokale Fellesaksjonen mot porno og prostitusjon.
Enebakk Bokhan(iel VII, Aom
ved enkelte tidligere 8. mars arrangementer vre til stede og
selge kvinnelitteratur.
MØteleder blir Enebakks ordfØrer Lucie Paus Falck. I pause
blir det selvsagt kaffe og kaker,
og det er gratis entre.

nye moclelle

VI ER SVESTAD-SPESIALISTER:
Mand.-f red. 7-16.30
BYGG VAR ER
Torsd. 7-19
TA E LA ST
LØrd. 9-13
JERNVARER
RADGIVERTJENESTE
1912 Enebakk
TH. 92
ca. 8 k fra Tangen br.
926530
mot Liflestrøm)

VIGNETT

F instadtunet

En stabil institusjon med
avsetning pa godsakene. Hun
vet hva folket vii ha. Vanligvis
er ogsâ BjØrg Allhei Ira Vikskroken Sanitetsforeniflg med
pa disse besØkene, men denne
onsdagen var Eva alene pa
runden. De forskjellige Sanitetsforeningene har sine pasientvenner, sá den <mobile ,,
godtebutikken ruller rundt pa
huset en gang i uka. Det kommer ogsâ regelmessig pasientvenner Ira sanitetsforeninger
rundt om i Follo pa kveldsvisitt med kaffe og kaker og
stelier i stand kos for pasientene. I det siste har ogsá
menn engasjert seg i denne
oppgaven, og deter populrt.

Voksenpsykiatri

Bestyreren pa Finstadtunet, Ole Martin Kastet, liar vcrt der helt siden starten.

Finstadtunet psykiatriske sykehjem I Ski er 10 âr 2.
september. institusjonen eles av 21 sanitetsforeniflger I
Folio og Enebakk, som gikk sammen om a reise Finstadtunet for ti âr siden.
I dag har Finstadtunet 52 ordinre plasser, 3 plasser I
tidligere bestyrerbolig, beregnet pa pasienter i en tilbakeforingsfase, og 2 dagplasser.
Institusjonen, som dekker Folio og Enebakk, har et
nedslagsfelt pa 80.000 personer. Det er fylket som driver
Finstadtunet. Hjemmet sorterer medisinsk 09 tagiig inn
under Biakstad, 09 er en del av det totale tilbudet pa denne sektoren i Akershus.
Sykehjemmet har 42 stillinger til râdighet, 09 budsjettet er pa 10 millioner.
Finstadtunet er en lys, vennlig og utadvendt institUsjon, hvor ting stadig sjer, 09 hvor naturlig kontakt med
verden utenfor oppretthoides gjennom de mange aktiviteter som foregâr I huset.
Bygningen ligger tint til, med god plass rundt, men Ii•
kevel ikke slik at den er isolert fra den øvrige boligmassen i omràdet.
Da Ytre Enebakk Sanitetsforening nylig jubilerte, sa formannen for Finstadtunet, Sigrid Karistrup: - Hadde Finstadtunet stâtt der i dag, om
det ikke var for Sanitetsforeningene? Og det kan man
saktens undres over. Det er i
dag fylket som driver institusjonen. Da den ble bygget i
1975 var alle Sanitetsforeningene i Enebakk med og bidro slik at Finstadtunet kun-

ne bli en realitet. Og disse
foreningefle stØtter fortsatt
Finstadtunet med alt de kan
av nIIdler. Men ogsá med,
menneskelige ressurser. Et
sted som Finstadtunet trenger pasientveflfler. Vignett
ble med en av disse, Eva Haug
fra Ytre Enebakk, pa en av
hennes visitter til hjemmet.
Eva Haug har besøkt Finstadtunet jevniig i lØpet av de siste sju àrene. En gng i mane-

den dukker hun opp smilende
og bud, og selger frukt, sjokolade og kjeks til pasientene
Ira sin fullastede tralle. Eva
gár pa alle avdelinger, over
hele huset, og spØr om hun far

Bestyreren pa Finstadtunet
som heter Ole Martin Kastet,
har vrt der helt siden starten i 1975.
-Jeg liker meg godt her, sier
han, og synes arbeidet byr pa
utfordrende oppgaver innen
psykiatrien. Mye har skjedd
pa dette omradet I de ârene
jeg har vrt her, bade internt
og eksternt. Man forsØker nye
veier, og jeg synes arbeidet er
bade interessant og inspirerende.
Det vi arbeider med her er
voksenpsykiatri. De yngste
pasientene vi har her er I slutten av 20-ãm; De eldste oppi
90.
For tiden arbeider vi med et
prosjekt hvor vi lager sma enheter pa ca. 5 senger og prØver
pa den maten a fa mindre
samfunn til a fungere som relativt selvstendige enheter i
institusj onen.
Velkvalifiserte pleiere.
-Alle pleierne her er kvaiifiserte fagfolk. Fire av dem tar
nâ videreutdanniflg for a bli
spesialsykepleiere. Vi er to
her fra fØr, sa til neste ar vil
det vre heie seks spesialpleiere her, noe som ma sies a
vre unikt..
sa godt som alle hjelpe-

