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Elevene i femte kiasse
ved Kirkebygden skole
cleltar I denne uka I ârets
<Te for 10>- aksjon. Inntekten av denne aksjonen
gàr til det norske hjelpeprosjektet pa Maldivene.
Det er organisasjonen
solidaritetsakFORUT
son for utvikling som
star bak aksjonen. Nár
det gjelder prosjektet pa
Maldivene er det et sammellom
arbeidstiltak
FORUT og Redd Barna. I
lopet av den uka elevene
ved Kirkebygden skal selge te, har de satt seg fore
a selge 1400 pakker, som
hver inneholder 20 poser
veismakende ekte Ceylon-te. Og prisen pr.
pakke er 20 kroner.

-

Maldivene, hvor dette norske hjelpeprosjektet er satt i
gang, er et av verdens minste
og fattigste land. Spedbarns- Elevene i 5. kiasse ved Kirkebygden skole satserfriskt iforbi nd else med Tefor 10" aksjonen.
dØdeligheten er svrt stor - 1400 tepalcker har de satt seg fore a selge i lØpet av den uka aksjonen varer.
et av syv barn dØr fØr fylte ett
Ax, og en tredjedel av barna
dØr for fylte syv ár. En av forneste àr 16 til. Inntektene av
sysselsetting. De første vannkiaringene pa den store barbudet er svrt dàrlig.
ârets <Te for 10- aksjon skal
tankene for oppsamling av
Prosjektet som ná er i gang
nedØdeligheten er at kun 15
sikre den videre utvikling av
pst. av befolkningen har til•regnvann er allerede bygget,
pa Maldivene, for Ovrig det
prosjektet og fØlge opp den figang til reint drikkevann.
og fire landsbyer har fàtt reint
fØrste norske, omfatter en rekne innsatsen fra elevene som
drikkevann. I lØpet av âret
Helsetjenesten er dessuten
ke tiltak pa omrádene helse,
deltok i fjorárets teaksjon.
blir det 11 nye vanntanker og
mangelfull, og utdanningstilundervisning, jordbruk og

Dram til Clifford A/S men
ingen 01 Salams Pizza
toil

De pusser
opp kiubben
Se side 6

Foreldede
IawebUker
Se siste side

At 01 og breñnevindebatter er langdryge og
velegnede for fØlelsesutbrudd fra talerstolen i
kommunestyret er ikke
noe nytt. Og mandag var
det düket for en runde om
skjenkerett for 01, kiasse
II til Salams Pizza, og
skjenkerett for brennevin
til Clifford A/S nye restaurant, begge . etablissementer beliggende I
Flateby Grendesenter.
Et enstemmig forrnannskap hadde gâtt inn.
for a avslâ søknaden om
01 til Salams Pizza. Samtidig hadde det samme
formannskap gâtt inn for
A gi skjenkebevilling for Pasquale Leone far skjenkebrennevin til Clifford bevilling for brennevin i sin
nye restaurant.
A/S.

edruskapsnemnda, og henviste
KONFLIKTER I Kø
Plutselig sto konfliktene i kØ til ungdommens store Ølforbruk.
Greni
støttet
hos representantene. Torvald Jorunn
Ungersness, som hadde gátt inn Tjngersness,og pápekte at ungfor formannskapets innstilling sá,
Forts. side 6 (1)
plutselig kiart for seg at her var
det to sider av saen den edruskapsmessige, og den forretningsmessige.
Kjør til
- Her bør alle behandles likt.
Man kan ikke fØre i marken argumenter om at behovet er dekket
gjennom bevillingen til en annen
restaurant i samme omràdet. Det
er urimelig. Mange vii ha 01 til sin
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OWE REKVISITA
pizza, og befolkningen har allereAut. gummiforhandler
de adgang til bade 01 og mat, sa
StàI-radial stadig pa tilbud!
Ungersness. Nekter vi 01 til SalDekksalg og service til kI. 19.00
mas Pizza, legger vi opp til forVELKOMMEN UTOVER!
skjellsbehandling.
Ungersness framsatte derfor
forsiag om a gi Salmas Pizza
TIf. (02) 924408
skjenkerett for 01 til spisegjester.
EKOFISK
Margrethe Wiger gikk sterkt
imot bevillingen pa vegne av

PA DEKKJAKT?
YTRE ENEBAKI(
BENSIN &
SERVICE A.S
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Avventep
avklaring

Eivind Mellum ~ 850N

Barnehagenernnda har na sett
pa sØknaden fra Flateby Vel til
kommunen om a overta Flateby
barnepark. Nemnda har imidlertid 'sendt sØknaden tilbake til
Vellet for avklaring i spØrsmál
angaende eierforhold og drift av
parken. Disse forholdene gar ikke klart fram av sØknaden, og
barnehagenemnda vil fØrst ta saken opp igjen nâr en avklaring av
disse forhold foreligger.
Som kjent er det Flateby Vel
som eier parken, men Husmorlaget som driver den. Husmorlaget
betaler leie til Vellet. I leiesummen er inkludert midler som skal
ga til vedlikehold av parken.

Jubilant med
meninger mot
Vi har besokt Dalefjerdingens sprekeste
85-bring. Det tor vi bestemt hevde etter a ha til.
brakt et par timer i Eivind Mellurns seiskap. I
forgár fylte den tidligere postmesteren 85 àr.
Dagen ble feiret lordag, sammen med nrmeste familie.
Bade Mellum 09 kona trives med pensjonisttilvreIsen pa Fagerás i Dalefjerdingen hvor
de har bodd i over femti ár, 09 fostret opp fern
jenter. Det er bare et halvt ar til fru Mellum ogsa
runder de 85 men de kiarer seg fortsatt sjøl,
med bistand fra en hjemmhjeIp to ganger i uka.
Mellum kom til Dalefjerdingen i 1927. Etter et
par ár fikk han jobb pa butikken. Det ble ledig en
stilling da en mann der skulle i militret. Den
gang var det butikken som hadde funksjonen
som postàpneri. 11950 ble det til at Mellum tok
over postombringelsen. Jobben som postmes.
ter i Dalefjerdingen beholdt han helt fram til
1969.
Den gangen var det 140
MANGE VERV
husstander i Dalefjerdingen
Eivind Mellum har vrt en
og Hammeren, forteller Melaktiv mann i alle dr. Allerede
lum. Ruta var pa Ca. 2,5 mu.
âret etter at han kom til DaVi gikk til fots eller syklet.
leferdingen ble han med i DaPosten hentet vi pa TØmmerlefjerdingen Kristelige Ungbráten om morgenen.
domsforening. Der ble han
FØr den tiden, sâ lenge
formann i 1929 og var det helt
meieriet her var i drift, tok
fram til foreningen ble nedmelkekjØrerne med seg poslagt 1 '1943. Han var aktivt
ten fra Tomter til Dalefjerdinmed den gangen foreningen
gen.
bygde sitt eget hus, Granly.
Fra byggingen av huset kan
TITANIC
han fortelle at UngdomsforenEtter at meieriet ble lagt
ingen fikk alt materialet de
ned, hentet melkekjØrera meltrengte fra bØnder 1 Daleferka pa gardene. Melka ble frakdingen. Hele bygget kom pa
ta til byen pa ápen lastebil.
5.438 kroner som ble skaffet'
Du sku sett da folk satt oppa
til veie ved hjelp av basarer og
spanna innover. En sânn tur
veldedighet. Det kostet 305
tok yel etpar timer den gankroner a sette opp grunngen. En av bilene hadde ftt
muren, og tØmmermannen
navnet Titanic pa folkemunfikk 910 kroner. Etter at Ungne her i Daletierdingen. Jeg
domsforeningen ble lagt ned
vet ikke hv.orfor.
har Mellum sittet i husstyret
Hvor lenge var meieriet i
for Granly i mange ar.
drift?
HOLTEGATA
Det ble nedlagt en gang i
Den gamle postmesteren
304ra. Driften der startet i Ca.
har ogsa vrt aktiv politiker.
1887. De siste àrene var det
I 30-ara ble han valgt inn som
2-3 personer ansatt der. Jeg
representant for arbeiderparvet ikke om det kan ha vrt
tiet.
flere tidligere. Det er mye
Det var ikke sa lenge jeg
mulig, for i gammel tid ble det
var med forresten, sier Melprodusert bade ost og andre
lum.
melkeprodukter her nede.
Det var ikke sa lett a fA fri
Minner fra den tida finnes i de
fra jobben for a skjØtte slike
mange ostekara som jigger pa
very i den tida. Fra tiden i
loftet pa meieriet.
-
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STJAL PAHENGSMOTOR

En fern hesters pahengsmotor
er I løpet av uka stj alet fra en hytte ved Nosa. Politiet star uteri
spor.
STJAL BILDELER

-

-

-

-

85.ärs jubilanten Eivind Mellum hadde mye a fortelle.
Men like niye var han opptatt av aktuelle ting i Daleferdingen.
kommunestyret husker Mellum godt da det ble besluttet
a bygge vei over Hammeren.
Det var den gangen Christian
Holte satt som ordfØrer, og
denne veien fikk derfor tilnavnet Holtegata. Foruten Liden i kommunestyret har
Mellum sittet 16 âr i menighetsradet, 16 ar i styret for
biblioteket, og vrt med i redaksjonen for menighetsbladet i 16 ár.
Hvor holdt biblioteket til
tidligere?
Aller fØrst var det i 2. etasje i det gamle herredshuset.
Der var det sa trangt at vi
matte sette bØkene i to rader
den ene innenfor den andre.
Du kan tenke deg hvor lett
det var a komme til da. Senere ble biblioteket flyttet til 3.
etasje i Kirkebygden skole,
fØr det fikk plass I Ungdomsskolens lokaler.
-

-
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MABEHOLDE
POSTKONTORET!

