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- At man bare kan kjØpe opp og legge ned Enebakk, de finer
vi oss ikke i, sier en opprørt Christian Oppegaard. Hele omràdet som ligger innenfor den svarte markeringen pa
kartet blir
nle,i:jf, , , , ,,

Om Milioverindepartementog fylkesmann far
det som foreslâtt blir Ca. 80 prosent av Enebakks utmark liggende innerifor den nye markagrensen nar denne fastsettes.
Forslaget til endelig markagrense er nâ ute til
horing, og horingsfesten er satt til november.
Om grensen blir fastsatt som foreslàtt, noe
det er grunn til a anta, VII den gá langs riksvej
120 - med visse modifikasjoner - og berore
bI.a. boligomrader pa Flateby. Nàr grensa forst
er fastsatt, vii det bli svrt vanskelig a fà omràder omregulert til boligformai, kraftlinjer O.S.v.
Saken har vrt oppe i kommunestyret to ganger, og det var svrt delte men inger, fordi man
ogsa her kommer inn pa frilufts og miljovern
hensyn.
.
...Se sjste side

Tof f tpo soinentLtio
starter IPISOPSalong
En <<hrfin> nyhet til alle
enebakkinger: PA Flateby
finnes det nã en frisørsalong som er kiar til a ta I
mot kunder av begge
kjønn. Innehaver og leder
av denne salongen er en 22
ar gammel jente som
opprinnelig kommer fra
kaldere himmelstrøk enn
akkurat Enebakk.
Siw ThØlJefsen heter
denne unge initiatjvrjke
damen. Hun er Tromsøvring, men har tilbrakt
de to siste arene av sin lretid pa Strømmen, der
hun har perfeksjonert seg
innen frisørfaget. Pd Apningsdagen den 1. oktober
virket det som om det var

stor interesse for denne
nye salongen. Det hadde
nemlig vrt nesten fuilt
fra morgenen av, fikk vi
opplyst da vi mØtte opp
litt utpa dagen.
Hvis du synes at 22 àr er
en Iitt ung alder for en frisØr, sá er det beroligende
vite at Siw ThØllefsen de
siste to àrene har deltatt i
en rekke nasjonale mesterskap, og hun har heydet seg meget bra. Det ba
rer alle premjene og diplomene hennes vitnesbyrd
om. Hennes mertjttljste
inneholder meget gode
plasseringer fra Oslo
Open,
N.M.
og
østfoldmesterskapet

Enebakk rorIeggerepft

k
Alleredefra tidlig pa
dagen var detfulifa7t i Flatebys nye frisorsalong i Grendesente.,.et

ved aut. ro.rlm. Trygve F. Andresen,
Vàglivn. 25, 1914 Ytre Enebakk
Utforer alt I rørleggerarbejde
Pristilbud pa mdernisering 09 nyanlegg.

TIMELONN. KR 100,tlf. 92 43 54

eks. mva.

1. november, far Enebakk fly skólesjef.
I-lalvard Toft som har
innehatt stillingen i 12
ár takker for seg. Men
lit oktober vii skolesje
fen fortsatt vere a finne pa sitt kontor, i full
gang med sine mange
oppgaver, og like engasjert i de saker han
brenner for. Her star
videregaende skole til
kommunen som den
store hjertesaken for
Enebakks skolesjef.

Se side 4':.

PA DEKK-JRI(T? Kjor til
YTRE EIVEBAKI(
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lIt. (02) 924408

VIGNETT
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HalyardToft en ildsje
I a.rbeldet for;bed re. sk,o%I.e.
Toft har alitid satt elevene i sentrum for sitt
virke. Hans fremtidsdrØm er en skole uten
dagens kiassesystem,
hvor lrere og clever
er engasjert ut fra helt
andre forutsetninger
enn i dag. En skole med
mer fleksible elevgrupper, hvor den enkelte
dcv kommer mer I fokus.
Videregãende
- Du oppfattes som selve lidsjelen i arbeidet for a skaffe
kommunen videregàende
skole. Blir det vanskelig a
slippe dette arbeidet ut av
hendene slik som saken star i
dag?
- Egentlig ikke. Jeg er
brennsikker pA at interessen
for 5. skaffe bygda videregaende skole fortsatt vii vre
levende.
Nâr det gjelder politikernes
rolie i dette arbeidet er jeg
imidlertid mer skeptisk. Jeg
hâper jeg tar feil, men min intuisj on - og den pieier a vre
god, sier meg at interessen
hos enkelte for videregáende
skole er daiende. Nettopp derfor kan det vre nyttig at
man far vite hvordan
enebakkungdom 1 dag er
spredt rundt om i fylkets skoler. Vi arbeider ná med en
konkret undersØkeise av dette. Denne er p5. det nrmeste
avsiuttet, og det viser seg at
vi har elever I Asker, Brum,
Nes, Jessheim, Oslo, LillestrØm, LØrenskog, Oppegârd,
Strømmen og Sørumsand.
Dette er vrre enn fryktet.
Heit fra grensen mot Hedmark og ned til østfold er
meliom 250 og 300 enebakkungdommer spredt.
Her i Enebakk er vi fortsatt
det mØrke fastiand n5r det
gjelder videregSende skoietiibud. fortsetter Toft. - Vi er
glad for de fern fiuiaikiassene
vi har pa Flateby, og vSrt hap
er at det er opptakten til noe