Det er stor stas nár Eva kommer med den mobile kiosken'.

pleierne her er ogsa fagfolk.
De stillingene vi har her er
dekket opp med meget velkvalifiserte fagfolk, sa slik sett
star vi sterkt, men vi hadde
hatt behov for mange here
stillinger.
Vi arbeider med tyngre og
tyngre klientell. Vi har for f
pleiere. Vi hadde ogsa trengt
en ergoterapeut til. I forbindelse med budsjettbehandlingen har vi derfor foreslatt a
Øke med 12 1/2 stilling.
Hva slags pasienter har dere pa Finstadtunet?
Vi yter service til pasienter
med alle typer psykiatriske
diagnoser - ogsa organiske,
som senil-demens. Vi far folk
fra Blakstad hit, noen kommer direkte hjemmefra.

Spiller pa
organisasjonene
Hvordan ser du pa sanitetsforeningenes aktivitet i institusjonen?
Det er et stort behov for sosial aktivitet utover det vi har
ressurser til og kan klare. Den
aktiviteten som bade sanitetsforeningene og andre organisasjoner driver her synes
jeg er meget positiv. Bade
Lions, Round Table og-Kiwanee Club hjelper stadig til
med a lage arrangementei
her. Om en uke-skal vi ha karneval. Det er det Kiwanee
som hjelper til med a arrangere.
Organisasj onene samarbeider nár det gjelder forskjellige
opplegg i lØpet av aret, og vi
spiller bevisst pa organisasj onene.

Tilbakeforing

Kan mange av pasientene
her tilbakeføres til det vanlige
liv? -Mange tilbakeføres til
kommunene, sier Kastet, og
det er jo tilbakefØring til somatiske sykehjern vi hâper pa
for mange av pasientene. Nar
deter ferdigbehandlet her slik

I

-
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akt'VI- tet og trivse

HusetsfrisØr, Randi Holmen liar hendenefuUeforpasent en& erflinke til àfá stelt hàret, sier hun.
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at de ikke lenger trenger noen
psykiatrisk behandling, er et
ordinrt sykehjem bedre, og
vi prØver da a tllbakefØre disse pasientene til lokale sykehjem. Vi far imidlertid liten
respons her, noe som kanskje
henger sämmen med at
psykiatrien er sâ lavt prioritert i primrhelsetjenesten.
Det er vanskelig a ha pasienter som forsâvidt er ferdigbehandlet og hØrer hjemme
pa et vanhig sykehjem, side
om side med pasienter som
trenger psykiatriske behandling.
-Et av psykiatriens problemer i dag er vel a avgrense
sitt ansvarsomradet. Hva skal
man drive med? Mange psykiske problemer kan were av
sosialt betinget art - arbeidsledighet, familieproblemer,
ingen venner o.s.v.
Vi bar ogsâ noe vi kaller
14-dagers senger, hvor vi tar
inn pasienter over en
14-dagers periode til observasjon og tilpassing av medikamenter. Det kan ogsá vre snakk om en avlastning for
familien. Disse blir da tilbakeført og her er sirkulasjonen stor. Vi har venteliste for
slike pasienter til langt uti
mars.

stabilt, bade for tryggheten,
og for oppfØlgingen av prosjekter.
Det at vi har mange halve
stilinger her, gjØr ogsa sitt til
at man orker mer, for det er
tungt klientell. Arbeidsstua
pa Finstadtunet er imponerende. Her foregár snekring,
veving, som, alle mulige slags
formingsoppgaver. Overalt pa
huset henger det tiotte materialbilleder og applikasjoner
som er laget nettopp her pa
arbeidsstua.