Et aktuelt spØrsmal na
nar Nordenta bar lagt ned,
sier Mellum, er postkontoret i
-

Dalefjerdingens eksistens. Vi
ma ikke gi fra oss postkontoret.
Dehne uttalelsen kommer
fra mannen som var med og
kjempet kampen for Dalefjerdingen postkontor i 1974,
da det sá som mØrkest ut. 165
underskrifter til stØtte for
postkontoret ble samlet inn
den gang. sa etablerte Nordenta seg 1 omradet, og dermed var postkontoret reddet
for dalefjerdingene. Alt som
skjedde den gang har Eivind
Mellum samlet i en utklippsmappe, som han er meget
stolt over a kuime vise oss
Dale1erdingen, Hammeren og Vikskroken er steder som etterhvert er satt
utenfor, mener Mellum. Derfor er det lint med denne avisen, Vignett, som jeg haper vi
skal bli flinke til a bruke.
Og 85-aringen bar mange
gode idéer a komme med,
nettopp nár det gjelder avisen. Idër verd a ta vare pa for
en nykomling med alle fØlehorn ute...
-

HVA MED BURSTAD?

Na bar jeg et spørsmál a
stille dere, sier Mellum til
slutt. Jeg er sá ger'1Tpa det
somskjer med Burstad. Det
skUlle jo bygges ut sâ snart
som mulig, og mange er de
som venter pa tildeling av
tomter der. Sá starter man
altsâ med a bygge ut Klokkerrudasen fØrst. Kan dere forkiare meg det.. ?
Det kan vi ikke Selv ikke
etter mye god kaffe. Tida har
løpt fra oss, og det er grenser
for hvor lenge man oppholder
en 85-ars jubilant dagen fØr familieinnrykk og fØdselsdagsfeiring. Mellum fyrer opp pipa
og fØlger 055 ut.
Det gjenstar bare a lykkeØnske jubilanten.
-

-

.
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Omt rent slik set det ut utenfor meieriet i Dalefjerdingen like for det ble lagt ned en gang i
30-dra.

Noen unggutter som i lØpet av
helga har kjØrt rundt I bygda i en
Oslo-registrert Citroén, ble lØrdag oppdaget i ferd med a stjele
bildeler, fra en annen bil pa Flateby.
Politiet bar bade numnieret pa
Citroenen. og godt signalement

BITT AV HUND

SØndag ved 18-tiden ble en 11ten jente 1 tre-fire árs alderen bitt
stygt av en GrØnlandshund i Dalel)erdingen. Hunden sto i band,
og flØy pa den lille jenta da hun
gikk bort til den. Jenta ble straks
fraktet til sykehus med helikopter, og matte sy tretti sting i bakhodet.

Søknader om
STUI-midler
IL Driv bar sØkt om 13.000 kroner I STUI-midler til et orienteringskart over Bjerkeskogen.
Kômmunens andel 1 finanseringen, kr 13.000 ble bevilget i Ijor.
Idrettens kontaktutvalg bar gitt
denne sØknaden hØyeste priori'tet av de foreliggende sØknader
om STUI-midler. Kulturstyret
behandler sakeh I kveldens mote, kultursekretren innstiller
ogsa pa at denne sØknaden far
fØrste prioritet.
SØknaden fra Enebakk IF cm
tilskudd til handballbane med
lysanlegg foreslás pa 2. plass pa
prioriteringslista pa anbefaling
fra idrettens kontaktutvalg, og
søknaden om 125.000 kroner til
opparbeidelse av Vidotta er satt
pa tredje plass pa prioriteringslista. Kulturstyret behandler
STUI-sØknadene 1 kveld.
Samtidig skal kulturstyret La
stilling til kultursekretrens innstilling pa at det snarest blir fatteL bindende vedtak om kommunale midler til de ovenfornevnte anlegg, hándballbane
milysanlegg og opparbeidelse av
Vidotta begge prosjekt I Enebakk IFs regi.
-

-

VIGNEIT

FRITT FORUM

Er aktivitetsnivàet for høyt?
Et hjertesukk om oppslutning ved de forskjellige foreninger og lags arrangement far en uvilkãrlig til a tenke
pa ord som koordinering, samarbeid, og aktivitetsnivá.
Gang pa gang denne høsten har man opplevd arrangemetskollisjoner. Starten pa Flatebydagenefalt sammen
med Enebakkdilten. Begge arrangementene led tydelig
under det. De fiklc begge fcvrre deltagere enn âret for.
SØndag klarte man det igjen. Bygdas to idrettsforeninger avviklet hvert sitt arrangement pa nØyaktig samme
tid. Klokka 12 var det klubbmesterskap i orientering pa
Mjcerbanen i Ytre. Og klokka 12 startet Norgesmarsjen
pa Flateby.
Na er det selvfØlgelig ikke nØdvendig a delta i alt som
skjer. Det som er synd er imidlertid at hver enesteforening, hvert eneste lag bortover sliter med a skaffe folk
som stiller opp og hjelper til ved de forskjellige tilstelninger. Sà blir det rovdrift pa <gamle travere" - som da
til syvencle og sist ender opp med a slä helt kontra: Vi
gidder ikke mer
I Enebakk liar det de siste àra vcert en enorm aktivitet
iforeningslivet. Detforegar stadig noe. Det arrangeres
stadig noe et eller annet sted. Man trenger penger i kassa, og ma Øke aktivitetsnivàet i takt med krav og utgifter. FØlgen blir stadig flere arrangementskollisjoner
og stadigfcerre folk som slutter opp om hvert enkelt arrangement. Og set blir resultatet at flere og flere sliter
med Økonomien. Var det en ideatforeninger og lag heller intensiverte kontakten seg imellom med tanke pa
samkjØring av forskjellige til.stelninger der hior det ellers yule klikket?
Vi vet det blir gjort noen steder. Flatebydagene er et
resultat av slikt samarbeid mellom treforeninger. Likevel klarte man i àr àfà kollisjon med idrettsforeningen. I
kjØlvannet av den enorme tilflyttingen til Enebakk finner man en veldig oppblomst ring av nye foreningsaktiviteter. Man kommer fra alle landets kanter, slär seg
ned i Enebakk. Men her erjo ikke... osv. Vi ma da ha det!
Vel og bra. Men man ma pa et eller annet tidspunkt stikkefingeren i jorda og kjenne hvor man er. Ikke alt er Iaga i et lite samfunn som várt. Det blir kanskje for spesielt. Men ogsa slike aktiviteterpinerpenger av slunkne
lommebøker og stjeler dermed fra etablerte foreninger
og tar av mer allmenn interesse og nytte.
La oss clerfor vurdere nØyefØr vi setter i gang med var
spesielle kjepphest, og bruker av bade Økonomi.ske og
menneskelige ressurser for a gjennomfØre det, slik at vi
ikke ender opp med a kvele hverandre i all denne tiltakslys ten.

Likevel aksjer
Kommunestyret vedtok i mandagens mote A kjØpe aksjer i Vignett for 25.000 kroner. Da saken
var oppe i augustmØtet ble det
flertall for en ny runde i forniannskapet hvor man skulle
vurdere andre former for stØtte
til avisen, for samme belØp. Det
var Torvald Ungersness som
fremmet dette forsiaget.

Da formannskapet behandlet
saken pánytt foreslo Per Kongsnes at tidligere formannskapsvedtak om aksjekjøp skulle opprettholdes. Kontorsjefens innstilling som gikk Ut pa a kjøpe
aksjer for de 25.000 kronene og
fordele dèm pa lag og foreninger i
Enebakk flkk en stemme.
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Her er Enebakks nye debattforum- eller for a Si
det litt mindre 'høytidelig. Her er stedet for deg
som har noe pa hjertet, fra dagliglivets trivialiteter til de store samfunnsspørsmal. Er du sinna, er
Fritt Forum stedet du kan fâ gi uttrykk for din
harme. Har du forsiag til løsninger pa aktuelle lokale spørsmãl? Skriv til Fritt Forum. Men skriv
ikke aitfor langt. Vi forbeholder oss retten til a
kutte ned pa innlegg etter beste skjønn. Du behover ikke a skrive under med fuilt navn, men redaksjonen ma ha fuilt navn og adresse. Du kan iikevel stole pa at du forblir anonym dersom du
Ønsker det.