Mange aktiviteter
-Vi satser mye pa arstidene,
og skaper miii 0 omkring det,
sier ergoterapeut Birgit Lar-

sen. - ForsØker a gjore det
som er vanhig rundt om i
hjemmene til de forskjellige
arstider og hØytider. Akkurat
nâ syr vi kostymer til karnevalet som skal vre her i midten av februar. Ellers legger vi
opp til forskjellige aktiviteter
rundt 17. mai feiringen. Vi har
gril1festute pa omrâdet her en
gang i aret. Da kan vi vre
200 stykker. HØstfest har vi
og, og til jUl har vi stort koldtbord;
-Ikke alle er nede pa arbeidsstua? -Nei, det erjo ikke
alle som aktivitetene her nede
faller naturlig for, men vi aktiviserer pasientene pa mange
andre omrader og. Drar pa kino, teater, utstilllnger o.s.v.
En gang i máneden har vi
middagsselskap her. Da er
det pasientene som selv setter
i stand, gjØr innkjOp og inviterer det vre seg pàrØrende elher personale.
Ellers driver vi trim, har en
lesegruppe, og vi starter dagen med avislesing, slik at vi
far fulgt med i det som skier,
og kan diskutere det vi leser.
Og sa bar vi drivhus! Vi planter lØker, sar tomater og agurker. I det hele tatt prover vi a
aktivisere pa mange forskjeilige plan, for alle har jo forskjellige interesser.

Liv fra Enebakk
En av de vi traff pa Finstadtunet var Liv Sylliás fra Dalefjerdingen i Enebakk. Liv har
vrt pa Finstadtunet i 10 ar,
og liker seg godt der. Men det
hun er aller mest opptatt av
er sport - og da isr ski. Liv
har nemlig hilst pA Jo og Gjermund Eggen. Gjermund er
selve gromgutten, og et utail
av bilder av skifantomet pryder veggen pa rommet til Liv.
-Jeg kommer mye rundt
omkring, sier bun. Er pa
sportsstevner. F,eks. var jeg
pa Monolitten. Til sommeren
skal jeg besøke Marit Myrml. Det er en jeg kjenner i
Enebakk som skal kjØre meg

Stabilt

PA arbeidsstua treffer vi ergoterapeut Birgit Larsen som
har vrt pa Finstadtunet siden 76.
-Vi har inntrykk av at arbeisstokken er uhyre stabil
her pa Finstadtunet. Det ma
vre et tint sted a jobbe?
-Det er det. Og nettopp her
er det viktig at personalet er

Arbeidsstua

I

pa Finstadtunet er lys og trivelig.

Liv Sylliàsfra Dalefjerdingen i Enebakk har vwrt
Finstadtunet i 10 är, og synes det er et bra sted.
dit. Det gleder jeg meg til. Jeg
har hilst pa henne en gang etter et skirenn jeg var og sa
pa...
Men Liv har ikke bare mØtt
Marit Myrml. Hun har jo ogsa hilst pa selveste Gjermund,
en oppievelse hun husker
godt. Forresten husker Liv
ganske mye ganske godt. Spe-

pa

sielt om ski og skiiØpere, som
er og bhir den stor interessen.
VM-resultatene i korrekt rekkefØlge har bun kiart for seg.
-Du f.r sende meg en ekstra
avis nar dette bildet kommer i
bladet, for jeg skal sende en til
Gjermund, sa dagens blideste
jente pa Finstadtunet...
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Apsmote I
Enebakk AP

Premiekryssord

Enebakk Arbeiderparti bar
avholdt ârsmøte og styret
flkk fØlgende sammensetfling:
Leder: Rand) Olsen )gjenv.),
nestleder: Lars Kvalvãg (fly),
sekretr: Jan BrunstrØm
(fly), kasserer: Magne Berg
(gjenv.), styremedlemmer: Ella Sanner (fly), Annie Martinsen (fly) og May Strandos Johansen (fly). Studieleder:
Magne Andreassen (fly), kvinnekontakt: Bent Lillejordet
(gjenv.), valgkampleder: Thor
Râken )valgt tidligere).
Det som skjedde av betydning var en uttalelse vedrØrende korttidsbarnehage i
Kirkebygden.
Korttidsbarnehage I Kirkebygden
Enebakk Arbeiderparti bar
pa sitt ârsmøte 25/1-85 diskutert barnehagesituasjonen for
seksaringer 1 Kirkebygden. Vi
anser det som en fordel at
korttidsbarnehagen for seksâringer ligger i nar tilknytfling til skolemiljøet. Det vii si
pa skoleomrdet.
Da lokalene til ligningskontoret om Ca. to âr blir ledige,
ma det vre et màl a UL korttidsbarnehagen inn i disse.
Scm en midlertidig løsning
kan det godtas at barna blir
Ilyttet til andre lokaler i Kirkebygden, men kun hvis det
er helt umulig a M. plass pa
skolen.
Ved den videre planlegging
bØr det vre et overordnet
mM at korttidsbarnehagen
for seksaringer Mr faste lokaler pa skoleomrádet.

BrOft
omv.
Kange

Koncte
Spasere

Nyn
pron.
Smykk

opp
drett

Ekstra
Hopper

3

Boligldnsordningen for ungdom blir satt igang i 1985. Kommunestyret valgte mandag a tilsidesette radmannens innstiliing
om a vente med en slik ordning
til 1986. I rádmannens innstiliing
bet det at kommunens trange
Økonomi ikke tilrádet en silk ordning iverksatt dette âret. Bade
Tom Nilsen (SV) og Egil SØrensen (Frp) papekte at boliglânsordningen burde bli satt I gang i
innevrende ar.
Dette lanet skal vare avdragsfritt de fØrste to ârene, deretter
tilbakebetales det over 13 ar. LAnet forrentes med en effektiv rentesats som til enhver tid tilsvarer
husbankens etableringslân.
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Gapant!
for Ian
Formannskapet har vedtatt a
gi interimstyret for Grendehuset
i Ytre Enebakk garanti for et lan
pa 15.000 kroner.
Lânet skal opptas i Enebakk
Sparebank.
Interimstyret har fâtt tilsagn
fra Akershus Fylkeskommune
om tilskudd til tilsvarende belØp
til planleggingsarbeidet, men
dette kan fØrst utbetales nar
planleggingserioden er over.
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Vi prover oss med nok et kryssord. Man kan foreIøpig
ikke Si det har vrt rekordoppslutning, og derfor er sjansene til gevinst meget store. Sà heng pa...
Losningen pa denne oppgaven ma vre oss i hencle
innen 10. mars dersom du vii vre med i trekningen av 5
[odd I pengelotteriet. Adressen var er: Vignett, Postboks
116, 1914 Ytre Enebakk.
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SPORT

Seipe fo.p Enebakk IF,
iii aksjonawene I

AIS Vignett
Enebakk, 26. febr.

1985

A/S Vignett holder ordinr GENERALFORSAMLING
torsdag 14. mars 1985 kI. 20.00 i Borgveen 3, 1914
Ytre Enebakk.
Saksliste:
1. Konstituerinc.
Z. Arsberetning.
3. Regnskap og balanse.
4. Dekning av underskudd.
5. Innkomne forsiag.
6. VaIg av styre.
Forsiag som ønskes behandlet av generalforsamlingen ma vre styret, v/Halyard Waade, 1911 Flateby
hende innen tirsdag 5. mars 1985.
Aksjeeiere som onsker a delta i generalforsamlingen
bes melde dette til Vignetts redaksjon senest 11.
mars 1985. Aksjonrer med ikke personlige aksjer
best mote med fullmakt.
Aksjebrev vil bli utsendt til aksjeeierne innen utgangen av april.
Halyard Waade,
formann

TANNLEGE

MARKISER

Enebakk
Markiseservice
MaildseP Persienner Cardinbrett
Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tlf. 92 45 58

Stein Darre-Hansen
Praksis i Flateby

TIf. kI. 9.00-15.00
Tif. utenom kontortid

92 87 39
92 80 31

Kvelder, lordag etter avtale.

ELEKTRONIKK

CATERING

Enebakk
TransIormor
verksted

Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant
- Cafeteria

Boks 27,
TIf.

Clifford A/S
Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. (02) 92 88 60

1911 Flateby,
92 85 40

BLIKKENSLAGER

RORLEGGER

Veho-rOr

OSVALD NOBBLI

Utfører alt i varme-, sanitrog oljefyringsanlegg

Alt I blikkenslagerarbeid
utføres

Arne Veiby
tlf. (02) 92 86 43

1911 Flateby
TIf. 92 84 68

BENSINSTASJON

EL-INSTALLASJON

ØYEREN BENSIN &
SERVICE

Strømsborg &
Enersen A/S

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

utterer alt i el-installasjoner
1912

Enebakk TIf. 92 63 00

REGNSKAP
INSTALLASJONSFIRMA

Enebakk
Begnskapskontor

KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT
EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TH. 92 86 94
Mobiltlt. 094/26165