Dp.osjene I
Ytre Enebakk
Sávidt meg bekjent sá har vi to
drosjer i Ytre Enebakk. Imidlertid har det hendt meg to kjedelige og ikke minst irriterende
episoder i lØpet av sommeren,
med henblikk p drosjesituasjonen. To ganger har jeg tilkalt
taxi pa sen kveid eller om man
vii "tidlig natt. Begge gangene
hendte fØlgende: Det var ringesignal helt til rØret ble lØftet av
og ingen beskjed giti. Vi prØvde a
fâ kontakt i flere timer uten hell,
og dette skapte seivfØigelig problemer for de som skulle benytte
seg av drosjeskyss.
Etter disse hendelser stiller jeg

fØlgende spørsmái som jeg háper
afasvarpa:
1. Har drosjeeierne i Ytre Enebakk bare dagvakt?
2.Har ikke drosjeeierne visse regler A gá etter som a opplyse om
hvordan drosjetilbudet er - ogsâ nattestider, eventuelt ved
hjelp av automatisk telefonsvarer?
3. Er det mulig a fà here drosjelØyver i Ytre - i alle fall for helg,
kvelds- og nattkjØring? (Behovet burde were til stede).
Konkurranse yule vel vre
gunstig pa flere mater i en slik
servicenring.
En i 'drosjekøen'.

Hva om UP hadde statt her 50 eller 60?
Har i en tid pendlet Ytre-Flateby daglig, og har som kanskje
mange andre ogsá irritert meg
over stedvis dárlig veidekke. Ble
i hvert fail her for en tid siden gledelig overrasket da jeg forsto at
•strekningen Kirkebygden-Flateby skulle asfalteres.
Asfaltarbeid medfØrer som
kjent nedsatt hastighet som fra
80-60, og arbeidet dro seg stadig
rirmere Flateby. sa var de
svenske asfaitarbeiderne kommet fram til Stranden skole hvor
fartsgrensen er 50 p.g.a. tettbebygd strøk og skole, og jeg tenkte
som sa at nã er de snart ferdige.
Neste morgen kom jeg som
vanhig - og hva oppdager jeg? Jo,
fart.sgrensen er biltt 60 pg.a. as
rth.PyiOh?)rft.

PLAKATEN
Plakaten er stedet du hver uke finner aktuelle
opplysninger om ukens forskjellige aktiviteter i
Enebakks lag og foreninger. Se pa Plakaten, sã
gár du ikke glipp av floe.
Vi oppfordrer ogsâ foreninger óg lag til a sende
terminlister slik at vi kan slã de forskjellige begivenheter opp pa Plakaten. Mrk. Opplysninger
om inntektsbringende enkeltarrangement gâr
som annonser og far ikke gratisplass pa Plakaten.
I

Ungdomsfest
Guttetum pa
Huset
IL Drivs Turn- og Trimgruppe etterlyser interesserte
i gutteturn. Guttepartiet trener pa onsdager i gymsalen
pa barneskolen, fra ki. 17 til
18. Interessen biant guttene
váre, som er i alderen 6 til 10
er stor. Men det blir en stri
torn for den ene treneren vi
har. Interessert? Vennhigst ta
kontakt! Ring Ahlgreri 924495
eller BergstrØm 924355.
Vi vil ogsa gjerne igjen f
minne om mosjonspartiet for
darner, som gar pa tirsdager
fra ki. 19 til kl. 20. Her er det
plass til flere, og vr ikke
redd for a bli med.

Vi minner om ungdomsfesten
pa Flateby Samfunnshus fredag
kveid, hvor bade Fade og Bass
spiller opp. Dette er det fØrste arrangementet i anti-ms aksjonen
som er et samarbeid mellom
Husmorlagene, Lions og Ungdomsklubbene i Enebakk.
Neste arrangement gar av stabelen i EnebakI, Herredshus
12.10 og deretter pa BØndernes
Hus 3.11.
Arrangementene er kommet i
stand fordi man Ønsker a beholde
ungdommen i bygda i helgene.
Arrangmentet er RUSFRITT.

va om UP hadJe sthtc der
med radaren da? 50 eller 60? Er
det svenskene som har slátt til
igjen - eller ... ?
Mette

IaHItHhII I l!$
Gudstj enester
sØndag 30.9
Kl. 11: Mari kirke v/Johannessen. Nattverd.
Kl. 16: Sykehjemmet v/Raddum. Nattverd.
HANDBALLGRUPPA
DRIV
minner om fØlgende kamper
som spiiles i Mj zerhallen sØndag 30.9.
K1. 15.00 - P 12
Driv/Fr.borg/Ski 1
Ki. 15.50 - D
Driv/Rollo
Kl. 17.00 - H
Driy I/St. Hanshaug.

Personalla
Annonser I Vignett
Avisen som nr flest I hele Enebakk.
Hyggelige annonsepriser.
Ring oss for nrmere opplysninger!
Tif. 9251 01

Tit denne spalten tar vi i
mot bryllupsnotiser, forlovelsesnotiser, fødselsnotiser,
opplysninger om <<runde
fødselsdager. Notiser til denne spalten er gratis, og vi
oppfordrer folk til a bruke
den flittig.
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VIGNETT

Enebakkungdom
vel plassert.
I alt 160 elever gikk ut
av ungdomsskolene i Enebakk i ãr. Hvordan har
det sá gâtt med alle disse
ungdommene? Et nytt
skoleár er forlengst I
gang. Hvor mange fikk sine Ønsker oppfylt og kom
inn pa sine videregãende
skolevaig? Hvor mange
fikk i det hele tatt noe tilbud? Hvor mange av
ârets niendekiassinger er
det som ikke har noe a
gjøre?
- Av de elevene som gikk ut her
ved skolen, er det ingen som er
butt staende uten tilbud, sier
rádgiver Ole Christian Thoresen.
De aller fieste av de ca 105 elevene har kommet inn pa skoler. De
femten-tyve elevene som ikke
fikk noen skoleplass etter at alle
irmtak var foretatt, har f'tt seg
jobber, en del av dem praktikantjobber. Alle skulle vre plassert.
Vi bar ogsA i Ar satt i gang en
10. klasse her ved skolen. Det virker som om det var flere av 9.
klassingene i ár som fikk videregaende skoleplasser enn hva som
var tilfelle i Ijor. Det er mulig at
dettë kan skyldes at det ved noen av skolene ble opprettet flere
kiasser som resultat av ekstra-bevflgninger:
Pa StrØmmen er det vanligvis
vanskelig a komme inn, men en
del av elevene gár der.. Ellers er

de spredd rundt omkring pa forskjellige skoler i fylket. Mange
har lange veier a reise. Noen gâr
pa Elvebakken i Oslo. Det er
langt for Flatebyungdommer.
Noen gár pa SØrumsand, hvor
StrØmmen videregâende har en
filial. De ma ta bussen fra Flateby klokka halv sju cm morgenen
og vente en halv time i LillestrØm
for toget gár videre til SØrumsand. Noen har kommet inn pa
Nes og en sØkte pa Eidsvold,
- Far skolen mange henvendelser fra elever som ikke er kommet inn noe sted?
- Jeg bar som rádgiver ikke
fatt sa mange henvendelser, og
det er forsâvidt lite vi kan gjØre.
De forskjellige videregaende skolene har sine varamannslister a
gâ etter.
Forøvrig synes jeg arets av
gangselever har vrt heldige. Vi
hadde kanskje ikke ventet at sâ
mange skulle komme inn pa sine
videre skoleØnsker. - Ellers vil
jeg understreke det utmerkede
tilbud fra skolens side som ligger
i et 10. skolear. Her har man sjansen til a forbedre sine karakterer
slik at man stiller sterkere i neste
ars inntaksrunde. Skolen tar i begynnelsen av Aret kontakt med
de som ikke har kommet inn noe
sted, og gir dem tilbud cm a g
10. klasse.
-Herv - ' skole '.
eelevea
eller annet tilbud, sier radgiver
Kjersti Kiev Paulsen ved Miser
ungdomsskole. De fieste har

Kultupplan- en vedtatt
Det ble mye prat cm prinsipper
da Enebakk kommunestyre
mandag behandlet külturplanen
for kommunen. Punktet det hersket uenighet om var planens
punkt atte, hvor det foreslás at
kultursektoren omorganiseres
som egen stat med en egen
etatssjef.
Til syvende og sist gikk 17 av
komunestyrets medlemmer inn
for a godkjenne kulturplanens
kapittel 1-8 i prinsippet og at pnioniteringer og ennomfØringer
av tiltak som krever Økoncmiske
uttellinger tas opp i forbindelse
med arsbudsjett og langtidsbudsjett. Kontorsjefens forslag
gikk ut pa a godkjenne kulturplanen punkt 1-7 og ta punkt 8
som gikk pa omorganisening av
kulturstyret til egen etat, til
etterretning.
Fonslaget som ble vedtatt nar
det gjaldt godkjenning av planen
ble framsatt av Helge Nilsen pa
vegne av Venstre, Arbeidenpartiet og SV.
Helge Nilsen papekte at dette
er kommunens fØrste kulturplan
og som sadan kan den umulig
vre fullkommen. Det er hovedprinsippene vi skal ta stilling til,
sa Nilsen. Kulturstyret Ønsker
sektoren som egen etat pa sikt.
Vi skal foreløpig ta stilling til planens hovedprinsipper og utsette
alle prioriteringer til budsjettbehandlingen.
Jan østreng var derimot av en
annen mening. Han ga uttrykk
for at planen var et godt fundament for videre kulturanbeid.
- Jeg tar imidlertid forbehold

nar det gjelder punkt 8 om crganisering. Tar man pninsipielt
stilling til a ra sektcren som egen
etat - tar man samtidig pninsipielt stilling til de Økte utgifter
det medfører, mente han.
- Nilsen snakket om prinsipper, sa Guslund. - Jeg tor ikke,
men foretrekker a bruke pengene
pa annen mate enn a styrke administrasjonen.
- Dette har med status a gjOre,
mente kulturstyrets formann
Stale Pedersen. Kulturstyret er
eneste sektor uten egen etat. Det
er en nedvurdering, og gir uttrykk for at denne sektonen
egentlig ikke er sa viktig. Vi bØr
pa sikt ga inn for en omorganisering for a hØyne sektorensstatus,
slik at vi kan konkurrere med andre sektorer under budsjettrundene.
May Strandos Johansen karakteriserte kommunens rolle i Enebakks kultunliv for man fikk kultursekretren som et Ødeland,
og avstedkom slik sjokktilstand
bade hos. Torstein Guslund og
Asmund Jahr, som bare matte
minne om at det hadde foregatt
visse kulturaktiviteter i Enebakk
lenge for den tiden.