1912 Enebakk TIf. (02) 92 63 03

/
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MLDL. AV F4C)RSKE
REGMSKAPSBVRACRS FORCNING

Enebakk IFs skilØpere har
gjort nrmest rent bord i kretsrenn og andre renn i det siste. Etter det vi far opplyst, har Enebakk IF butt lagt virkelig merke
til rundt cm i kretsen. Om noen
skal trekkes fram, sá ma Geir
Egedius og Thomas Alsgaard bli
de som fortjener dette. Nedenfor
fØlger resultatene som beviser
innsatsen til Enebakk I
20/2. Kretsrenn Raumnes/Arnes:
Gutter 12 ár:
1. Geir Egedius.
23/2. Interkretsrenn, Blaker IL:
Gutter 12 ãr:
1. Thomas Alsgaard, 3. Geir
Egedius.
Jenter 15 âr:
1. Trine Alsgaard.
23/2: Kretsrenn LØrenskog:
Jenter 12 âr:
6. Christine Seip.
Gutter 15 àr:
1. Jan Egil Moen, 6. Jørn Limi.
24/2. Kretsrenn Feiring IL:
Gutter 12 ár:
1. Geir Egedius.
24/2. Kretsrenn Hauerseter:
Gutter 12 àr:
3. Alexander Gonzales, 9. Espen Olavsen, 13. Stale Eriksen.
Jenter 10 àr:
9. Gyda Villand.
Gutter 11 ár:
1. øystein Engen.
Jenter 11 ãr:.,
6. Anett Hansen.
Gutter 12 àr:
1. Thomas Alsgaard. 2. Dag
Kristian Olaisen.
Jenter 15 ár:
6. Tore Alsgaard.
Disse gode resultatene burde
vre godt nok bevis for at Enebakk IFs skigruppe er meget aktive. Et annet bevis pa kvaliteten, er at skigruppa ute pa renn
far forespørsler cm trenere osv.,
osv. TØr vi gjette pa en Norgesmester fra Enebakk cm noen àr?

NOUMN
HYTTEEJOKKEN
I flate pakker
Kom innom og slâ av en prat cm den mest praktiske
hyttenyhet pa mange âr - Norema hyttekjøkken. Frontene er i ubehandlet furu med kvist. Enkel a transportere - enkel a montere og selvsagt kan du benytte deg av
Noremas 1neordning!

BYGG & TRELAST
1912 ENEBAKK
TIf. 9262 46- 92 6530

NOREM1

Flateby Jern & Farve
B'erkesenteret - 1911 Flateby
JERNVARER - SEMENT
- KJOKKENARTIKLER
- FARVEHANDEL

Helgens handball
Selv om man kan bli bortskjemtav a se pa VM I handball
pa TV, er det ingenting i veien for
at man kan ta seg en tur til Mjrhallen førstkommende sØndag.
Driv spiller nemlig kamper denne helgen.
Ku. 15.00 gar Drivs gutter 12 pa
banen for a mote DrØbakiFrogn.
KI. 15.50 er det gutter 14 sin
tur, ogsa mot DrØbaklFrogn.
K!. 16.50 er det klart for ettermiddagens storkamp. Herrer 5.
divisjon skal mote Haugerud 1,
Dette blir et spennende oppgjør.

KNUST
VINDUSRUTE?
V, ,jtforer raskt
REPAR/fSJQN OG UTS/<IFT/NG
ava/le typer glass, spe,lerm.m.
f/I rime//ge pr/set.

GLR551111ST111FORAFTNINGws

10 àrs garanti

TLF. 92 87 40
1 FUGL, FISK, PLANTER, FOR OG HUNDEUTSTYR

AffAsveien
FIKI/FIRILI/"l
TIf. (02) 870953
5,1400 Ski
SVARSLIPP
Till Vignett
Borgvn. 3
1914 Ytre Enebakk
Jeg ønsker a abonnere pa Vignett.
Kr. 80,- pr. 1/2 àr
N avn

KEG1. II, IMUITRIN. Ui. II

Adresse

I
1
1
I
I
I
I
I

VIGNETT

uawp8Isi

50%

UTSTILLINGSSALONGER
INNTIL

NA FRA 3.500,-

Hudstol
høy rygg og

Salongherd

sving, fra

fra

600

Goo

0

Sovempelsepr

kompi.
m/sengebunn, madrass,

fra 34006

MOBELLAVEN MED DE LAVE PRISER

ODIN — stor plass og ktv egenkapital
Spennende Husbankhus med fremtidige muligheter. Loft
som kan utnyttes etter behov. To-delt stue med intim
krok. Stor oppholdsavdeling. Foreidresoverom pa hovedplan. To soverom i underetasjen. Store muligheter for
egeninnsats. Odin har flere innredningsmuligheter. Valget
er ditt!

n-iso-roijekt

1
Send meg Systemhuskatalogen 1985 pa
160 sider.
Navn:

NETTO A/S
Telefon 02/95 07 97

Avbetaling - Fraktfri levering
Apningstider:
Mandag-fredag kI. 13.00-19.00. Lørdag kI. 9.00-15.00
Forretningen ligger ca. 7 km fra Vestby kirke mot Son

Toflep Ira Scholl

Adresse:

.Vammavn. 27,1800 Askim.
TIf. 02 /88 07 72

Postnr./sted:
TH.:

SYSTEMHT%,,TJ,Q
.Y

FOr kr 185,-

L Har tomt.
Byggekommune:

1U.

SYST2
EMHUS

- slik dere vil ha det

Aip

cjL

5 Vinrod str. 36-41

S

1/)

98F
j

aa'ama S %.
a

I

Grendesenteret - 1911 Flateby

SALAM'.'s PIZZABAR

Grendesentepet
Aa

Alle skryter av hvor god
mat vi har
Hyggelig sted hvor
alle kan treffes

VELKOMMEN
Vi holder âpent hver dag
fra kI. 14.00 - 23.00
Fredag og lordag fra kI. 11.00 - 23.30
tlf. 92 85 74.

V*G

BRUKTBILER:
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 GL, hvit
81 Fiat Ritmo 75, grâ met
81 Audi 100GL5E, gr. met
81 VW Golf LD, blâ
80 VW Passat LS CC, blà
80 Passat L st.v. diesel, hvit
80 Golf L diesel, beige
80 VW Golf GLS, beige

25000 km
20800 km
57000 km
77000 km
84000 km
78000 km
72000 km
65000 km
63000 km
110000 km
105000 km
63000 km
147000 km
118000 km
64000 km

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

on
UIUI
J• U..

IF
WUI
/
41iLu&w_.wui
ri
-----.-,.,

Folio BilsentervAr/S
Asveien 9,1400 Ski. TIf. (02) 87 21 65.

/

H

VIGNETT

UNDERHOLDNING

KUNNGJØRINGER
ENEBAKK KOMMUNE

Husbanklän
og tilskudd
Div. lan og tilskuddsordninger

- bygging og istandsetting av boliger.
Tilskudd til utbedring av bolig
Enebakk kommune er av Husbanken bevilget midler
som skal gis som tilskudd til utbedring av eidre boliger,
herunder modernisering og vedlikehold. Tiiskuddet begrenses oppad til kr 10.000,-. Tilskudd kan gis eidre, uføre og familier med liten betalingsevne, herunder bamerike familier. Det kan ogsá unntaksvis ytes bidrag til boliger som ikke eies av vedkommende eldre eller uføre som
bor i leiligheten. Tilskudd kan kombineres med utbedringslán.
Utbedringslân
Det kan sØkes kommunen om ian til utbedring av boliger for eldre, uførè eller andre med spesielle sosiale behov. Utbedringsiân ytes etter samme retningslinjer som
nevnt ovenfor om tilskudd til utbedring av boliger.
Kommunen kan yte lan pa opptil 60.000,-. Dersom det
omsøkte iânebeløp er hØyere, videresendes sØknaden til
Husbanken.
Etableringslàn
Kommunen kan yte lan pa inntil kr 130.000,- til redusering av egen kapital (etableringslân) ved oppføring av
boliger med .panteiân i Husbanken eller Landbruksbanken, og inntil kr 150.000,- ved erverv. Tilskuddet og
de enkelte lânemidler er begrenset, da disse ma holdes
innenfor de tilskudd og lan som kommunen far gjennom
Husbanken. Deter forøvrig utarbeidet retningslinjer for
tiiskudds- og láneordningene.
SØknadsskjemaer og nrmere opplysninger om tilskudds- og laneordninger fâs ved henvendelse til Enebakk husnemnd eller Enebakk formannskapskontor, tif.
92 60 60.
SØknader sendes Enebakk husnemnd, 1912 Enebakk, innen 16. mars 1985.
Enebakk husnemnd

Cammaldans

Cbr. Stensruds EM. A/S

Fredag 1. mars kl. 20.00 spiller FRES! LUFT opp til
gammaldans pa Ignarbakke.
Ta med mat, kopp og glass. Medi. kr 30,-, andre kr 40,-.
Medl.skap kan tegnes ved inngangen. Alle velkommen.
Ignars gammaldans
styret

(02)17 30 60

BAZAR
SØndag 3/3 Ic!. 16.30 (B)
DEN SVARTE HINGSTEN OG ORKENRITTET
18.30 (U)
SLAR
CARAMBOLA
ALLTID FØRST
20.30 (V)
JUNGELGERILJAEN

2 ãr gammel
mørk seksjon,
3-delt m/2 giasskap, $elges for kr 2.000,-.
Tif. 92 48 93