kommet inn pa videregaende
skoler, to har ftt seg jobb, og ti
av elevene gar 10. klasse ved Enebakk ungdomsskole. Det var i alt
58 elever som gikk ut her ved
skolen i ár.
For noen fá av elevenes vedkommende, sâ klarte de a komme seg inn pa sine Ønsker helt pa
eget initiativ, ved a sta pa og nflge rundt til skolenè etter at de
var begynt. Ofte skier en god del
bevegelse i lØpet av de fØrste ukene. En gv vare eleven som til slutt
fikk plass pa Nissen skole, sto pa
1. venteplass pa Manglerud etter
1. inntak, og ogsa etter siste. Det
er vel sjelden at slikt skier. Men
som sagt, med iherdige forsØk
ved forskjellige andre skoler i 10pet av de fØrste ukene av skoleâret, kiarte vedkommende a
skaffe seg en plass. Det kjedeuige
er de lange veiene enkelte ma reise for a komme til skolen. Majoniteten av vare elever gâr pa MaiTglerud, og deter Ok. Men vi har ogsâ elever pa As, i Vestby og pa
StrØmmen.
Jeg har god kontakt med de
fieste av fjorárets 9. kiassinger,
og de er storfornØyd med tilbudet de har ftt og koser seg. Det
med a skifte miljØ, og komme pa
en annen skole er nyttig. Ellers
tror jeg de fleste av dem driver
med det de har lyst til - sa langt

Formannskapet bar besluttet
A utsette 14ehandlingen av denne
saken. Eiendcmmen har i an vnt
bortforpaktet til naboeiendommen for kr 1.500,-. Egentlig van
denne summen satt til 3.000 kroner, men det van ikke mulig a fa
forpaktet bent Kopàs med en slik
avgift.
Teknisk etat har vundert eiendommen, og uttalen at v.aningshuset ikke tilfnedsstiller dagens
knav til bolig.
Fonskjeuige altennativer til disponering av eiendommen har

vrt vurdent, sa som fonpakting
av den dyrkbare jorda til naboeiendommene, forpakting av hele eiendommen i den stand den
er i dag, noe som vil bli vanskelig.
Restaurening av vàningshuset og
bortforpakting av hele eiendommen er en annen lØsning, og endelig en saig av eiendommen et
altennativ. Men fØr man fatter
noe endelig vedtak har formannskapet besluttet a innhente uttalelser fra styret for
kommuneskogene vednØrende
drift av eiendornmen.

Váningshuset pa Kopás virker ikke nettopp innbydende, og
det vile vel /creve store uttel.linger cm man skulle sette det i
stand.

Dugnad i parken.__..-I,._.
I

.II.,

ene er •egyn. De er der or
det er sa viktig a sta pa, og troppe opp ved skolene.
S 0

El-verk blir
Energiverk
Kommunestyret har vedtatt at
Enebakk El-verk fra 1.1.85 omdannes til Enebakk Energiverk.
Vedtaket er i tnád med den tidligere inngatte rammeavtalen
med I'ylket cm energiplanlegging.
- Foreløpig vil dette ikke Là noen betydning i pnaksis for abonnentene, sier E-v'èrkssjef Flobenhagen til Vignett. Det nye er at vi
na ogsà er pàlagt a ta oss av energisaker, sasom enengiØkonomisering o.l. Vedtaket inneberer ogsa en informasjonsplikt innen
energiØkonomisering. Foreløpig
ma vi forsOke a bygge opp en ekspertise i sa henseende. Vax
hovedoppgave vil fortsatt vre a
selge og distnibuene strØm, og sa
eventuelt vre med og tenke ut
nye energikilden.
Kommunestyrevedtaket innebarer cgsà at det ma utanbeides
nye vedtekten og instrukser etter
omleggingen. Jeg sen pa nyordningen som en klan fordel med
tanke pa energiOkonomisering,
sier Floberghagen.

Stotte til
LennestailveleN Barnues Dag
- Veien fra Klokkerudasen til
Lennestad skal hete Lennestad
veien. Det ble et fiertall i kommunestyret enige cm etter at de
mandag kveld behandlet saken
for 2. gang.

Forpakting — Kopás

Kultursekretren gar inn for
at kultunstynet bevilgen kr 3,000
til Enebakk Husmonlag i forbindelse med avvikling av Bannas Dag. Kulturstyret skal ta
stilling til saken i kveldens mote.

Helefamilien,fra den stØrste til den minste var med pa dugnaden.
Det van full innsats pa alle
held, da foreldrene til barn i
Fjellknatten Bannepark i Ytne
samlet seg til dugnadsinnsats for
a glore parken "vinterfin".
Ny sand i kassene matte bl.a.
til, og det var noe bade store og
smâ kunne vne sammen om.
For selv cm bØtta og spadener i
barneutgave er.-det noe scm he ten - -mange bekker sma><. Og er

man mange nck gàr det unna selv med miniutstyr. Ellers ble
det ryddet, nettet ph kiatrestativer, skrudd opp knagger og beiset. Riktig fint ble parkhuset
med den nye rØdfargen.
Og sà - det aller, aller koseligste, avslutningen med kaffe, saLt
og kaker. Kalde fingre og frostrØyk av munnen hOrer med-i sene
septemberkvelder.

Større parkerings,
plass ved Kàres
Kâre StrØmsbcng har søkt
kommunen om utvidelse av parkeringsplassen utenfor Kares
dagligvare.
Bygningsradet har anbefalt at
man far utvide plassen mot Øst
ved at Gjeversrudveien legges
om Ca. 15 meter.
- Formannskapet har vedtatt at
StrØmsborg far tillatelse til a ut-

vide parkeningsplasseffi samsvar
med bygningsnàdets' tilrádlng,
som cgsà gàr ut pa at parkeringsplassen midlertidig kan etablenes Øst for Gjeversrudveien, inntil man Mr utarbeidet reguleningsplan for omlegging av denne
veien, og en men permanent parkeringsplass kan anlegges.

VIGNETT

Videregáende:

D; ittig.e u ngdumrner
p.ussep opp'klu'bhen

En pust i balcken ma man unne seg. Og hva er mer beleilig enn a ta den pa toppen av skrothaugen. Fra v. Lise Dahl, Øyvinci Bremnes og Roger Hollund.
Aktiviteten i lokalene til Ytre Enebakk
UngdomsklUbb er stor
for tiden. Kiubben skal
fá en sârt tiltrengt ansiktsløftning. Det er
ungdommene selv - de
fà som fortsatt er fast
klientell i kiubben som har tatt saken i egne hender og satt i
Oppussingen
gang.
kommer totalt til a
komme pa rundt 15.000
mener kassereren, som
likevel tror at de kan
komme noe billigere ut
av det via bekjentskaper i forskjellige bransjer. Penger til hele dette arbeidet har imidlertid kiubben ikke. Likevel ma det mest
pãkrevde gjØres. Sâsom istandsetting av
det elektriske anlegget.
Ungdomsklubben i
Ytre skiller seg ut fra
bygdas to andre kiubber ved at den ogsâ er
en motorklubb som
mottar stØtte fra MA til
den delen av virksomheten. Kiubben far ellers i likhet med de andre ungdomsklubbene i
kommunen tilskudd til
driften.

gene, benkene skrellet ned til
planken, som skal pusses og
maAesØRyuterOm

lerede er bestilt, settes pa.
plass. Guivet i kiosken var allerede ferdig nymait.
- Dette er noe vi har satti
gang pa eget initiativ, sier
kasserer i kiubben, Geir
Sandbk. ForelØpig har vi ikke penger til alt det som skal
gjøres her. Men slik som det
var her kunne vi ikke ha det.
SkjØteledninger là over alt pa doene sâ det ut sorn en svinesti. Noe matte bare gjØres.
Folk har kiaget over tilstanden i over to àr nà. Selv om vi
har lokale i Ytre Enebakk

barneskole er det ikke skolens nlikt i holde orden i vàre
skal gjore det.
- Dere har darlig ràd, sier
du. Far ikke dere kommunale
tilskudd?
Det er riktig, men de skal
ikke brukes til oppussing. Det
er tilskudd til drift. Vi far bare
hàpe at vi pa en eller arinen
mate klarer a gjore ferdig oppussingsarbeidet. Vi har forbindelser som kan hjelpe oss
med a skaffe til veie noe rimeligere materiaie. Skulie vi gà
ut pa det ordinre marked a
kjØpe feks. nye skullevegger
til toaletter, ville de koste

V

Spørsrnàlet om a gjore nye
framstØt overfor fylket med tanke pa a ta i bruk Enebakk ungdomsskoles lokaler til videregáende skole i Enebakk har vrt
drOftet i formannskapet. Etter
vedtak i skolestyret 1 august ble
formannskapet bedt om A ta opp
saken sà snart som mulig.
Kontorsjefens forslag til vedtak i saken gikk pa at formannskapet snarest skulle ta opp med
fylket spØrsmàiet om a ta i bruk
Ungdomsskoien til videregàende
skole i Enebakk. Et forslag fra
Per Kongsnes om a utsette saken
flkk imidlertid flertail. KongsneS
yule ha saken utsatt til skolestyret har utredet de konsekvenser en eventuell utleie av
Enebakk ungdomsskoie kan M. I
skolestyrevedtaket fra august
ble skolesjefen bedt cm a utarbeide en skoiebruksplah for
grunrfskolen I Enebakk. Denne
planen skal omfatte lOsningsmuligheter bade dersom fylket
Ønsker a bruke ungdomsskolefl
til videregàende skole, og i tilfelie
av at skolen fortsatt skal ha den
funksjon den har i dag. FØrst nàr
denne planen foreligger vii det
were mulig for skolestyret a Utrede konsekvensene, og saken
kan da bli behandiet pa nytt i formannskapet.

4000 kroner stykket.
- ilvor xnang
--Vi har i alt en 200-300 mediemmer, men slik som det er
nà er det faktisk bare styret
og arbeidskomitéen som driver klubb og er her. Det skulle
jo foregà en viss gruppeaktivitet men det er det ikke blitt
noe sving pa.
Noe av tanken med det opppussingsarbeidet vi har satt i
gang er a gjore det penere, sà
folk vil komme - slik at det
ogsà blir mulig a drive en
klubb med de aktiviteter som
skulle foregà her, sier Sandbak.

dom under 20 àr ikke har penger
til a kjøpe 01 pa pizzabar.
- Dessuten kan ungdommen
kjOpe 01 og pizza i byen hvis de
vii. Mange setter pris pa 01 til maten. Det er forskjell pa det og a
drikke seg full. Man oppnàr ikke
holdningsendringer ved a nekte
beviiiing, sa Greni, som ogsà flkk
stØtte av Strandos Johansen og
Dag Skaug.
Dermed sá Egil Sorensen fornuften sige som ei take innover
samlingen, men Helge Nilsen var
rystet og Guslund var skuffet
over at kommunestyret slik kunne vurdere a trekke ungdommen
ut fra den alkoholfrie kiubben og
bort i pizzabaren for a drikke 01.
Men sà -galt- skjedde ikke.
For flertallet I kommunestyret
gikk inn for A avslà sØknaden, og
det blir dermed ikke mulig a fà 01
til maten i Salams pizza. Ungersness' forsiag om a innvilge sØknaden fikk fern stemner.
BEVILLING TIL
SPISEGJESTER

DRIFTIG GJENG

Det er en gjeng pa 8-10
klubbmedlemmer som er med
pa sjauinga. Men akkurat den
sØndagen Vignett var pa besØk var bare fire-fern av dem i
full sving med feiekoster, malerkoster og sandpapir. Alie
plakater er tatt ned av veg-

Avventep
fly Mole=
bpuksplan

.

/

Lise Dahl - ifull aktivitet med pussearbeid.

Spisegjester hos Clifford denmot vil kunne fâ bade juledram
og konjakk til kaffen. Formannskapet gikk i sin innstilling inn
for a gi skjenkebeviiling til deltakere 1 sluttede seiskaper. Til
kommunestyremøtets mote forelâ det imidlertid brev fra Pasquale Leone som skal drive restauranten I Clifford A'S, om at de ikke hadde sØkt om bevillmg til
deltakere i sluttede selskaper.
Det de hadde behov for var
skjenkebevilling til spisegjester.
Kontorsjefens oppninnelige innstilling lØd pa bevilling til spisegjester og deltakere 1 sluttede
seiskapet, og det var denne formulening som til syvende og sist
ble vedtatt I kommunestyret.
Forsiag til Helge Nilsen om a ga
imot søknaden flkk seks stemmer.

VIGNETT

FADE-- satser pa samarbemid
I Flatebys rockem'IIJ'O

Av Use ødegaard

Vi sitter i en krok pa
Klubb I, Morten LarØd,
Rune Bergflodt og jeg.
Disse to representerer
Fade I kveld. Tonen er
Jett og uhØytidelig.
Pressefobi har de visst
ikke, enda de skal publiseres i Enebakks
stØrste avis.
Rune husker nøyaktig nãr bandet ble
startet, nemlig den 5.
februar 1983. Dá besto
gruppen av Thorvald
Sby, gitar, Roar Birkeland, sax, Rune Bergflodt, bass, Morten
LarØd, trommer og Tor
van Leeuwan. Senere
sluttet Tor, og Eivind.
Baaserud steppet inn.
Slik er Fade i dag.

PI

Oppvarmingsband.
• Hvor ofte over dere?
- Vi pleide a øve tre ganger i
uka, menná har instrumentene váre butt stjálet, og da er
det ikke lett a Øve.
- Har dere ncie lokale til disposisjon da?
- Vi over i et rom her pa
Klubb I, men det er sánn
trengsel her. med klubbkvel-

der og andre arrangementer.
Dessuten over andre band her
ogsá. Vi er derfor ute etter et
billig Øvingslokale pa Flateby. Satser da pa spleis med
andre band for a ra det billigere.
- Spiller dere mye ute?
- Nei, vi er ikke kjent nok.
PrØver derfor a slá oss ig.jennom I rockekonkurranSer og
sánt
- Innmari álreit med aviser
som kan publisere oss litt,
supplerer Rune.
- Vi har spilt som oppvarmingsband for Jannicke, Terje Tysland, og Stavangere1semblet, for a nevne noen
meritter skyter Morten inn.
- Tjener dere noe pa spillejobber?
- Vi bar 504 kroner pa konto'n. BehØver vi a si noe mer?
Rockekonkurranser
- Morten, du nevnte noen
rockekonkurranser. Hvordan
har det gatt der, da?
- I Romerock ble vi slátt ut
delfinalen. FØrste Romeriksfestivalen vi var med i kom vi
til finalen i Skedsmohallen,
rnens i den andre kom vi ikke
videre.
- Det nytter vel ikke a
blande rock og klassisk i en
og samme konkurranse, mener Rune.
- Hvordan oppsto Fade?
- Morten: For a gjØre en lang

historie kort, Tor van Leeuwen, Thorvald Sby og Terje Kristensen Øvde pa Skihytta. Rune BerflØdt og jeg kom
oppom en tur. Dette var like
etter at <<Pause' var opplØst,
sa vi spilte ikke i noe band akkurat da. Derfor matcha vi
oss pent inn der. Terje Kristensen slutta kort etter, og
det var Fade.
Ikke disco
- Apropos Fade, hvor kommer navnet fra?
- Fade star for Flateby Anti
Disco Ensemble. Navnet i seg
sel sierjo en del. Vi spiller altsá ikke disco.
- Det var vel Morten som
kom med ideen med Anti-Disco kan Rune fortelle.
- Ja, vi er absolutt ingen disco-fans, sier Morten.
- Hva kaller dere musikken
dere spiller?
- Rock er et litt for allsidig
begrep. Vi spiller vel ikke heavy rock egentlig, kanskje
heller moderat heavy rock.
- Kun rock?
- JA, JA, JA!!
- Har dere spillejobber, opptredener, konkurranser o.1. i
kikkerten i nrmeste framtid?
- Den 29. september skal vi
spille sammen med Bass er
barnsuig>' (ogsa fra Flateby)
og 4he Project' her pa Samfunnshuset pa Flateby. Vi satser pa masse folk. Antageligvis skal vi ogsà spille i forbindelse med NorgeslØpet i

LfflestrØm. Der er vi ikke helt
sikre. pa datoen. FØr jul engang blir det arrangert Romerock igjen, og da stiller vi opp.
Satser pa rockemiljø.
- Er det konkurranse mellom Band her pa Flateby?
- Nei!!! Her er det heller
samarbeid. Vi satser .pá et
rockemiljØ, og hvis det da blir
konkurranse, blir et band lett
skvisa ut. Det er vi ikke interessert i.
- Har dere noen forbindelse
med band i Ytre?
- Nei melldm Ytreband og
oss er det mer konkurransepreget, liksom..
- Er det noe dere vii si folk i
Enebakk?
- Ja, dere er darlige til a mØ-

Fade's Morten LarØcL tives
blant trommene. Bandet
satser pa det de kaller moderat heavy rock. Om den
karakteñstikken stemmer
kan du selv avgjØre pa
Flateby Samfunnshus i
morgen kveld.
te opp pa lokale arrangementer, som rockekonserter
og sann...
Et typisk treigt publikum.
Men vi haper det vii bedre
seg. Slik avslutter Morten LarØd og Rune BergflØdt samtalen, sa nâ folkens vet dere hva
dere har a gjØre den 28. september: Flateby Samfunnshus. Rockekonsert med Fade pa programmet..