Väroppussing Vaw tidlig ute
Vi sandvasker/sandbiáser Deres hus raskt, rimelig og
fagmessig. Huset kan beises eller males etter behandlingen.
Vi utfØrer ogsà malerarbeid med 10 ârs garanti. Gratis
besiktigeise.
Ring og be om tilbud ná!
Scanwork, Trollv. 15, 1827 HobØl, Of. 02/92 03 12

Alt innen rengjøring

BOligtomtei' I Eflehakr
Enebakk Tomteselskap/Enebakk kommune har en del
enkelttomter til saigs. Innenbygdsboende og søkere
med spesielie behov vii bli prioritert, men enhver som
Ønsker tomt i Enebakk kan sØke.
Tilbudet gjelder fØlgende tomter:
Konvallveien 12, 14, 16 og 18 pa Flateby. Gaupeveien 12
og Haresvingen 7 i Ytre Enebakk. Ordinrpris pr. 1.3.85
varierer fra 75.000,- til 124.000,-, disse vii bli vurdert pa
f.k. styremØte. Omkostninger og renter fram til oppgjør
kommer i tiiiegg. Arealene varierer fra 398 m2 til 640 m2 ,
med tiilegg av friareal som er inkludert i prisen. Tilknytningsavgift for strØm, vann og kioakk vii bli beregnet nár tomten bebygges. 75% av tdmteprisen forutsettes innbetalt ved kontraktsinngáelse.
SØknadsskjema fâes ved henvendelse til A/S Enebakk
Tornteselskap, men NY adresse 1912 ENEBAKK, eller
tif. 02/92 60 60.

Enebakk Helselag
holder àrsmøte I Herredshusets kantine, torsdag 14.
mars kl. 19.30.
Vaniige ârsmØtesaker. Veikommen.

innen bygg, shipping og industri, kjemikalievask, sprøytemaling og sandblásing.
Vi utfører ogsà sprØytesparkiing.
Scatiwork, Trollv. 15, 1827 HobØl, tlf. 02/92 03 12

Vii du Ire
a stelle
huden din?

Arsmøte hoides onsdag 13. mars kl. 19.00 i kantina pa
Herredshuset, Kirkebygda.
Styret

Enebakk BU
inviterer til 3. og 4. runde I ku-cupen tirsdag 5.
mars kl. 19.30.
Alle ye! mØtt!
Styret

Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3 - 1400 Ski
HELE DOGNET

Sveums Blomstertorretning
06 Degravelsesbyrâ
Holger Swum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrøni
Telefon btomsterforretning 7114 11
Telelon begravelsesbyrá 71 48 30

BOLIG TILBYS

Flatehy
3 roms leil. tllsalgs.
Entre, bad/WC, 2 soverom,
vaskerom, bod + bod i uthus.
Leieareai 63 kvm. Husleie kr
1.264,- pr. mnd., Ca. 65%
fradr.beret.
Prisant kr 190.000,-.
Tif. 8-15: 48 58 35
TIf. priv. e. 18: 92 82 16

Fotsoneterapi
Anne-Brit Strandset
LillestrØm
Ring tif. 83 70 74 mellom
Ii. 8.00-10.00 uke 8, 10
osv.

Hest
9 âr gammel ponny ønskes satt bort pa heifOr,
muiighet for senere kjØp.
Ponnyen har god kapasitet i sprang og godt lynne.
Tif. e. kl. 16.30 92 8187
eller 92 87 66
RELIGIOSE MOTER

BETEL

Jeg holder hudpleiekurs hjemme hos meg.
Har du hudproblemer som du ikke vil dele
med andre, da kan vi motes og snakke om
det under fire oyne.

Styret

Enebakk Handikapplag

BEGRAVELSESBYRAER I

Ta kontakt med meg
tlf. 92 50 68 Grete Simonsen
kons. for Madame Chic

Søndag 3.3. kl. 10.00: FamiliesØndagsskole. K!.
19.00: Dáp. Leif Eriksen
deltar. Onsdag 6.3. kl.
19.30: Menighetsmøte.
Alle veikommen.

We Enebakk
Bibeltime pa MisjOnshuset fred. 1.3. kl. 19.00
v/Harald Midtsian.
Sang: Asny og Barne
Solberg. Kaffe. Samtaie.
Koilekt. Veikommen.
Misjonssambandet

Kvinnenes internãSjonale boNNedag
Tverrkirkeiig mote fredag 1.3. kl. 19.30.
has Eva Nordhagen
Grevlingvn. 6, Ytre Enebakk
Andakt, vitnesbyrd,
bevertning og koliekt.
Veikommén.