Rune Bergflødt og Morten Larød stilte opp for Fade i
eksklusivt intervju med Vignett
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SPORT
Deftlops, te plass

SPORT. SPORT
Ostfle best I oplenteping

Gutta har all grunn til a vcrefornØyd med delt 1. plassi denne cupen.
Fra v. (Øverst): Roar, Eirik, Kenneth. Nederstfra v.. Christian, Vegard, Remy, Ronny og JØrgen.
Enebakks miniputter III f. 75
og 76 spilte cup pa Sand 15-16.
september. De kjempet seg til Semifinalen 1 lØpet av lØrdagens tre
kamper. Pa sØndag var det et
topp miniputtlag som stilte pa
banen. Alle hadde ett mal for Øyet, nemlig a nâ finaleplass. Dette
kiarte de ved a slà Nannestad 3-1.
Men finalen ble en hard kamp!
Etter fullendt tid sto det 2-2 mel-

Smâ og store O-lØpere i startgropa.
Søndag ettermiddag avviklet
Driv sitt klubbrnesterskap i
orientering. Vret viste seg fra
en noe bedre side eim dagen i forveien da klubbmesterskapet i friidrett ble arrangert for første
gang. Det var start og innkomst
ved Mjrbanen, og det var i alt
20 deltakere som startet i fire forskjellige klasser.

lom Ullensaker Kisa og Enebakk. Her matte det ekstra-omganger til, som endte med 0-0. Da
det sto 6-6 i cornere ble det loddtrekning som skulle avgjøre
hvem som skulle bli cupmestere.
Her trakk dessverre Enebakk det
korteste stràet! Men en delt 1.
plass i denne cupen var en kjernpeflott prestasjon, og noe vienebakkinger kan vre stolte av...

Enebakk haondballen
I helgen ble det spilt kamper I
P 12, P 16 og Darner. P 14 fikk Utsatt sin kamp p.g.a. konfirmasjonsforberedelser. G 12 hadde
spillefri.
Resultatmessig gjorde P 12
med sine 2 lag den beste innsatsen. 2. laget vant 11-4 over
Nannestad 2. Pauseresultatet
var 4-4. D.v.s. at 2. omgang ble
vunnet med 7-0. Dette var meget
bra. Forsvarsarbeidet fungerte
utmerket. De som scoret var
Rhian Egedius 1 mâl, Elin Folstad 5 màl, Monica Offerdal
mal, Hege Engerhoim 1 mal,
Harine Jorgensen 3 mâl.
1. laget vant 8-3 over EIFs 2.
Pauseresultatet var 3-1. Laget
hadde flere gode mMsjanser, men
avslutningene var dessverre ikke

2 km - H 10-12:
Jon Wettergren 28.41, Terje
Gran 44.29, Erik Østlie 44.29, Tor
Wettergren 43.49.
3 km:
Grete Lein 35.49 D19-39, Ove
Gran-43.11 H15-16, Nina østlie
45.33 D13-14, Kai Nordhagen
41.58 H15-16, Nils Wiik 37,57 H60,

Anne Kaasa 50.24 D19-39, Inge
Hansen 72.51 H15-16.
4 km:
Anders Lein 43.53 H40-59, Jan
Erik Bakkásen 73.15 H40-59.
6 km - H 19-39:
Per Erik østlie 46.29, Ronny
Skaug 56.50, Trond Wettergren
74.50.

deltoklm..
Norgesmársjeñ
Fao

bra nok. Men en ting skal jentene
ha ros for: Spille forsvar kan de.
De som scoret var Maria Benterud 2 mál, Anett Hansen 3 mil,
Eliñ Foistad 1 mâl, Gry Adolfsen
1 mál, Stifle Bjerkestrand 1 mM.
P 16 laget har dessverre vanskeligheter med avslutningene i
sine kamper. Forsvarsarbeidet
fungerer ikke som det skal. Dette
resulterte i et 7-18 tap for Holter.
Men tross tapet, jentene viser
framgang.
Darner: Laget bar ápnet sesongen fint. Er foreløpig ubeseiret.
De spilte 13-13 mot Finstadbru,
og med dette resultatet er de
med og kjemper i toppen av tabellen. Vi Ønsker laget videre
fremgang.
S. H.

Svrt dárlig oppslutning
preget Norgesmarsjen som
gikk av stabelen fra Streiflnn
pa Flateby søndag formiddag.
Da klokka var halv ett, hadde
ikke mer enn tredve personer
lagt ut i lØypene, da iberegnet
mØdre med barnevogner, som
gikk den korteste lØypa pa
fern kilometer. Denne lØypa
fulgte Gjeddevannsveien, videre langs Bergskaugveien og
bort til Hauglia skole, sa ned
ødegárdsveien, 'bort Smattaveien til Robert Wenne-

volds g.rd hvor det var lagt
opp til rasteplass med klippestasjon, fØr turen gikk videre
langs riksveien, opp Bjerkelundsbakken, Granveien og
Gjeddevannsveien tilbake til
utgangspunktet.
Den store lØypa gikk innover Gjeddevansveien til Finland og SkiI1ebk, hvor det
var klippestasjon og rasteplass for denne lØypa, videre
ned ved Haugsten gárd, langs
riksveien opp i byggefeltet
langs Bjerkelundsbakken og

opp Granveien til Skaugveien, og derfra langs Gjeddevannsvejen tilbake til
Streifinn.
Alle som deltok fikk medalje og diplom.
Synd at ikke flere startet 1
det varrne fine hØstvret denne sØndagen. I fjor startet
over seksti personer. Noe av
grunnen kan kanskje vre
andre idrettsarrangement I
Enebakk som ble avviklet
samtidig.

Win fopste klubb-.
mesterskap i Midpett
Riktig grisevr ble det for
Drivs klubbmesterskap i friidrett pa Mjrbanen lØrdag. Det
var fØrste gang dette mesterskapet ble arrangert, og ca 20
personer stilte opp.
Det ble kOnkurrert i fire Øvelser, 60 meter, lengde, høyde og
kule, og poengene i hver Øvelse
ble lagt sammen.
Gutter 1977:
1. Fredrik Mood 2.785 poeng.
Gutter 1975:
1. Christian HØe 3.005, 2. Richard Finnerud 2.620.
Jenter 1975:
1. Kristin Jahr 2.868.
Gutter 1976:
1. Espen Pettersen 2.970, 2. Roar Martinsen 2.813.
Jenter 1976:
I. Marianne Skar 2.370.

Jenter 1974:
1. Elin NØkleby 2.915.
Jenter 1973:
1. Anja HØnsi 2.81, 2. Ingvil
Skár 2.316.
Gutter 1972:
1. Roy Martiniussen 2.106.
Gutter 1971:
i. stale Søbye 2.348, 2. Jan
Amundsen 2.143.
Gutter 1969:
1. Vidar Pederstad 3.162, 2. Inge Hansen 2.781, 3. Kay Nordhagen 2.449.
Gutter 1978:
1. Stein Larsen 2.567.
Senior:
1. Tor Mood 2 .871, 2. Oddvar
HØnsi 2.594, 3. Ragnar Søbye
2.431.

Norgesrnarsjen var ogsâ lagt til rette for barnevognkjørere. Her legger Vigdis Davidsen
og Bent 2 âr, Tove Hansen med Robert 1 112 ãr og Elisabeth Bakken med Cecilie 3 àr Ut pa
den. 5 km lange lOypa.
/

VIGNETT

Endel1mg
1500 m ny lysloype.
Endelig skal noe skje med
lyslØypa pA Flateby. Mandag
fattet kommunestyret vedtak om at arbeidet pA den
nye traséen skal settes i gang
snarest og innen 10. oktober
og were ferdig for 1.1;85.
ElF's folk var mØtt mannsterkt opp pA galleriet I
grønne drakter. Man vieret
utAlmodighet og kamplyst.
Det enstemmige vedtaket
skjedde heiler ikke uten debatt, gruppemøter og tverrpolitisk
parlamentering.
Uenigheten gikk stortsett pA
finansieringspianen. A fA
ferdig løypa vii koste 360.400
kroner.
Kommunestyret fikk til syvende og sist snekret sammen et forsiag til finansiering som ble enstemmig vedtatt. Det regnes med tilskudd fra STUI pA 16.000,
85.000 avsatt i budsjettet for
84, overføring fra Vidotta kr.
134.000. Det resterende beløp
utsettes til 85-budsjettet.
Det forelA flere utsagn om
at man hos de involverte firmaer som skal levere utstyr
og tjenester kan pAregne kreditt. I.vedtaket ble det ogsA
tatt inn et punkt pA forsiag
fra Almehagen om at de
134.000 til Vidotta tas inn
igjen i budsjettet for 1985.
GLEDE
Det var glede a spore da de
grØnnkledte forlot salen etter vedtaket om A sette igang
arbeidet med lysiøypa. Saken er nA 8 Ar gammel. Da reguleringsforslaget for Flateby III forelA, oversendte ElF
et brev hvgr de pApekte at
lysløypetraseen ble berØrt.
Foreningen satte da som betingeise at de skulie fA opparbeidet tiisvarende iOype et
annet sted. Senere ble lysiØypekartet uteglemt. I 1980

Skiebnetime
for ORIV

FØrstkommende lØrdag er det
duket for et hArreisende oppgjør
for Drivs A-lag. Vii Driv rykke
opp en division?
Ingen hadde vel trodd at en
slik tanke i det hele tatt var muhg for en tid siden, men ná har
aitsA bade hellet og dyktigheten
vrt pa Drivs side en stund. Saken er den at det nA ligger tre lag
i tabelitoppen, og alle er like aktuelle til serieseieren. Driv mA
vinne denne avgjØrende kampen
mot Østbygda, eiiers betyr det at
de ma spiile ogsA neste sesong i
sin "gamle" division. Dessverre
for Driv sS skal kampen foregA
pA bortebane, men det er ingen
hindring for at det mØter opp tro:
faste drivsupportere for a. gi laget
den ekstra given de ma. ha for a.
vinne denne kampen. Derfor: Alle trofaste Drivfoik, mot frem pa.
østbygdas hjemmebane førstkommende iØrdag og hei fram
drivgutta til en hardt tiltrengt
seier.

startet gravearbeidet over
lysløypa. 11981 oppnAdde idrettsforeningen en midlertidig avtaie om omlegging av
traseen. I 1982 ga kulturstyret sitt tilsagn til planene
for den nye traseen. Denne
ble oppgAtt og godkjent av
STUI 1 1983. I mai 84 ble arbeidet med hogst og rydding
av traseen fullført pA dugnad.
1500 M NY LØYPE
Det var Frode Bakken, ogsa. formann i Enebakk Idrettsforening som redegjorde for sakens gang. Han ken-

TAPTOG FUNNET
Gjenglemte ringer, kiokker
etë. pa FQikebadet, kan hentes pa Skolestyrekontoret i
Kirkebygden mellom ki.
8-16.

eller leilighet

søkes av familie pA 4, snarest.
Tif. 92 64 74

KS. i SPYDEBERG
810111 UTVALG I UNDERTOY/CENSERE

Cob
LAVPRIS

KUNNGJORINGER

,m K*S Ypkeskimp

Fra Enebakk
ligningskontor og
Enebakk kommunekasse

1

HUS

Godt utvalg I
HERREKLIER
finnep du hos

kiuderte med at nye STUI
midler ikke vii bli bevilget
for omiegging av lyslØypetraséen er ferdig. - Det betyr
biant annet at det ikke blir
bevilget STUI-midler til Vidotta fOr iysloypeprosjektet
er avsluttet, sa Bakken.
Si langt er det foretatt bAde hogging, rydding og forskjellige grunnarbeider pa.
den nye loypetraséen, som
blir pA 1500 meter. Arbeidene som gjenstAr er opparbeidelse av traseen og
montering av stolper og armatur.

Ligningen for forskuddspliktige skattytere for inntektsAret 1983 er iagt Ut til offentlig gjennomsyn pa. higningskontoret i tre uker Ira 25. september 1984.
Kiagefrist: 16. oktober 1984.
Restskatt under kr 1.000,- forfaller til betahing 16. oktober 1984. Er restskatten kr 1.000.- eller strre forfaller
r

BOLIG SØKES

ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 8881 54
Torsd. Iangdag, Apent til kI. 19.00..

I

TAKSTEINKAMPANJE

m

ums

Utfylte betaiingskort sendes med skatteoppgjørene. TiigodebeiØp blir sendt over postgiro.
Enebakk, 24. september 1984
Kommunekassereren
Ligningssjefen
E

ON

CODE TILBUD
Krabat nr. 3
Säba
minosept
for 21,90
Kompakt

••••4

kr2900

995

kP

HUSK: Tipping og Pengelotteri

Bolseths EFTF
TELF. 92 62 67
9.00-17.00
9.00-18.00
8.30-14.00

Mandag - torsdag
Fredag
Lordag

STAKE- OG GMVESERVICE
BRODR. NIKOLAYSEN

TIf. 92 51 33
Mobiltlf. 094/24 487 - 094/24 489

DAG OG NATT
Høytrykkstaking - Maskingraving Hãndgraving
lining av vann- og avlopsiedninger
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TAKSTEINI
I til utpolige I
PPISep.
bnders
I
Ij'fj Y A VA
I
—

TAKSTEIN E
LSTAD
T1f. 02/84 87 87
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VIGNETT

LEI AV
SKRAPING
OG FLEKKING

NA ER DET TID
FOR

Vi foretar fjerning av
alle typer maling
pa alle typer
u nde rI ag.
De kan f.eks. beise
Deres hus
etter var behandling.
Gratis besiktigelse
og tilbud.
Gode referanser.
Forhândspris.

LEGRARMERE
SORT,
HVIT,
CERISE

KR

46
N..-/L- aa7-ama
Grendesenteret

-

J ENE

0

110 RR

Mums Blomsterlorretning
og Begravelsesbyrä
Holger Sveum
2 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrá 7148 30
-liorggt.

-

HOM00 PAT

AUD SKOGHOLT Kirkebygda
-

TELEFON 92 62 63
KUN TIM EBESTILLING
Treffes sikrest ettermiddag'kveld.

Ring om tilbud pa

traktordekk

TLF. 92 44 08

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A.S
OVEREN BENSIN & SERVICE

TIf. (02) 92 83 74

VE~B

R OR

ARNE VEIBY

-

TLF. (02) 92 86 43

-

PRIVAT 92 85 54

Markiser
Persienner
Gardinbrett
ENEBAKK MARKISESERVICE
I

IF

lnneh.: LEIF VEDAL
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 48

EKOFISK

BENSIN OLJE REKVISITA
Aut. gummiforhandler
Apningstider:
Hv.dag 06.30-22.00 GATEKJOKKEN
-

Lord.
Sand.

-

-

Electrolux komfyrer,
kjoleskáp og
frysebokser
TILBUDENE WELDER
UT SEPTEMBER
cS1tmbtq & &tercien. cAl.L
1912 ENEBAKK
EL. INSTALLASJON
OG FORRETNING

(02) 92 63 00

VARME NYHETER
FRAESSO

KORT LEVERINGSTID PA:

20% rA

ALLE LAMPER!
10% PA

-

09.00 20.00
11.00 22.00

Enebakk
Transformator
Verksted
Boks 27
1911 Flateby
TIf. 92 85 40

• lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby - TIf. 92 81 32

(cl

UTFORER ALT I
VARME, SANITIER
OG
OLJEFYRINGSANLEGG

12. 4/11-28
124/11-36

og

Vakâsveien 4,
1364 Hvalstad.
Telefon (02) 84 87 87

1911 Flateby

Søndag 30/9
ki. 16.30 (B)
ULVEHYLET
Ki. 18.30 (U)
FULL KLAFF
PA KØYEKANTEN
Ki. 20.30 (V 18)
SCARFACE

DIESEL
STILLING LEDIG

o.

-

FYRINGSOLJE NR. 1
DIV. MOTOROLJE DC FElT
TIf. 92 81 24 eller 92 80 40
ROLF NSVOLD

Ytre Enebakk
Postkontor
Ved Ytre Enebakk postkontor er det ledig en stilling som
postbetjent L. Den ukentlige
arbeidstiden er 20-22 timer.
Gjoremâl i stillingen er syklende postomdeling. Lonnen
kr
er ft. kr 3.65060
4.612,40 pr. mãned, avhengig av tidligere yrkespraksis.
Fra lonnen trekkes 2% pliktig
pensjonsinnskudd til Statens
Pensjonskasse. Det vises til
fulistendig kunngjoring ved
postkontoret. Nrmere opplysninger fs ved henvendelse til poststyreren, Ytre Enebakk. 02/92 40 87.
Soknad pa spesiell blankett
som las ved postkontorene,
sendes hit vedlagt bekreftede vitnemAls- og attestkopier innen 05.10. 1984.
Postsjeferi i Lillestrom.
Voldgt. 7, 2000 Ullestrom

PARAFIN

-

FOR
ESSO I HUSET

VARMENS
SKYLD

-

POST VERKET

FIRMAETS LEGGERE
STAR TIL
DERES DISPOSISJON

STORE RESTRULLER PA LAGER

Vi viser prover og foretar
gratis oppmáling.

TEPPE ENGROS A/S
-

ALT I TEPPER OG GULVBELEGG
HAUGVEIEN 38, 1911 FLATEBY, tlf. 928021

VIGNETT

IT0R

Arets
stjernelam

TAKISOL
takmasse

Systemet for vedlikehold av de fieste typer tak. Industri,
hus, hytte, borettsiag etc. Garanti - referanser. Kontakt
oss for et uforbindtlig tilbud. De vii bli overrasket over prisen. NB. Ved bestliling i september kan vi love Dem et
ekstra hyggelig prisavsiag.
OSLO: Vakâsvn. 4
TIf,02/848787
SKIEN: Raset 63
TIf. 035/96 611
SANDEFJORD: Kiigt. 12
TIf. 034/68 264

1/i - 1/2

80

HOSTTILBUD

18900
2590.3590.'