Skal du. tolge med

0
Ak.tiv vapsesong., for
Flate.by ungdomsklubb

mi. krantOrer.
I1
Ja, det ska If
leg vet ikke hva jegskal si
am selve saken Del er jo
Witt - L Inv e, blest onik"j.
akkivat dette.

S V('
amg jUlI(('I,
try kker, flaLehy:
Ja. jag skal falge maci
'Irebolt cc delvis kwh antis,, svnes ikke
ddmL. men e,
clef cc nec cart at ,uken lac
SapaSs bred dekeing
mediene sam den ggr. Saken cc jo velcli SpeiCil.

Tekst: Arne Kongsnes

Sisseib :Bje.rkeiy,: barnehageassistent, Flateby:
- Ja, jeg skal fhlge med.
Det er veldig vanskelig a Si
oni han cc forhandsdmt,
Selv om pressen nok bar
gjort det. Jeg synes ikke at
TV skulle dekke sakeri,
nen radloen bur(lc nok
clekke den.

Oyvind Karlsen, takdekker, Flateby:
Jeg, skal ikke loi.i we d
mer eon :j
rskriItc'ie
Jeg synes kanske deL ha:
bELt on del sty:' onikcine
denne s1:ken r-eriL per
olcl
sonlig ci jeg ikke s
somi engasgit

KLUBB 1 har store
planer for vàrsesongen, det er kanskje den
mest aktive de har hatt.
Etter en noe slap p hostsesong setter ledere og
medlemmer alt inn pa a
vise at de kan hvis de
vil! Se bare pa dette
vârprogrammet
Fredag 1. mars braker
det lØs med pysj party for
medlemmene. Hala i taket og tenna i tapeten!
Torsdag 7. mars skal
KLUBB 1 pa kanefart til
Vangen Skistue, her er ogs ku1tursekretr Nils
Petter Wiik og kulturstyreleder Lars Kvalvág
invitert med.
LØrdag 9. mars àpner
den lenge planlagte lØrdagskafeen pa KLUBB 1.
Dette er et tilbud til alle
aldersgrupper pa Flateby,
men de som er under tretten âr ma were i fØlge med
foreidre eller eldre sØsken.
DØrene apnes klokka

14.00 og KLUBB 1 Ønsker
alle hjertelig velkommen!
Dette blir Flatebys eneste
alkohoifrie tilbud pa lØrdager. Gratis inngang!
Medesinernes Seksualopplysning kommer til
KLUBB 114. og 21. mars.
Na Mr KLUBB l's medlemmer sjansen til a spØrre om det de aidri fikk vite
hjemme eller pa skolen.
LØrdag 23. mars blir det
slalámtur til Kongsvinger,
noe de fleste I KLUBB 1
vet a sette pris pa.
KLUBB l's popu1rejuniortreff som tidligere bare har vrt arrangert under Flatebydagene dukker na opp ogsà 10. april.
Alle elever pa Stranden
skole er hjertelig velkomne!
Skedsmo Karateklubb
kommer pa besøk 16.
april, og skal irere KLUBB
I's medlemmer hvordan
de skal dele en murstein
pa midten.
I slutten av april vii det
bli arrangert barneteater
for aldersgruppen 3-9 ár,
foreidre er og selvsagt velkomne.
KLUBB 1 skal ogsâ I k
pa tokt med skonnerten

'<Svanen>>. De er en av de
fa ungdomsklubber som
har fàtt denne turen to âr

pa rad. Første uka i juli
sett6s kursen mot det store.

Ja til friomrfide
Det fØrste skritt til et friomráde I Flatebydalen er endelig tatt: Det skal eksproprieres et areal pd Ca. 22 dekar
av elendommen Flateby bruk
til dette formâlet. Rádmannen foreslo til dette kommunestyremøtet fØlgende:
Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak om a erhverve Ca. 22 da av eiendommen Flateby til bruk til friomrâde ved ekspropriäsjon.
Kothnttinens advokat bes
fortsette arbeidet med a forberede ekspropriasjonssaken".

I tillegg fremkom det et
forsiag fra Magne Andreassen
om a:
11 Be bygningsrâdet utarbeide en reguleringsplan,
og
2) be om Økning av fylkes- og
statstilskuddet til dette
prosjektet.
Forsiaget fra Magne Andreassen ble enstemmig vedtatt. Râdmannen 'kunne til
denne saken opplyse at kommunen skal I mote med MiljØverndepartementet for a Utarbeide planer for omradet.

Parafin og fyringsolje!
Det lonner seg fortsatt a kjope
paraf in og fyringsolje av oss.
Ring og hor om betingelser, tlf. 92 40 47
leveres av Aage W. Svarthoel

III

NOROL