TØi'ketrommel
Vaskemaskin
helaut.

kr

Oppvaskmaskin

kr

Romfyr, 4

p1.

3990.'
AN&-

pr. kg
BestiHing mottas

Fersk
bøyrygg
55,90

3D80

pr. kg

kr

91KAPLAN IAKFOLIER
Problem!øSerefl for f late tak og terrasser etc.
Reparasjon av game tak kan bli kostbart, men
kan ogsA bli planlagt for kostbart.
Veig derfor den mest økonomiske losning med
Sika takfolier.

Vaskemaskin
Zanker halvaut.
KJOPEKORT

BOX RE 0 ITT

Nakkekoteletter
50

73,50

C7LEKTRISKE
I

pr. kg

1820 SPYDEBERS

Servn-

1

lat 091
1/
2

pris
7,82

Jern og byggevarer I Enebakk
Vi forer det meste innen jern og byggevarer.
Filing av nokier

OSLO: Vakâsvn. 4
TIf. 02/84 87 87
SKIEN: Raset 63
Tif. 035/96 611
SANDEFJORD: Kilgt. 12
TIf. 034/68 264

AMr'G'STFDER
Mandag - fredag
Torsdag
Lordag

Lever-95
postel 3pr. hg
5,97

9.00-16.30
9.00-18.00
9.00-14.00

.

pr. hg

160

Käl

pr. kg

VELKOMMEN!
Adresse: 1912 Enebakk - Telefon (02) 92 65 25

KIRKEBYGUEN JERN & BYGC A/S
TOYOTA

Verdensmsuksessen kan bli din!
I en 6rrekke har Toyota Corolla vaert verdens mest
kjopte bil. Na*er den butt storre og mer teknisk avansert.
Kontakt oss for en prøvetur.

ibm- 090
käl
pr. kg

I A 70
Ut pant

$!I
20,10

+

1/i boks

ferskenP 95
KUN

20 kg

hvetemel
TOYOTA

-.

83'20 G7°°

COROLLA

MM(YTRI BIL A/S

Lokens
Matsenter, A/S

Myrfaret 3,1400 Ski - TIf. 02/94 5200

YTRE ENEBAKK

TOYOTA I FOLLO:
Man.
Tits.-torsd
Fred
Lord

9.00-17.00
9.00-20.00
9.00-17.00
10.00-14.00

(innkjønng ved Grenseveien 1a Nwdbyveien)

Genera Iimporfor F.E. DoHI & Co. A/S, Svelvikveien 59, 3000 Drammen. TIf. (03) 811580.
TOYOTA - kvalitet hele veien

TLF. 92 40 14

He

mi

du:':

Venter du pa
skattepengene?

Skattepengene nei det er nok sa lite at det er
ikke start a vente pa, sier
Amanda Krogstad fra Kin
kebygden, som har sitt
daglige virke pa Daleljerclingen postkontor. - Jeg
er avhengig av a bruke hil i
arbeidet mitt, floe som
gjør at jea .som regel far
skattepenger tilbake, mcmi
aidri nok til at det or noen
vits I a legge planer for
pengene.

Jeg pleier a Pa baksmell, sier Karin Hvidsten,
fra Dalefjerdingen, sa jeg
kan ikke si at jeg venter pa
skattepengene. Skulle jeg
mat formodning were sd
heldig a Pa tilbake penger
vet jeg sannelig ikke hva
jeg skulle gjort med dem.
Dä matte jeg ha tid til a
tenke meg am.

A
- I fjor gikk regnskapet
akkurat app. Det ble verken baksmeii elier penger
a betale, sier Ragnar Siette som driver med bilopphogging i Dalefjerdingen.
Tror ikke jeg far noe penger tilbake, men jeg er
spent pa resuitatet. Kona.
pleier a Pa igjen noe. Hun
har jobb I Oslo. Planene
for pengene hvis jeg far
noe igjen er greie. De skal
brukes app, sier Slette.

En undersØkelse som
nylig bleforetatt i Osloskolene viste at en stor del av
de lcerebØkene som brukes
er sâ gamle og slitte at d&.,
faller fra hverandre, og i
tillegg benyttes det lc.erebØker som ikke lenger er
korrekte - eller som formidler foreldedeholdfinger f.eks.. til kjønnsroller.
Vi dro pa lynvisitt til Stranda skole pa Flateby for a iete
etter skrekkeksempier pa irebØker som brukes der, men
matte bare konstatere at sâ
ikke er det i alle fail ikke der.
Riktignok heter Namibia SØrVest-Afrika, Zaire Kongo, og
Zimbabwe Rhodesia i Det rØde Atlas som brukes ved skolen. Og riktignok er atiaset ikke eldre enn fra 1971. Men
mye har ski edd i Afrika de siste 12 ârene. Ordlista som brukes er godkjent 1 60, og utgaven de bruker pa Stranda
er trykket i 66. En del h-er er
vel amputert siden den gang,
og noen a-endinger flyttet
fram og tilbake. Med tanke pa
den spràkiige forvirring som
hersker og de genereit dárlige
norskkunnskaper dagens eiever bar, burde vel en korrekt
ordliste vre et Ønske.
- Det sam først og fremst ma
skiftes ut her ved skolen, sier
lrer øyvind Sand som vi
treffer pa materialrommet i
en fritime, er 0-fag bØkene. De
ble godkjent 1 72, og begynner
A bli bade for gmle, og dessuten ganske lefsete og utsiitt.
Maten stoffet blir presentert
pa i disse bØkene holder ikke

Lcrer Øyvind Sand med noen av de <verste' lcerebØlcene
som var a oppdrive pa Stranden skole.
lenger mad. Spesielt vii lesesvake clever ha me--et vanske
hg for a tilegne seg stoff fra
dette verket. Emnene er ogsâ
for integrert. Det viser seg
ofte at det ender app med den
reneste graut. Man er faktisk
pa vei tilbake til det gamle systemet, med mer oppdeite
emnebØker, historie, geografi
og naturfag.
MattebØkene skulle vrt
skiftet ut ná. De er slitt, og de
begynner a bli for gamle. 4.
kiassene har ftt fornyet sine.
Imidiertid oppdaget man at
engelskbøkene var i en éiendig forfatning, og sà ble det
engelskbøker i stedet. De vi

vi Cappeiensrag det er fort
satt en kiasse her ved skolen
som bruker det etter eget ønske.
Start sett er vi godt fornøyd
med de irebØkene vi har her,
men nar det er sagt ma det jo
tiifØyes at vi bar mange slitte
bØker som kunne trenge - til
utskifting.
Det vi eliers kunne tenke
ass, sier Saltnes er flere emnehefter og utfyiiende litteratur,
oppsiagsverker a.s.v. Problemet er jo stadig Økonomien.

Hvorfor folk samlet alle sine
kontoe.r i Spareban n..."
Har du Personkonto i
Sparebanken, far du
bonus-rente pa flere
sparekontoer. Dette -

- Om jeg venter pa skattepengene? Jeg vet vel ikke hva jeg venter pa, sier
Anne Kate Nss, fra Dalefjerdingen, som jobber
pa Sofienberghjemmet I
Oslo. - I fjor fikk jeg noe
tilbake, og det blir det vel
kanskje 1 ár ogsa. Jeg viii
sâ fall spare pengene til
sommerferien.

hadde var faktisk herd med a
faile fra liverandi'e, sier Sand,
og viser ass' noen grelle eksempler.
- Men sa ilie som i Osioskolen er det ikke her, sier Sand,
og vi er jo glade for at vii alle
fail fikk skiftet ut leseboka i
fjor. Helt til da kjØrte vi pa Egners, sam ble godkjent i 1958.
Bare synd at Økonomien er sa
dáriig at man ikke bar ràd til
A kjøpe tilleggshefter og emnebØker som hØrer til verket.
- Nytt 0-fag verk til elevene
pa skolen her yule bety en uttelling pa 35.000 kroner, sier
rektar Robert BrØnmo ved
Stranda skole. - Det er nar

man ser slike tail man skjØnner at det gar seint med utskiftinger av lrebØker. Eiiers
har vi mye slitte bØker, som
nesten faller fra hverandre,
sier BrØnmo, og viser oss en
diger haug mattébøker som
blir reparert i iedige stunder.
- Et av de beste hjeipemid
iene vi har for samthige fag, er
kapimaskinen. Imidlertid er
bruken av kopimaskin ikke
gratis. Den behaster budsjettet uteri at det blir gitt
ekstrabevilgninger. Det bevirker i sin tur at man far
mindre slingringsmonn nár
det gjeider fornying av bøker,
for det gàr jo av samme budsjett. Man ma fØlge app med
beviigninger nar man innfØrer
nye ting.
- Vi har ingen irebØker i
bruk som ikke er godkjent.
sier rektor Kari Saitnes ved
Kirkebygden skole. Norskverket fikk vi skiftet ut ifjor
takket vare en ekstrabeviigning. MatematikkbØkene ble
skiftet ut for et par arsideh.
Vi bruker et verk som heter

ere.kont

betyr at du f.eks.
far hele 9,75% pa
sparing med skattefradrag.

Pers n onto

gjor det lonnsomt a samle seg

Cj S PARERANKEN
E
- din nrmeste bank i Oslo og Akershus