mer. Det nytter ikke 5. sitte og
vente pa at fylket skal gi oss
floe. Vi hadde ikke hatt tilbudet p5. Flateby heiier om ikke
skolestyret hadde jobbet.
Mm tanke er at om man ná
leiet ut ungdomsskohad
lens iokaler til en sum av
f.eks. 2 millioner i 10 5.r, yule
forrentingefl av denne kapitalen gitt muligheter til 5. bygge
ut Stranda til ungdomsskOie.
Tanken om 5. benytte Enebakk ungdomsskole som videregâende er slett ikke fly,
silk som man f5.r inntrykk av.
Ailerede I 60-Ara var det nedsatt en komite hvor Frantzen
var formann. I denne komiteens forslag ble Enebakk
ungdomsskoie allerede nevnt
som et framtidig alternativ Ui
videregàende skole i Enebakk. re den som res bØr.
Vestkantbehandliflg
- I saker man brenner for lØnner det seg ikke med spilifekten, sier Toft. - Man ma snakke rett ut, og i kampens hete
hender det at lunta er kort,
men man m5. sette saker p5.
spissen for a ra noe gjort. Man
m5. drive p5.virkningsarbeid
overfor de andre kommunene
i fylket, og gjerne alliere seg
med de som far i pose og sekk.
I s5. mate sier jeg gjerne at fylket bedriver en vestkantbehandling". Tenke seg til at
man I siste prioriteningsplafl
tulgodesâ Asker- og Brumskolene med 30 miliioner uten
at det ga sà mye som en ekstra elevplass. Og s5. kan man
ikke bruke noe her!
Det typiske er at ikke noe
skolestyremøte bar samlet sà
mange tilhørere som det julimØtet for tre Si siden da det
var snakk som skoieskyss.
Bade foreidre og elever Ønsker videregàende skole i Enebakk. Og det er dem det gjelder. Enebakkinger en snilie.
Liker ikke 5. legge hindringer i
veien for andre. sa nâr man
planlegger 5. bygge videregâende i Rlingen, vii ingen
iegge hindringer i veien for
det. Man far avfinne seg med
tingenes tilstand! Men dette

KUNNGJORINGER

Flateby Vannverk

Spyling av iedningsnettet blir utfØrt I perioden fra og
med mandag 8. At. til og med fredag 12. okt. Vannet blir
i perioden grumset, vr oppmerksom p5. dette nâr det
skal vaskes k1r. Tapp gjerñe vann for 5. ha i reserve.
Flateby Vannverk A/L
Styret

-Man ma ofte sette saker pa spissen for äfà noe gjort, og da hender det at lunta blir litt
kort, sier den avtroppende skolesjefen.
erikke riktig overfor ungdommen, konkluderer Toft.
Positivt skolestyre
- Husker du noen av de fØrste
sakene som nybakt skolesjef i
kommunen?
- Underlig, for det var faktisk saker hvor lrere yule
slippe 5. ta jobben de hadde
f5.tt. I dag er situasjonen motsatt.
Ellers var sentrale myndigheter pb. det tidspunkt intek*p&f1erethter. Vi ble en av de fØrste kommunene som satte i gang fluorprosjekt i skolene. Prosjektet var finansiert av sosialdepartement og helsedirektorat.
- Jeg vii undenstreke, fortsetter Toft, at skolestyret i
Enebakk alitid har stilt seg
positivt til nye tiltak. Jeg bar
alitid hatt godt samarbeid
med skolestyret og synes nâ
n5.r jeg ser tilbake at Enebakk
harvrt et godt, og p5. mange
mater lett sted 5. virke som
skolesjef.
- Noen skikkelige fighter
kan vel en skolesjef se tilbake
p5. etter 12 àr?
Den stØrste var vel den om
Grendeskolen - Hauglia pa
Flateby og Idrettshallen som

utgjorde fØrste byggetninn p
Mjr. Mjr var faktisk første
skole 1 landet hvor idrettshallen utgjorde fØrste byggetrinn. Og den kostet oss ikke mer enn det yule kostet 5.
bygge to gymsaler. Men denne saken sto det jo strid om.
Ikke sá mye partipolitisk som
bygdepoiitisk. Det er likevel
en strid jeg ser tilbake p5. med
mye giede og god samvittighet. Forholdet var det, bade
f1f5.
rha!Ie
for
det var om 5. gjØre 5. f5. presset
det gjennom for 5. f5. med
fylkestiiskuddet fØr 1. jan.
1975 da denne ordningen opphØrte. Det kiarte vi. Tilskuddet var p5. 950 000 kroner til
hvert av byggene.
Bier og inosjon
- Hva gjØr en pensjonertskolesjef?
- For det fØrste skal jeg begynne med bier. Jeg har ikke
drevet med det fØr. men fikk
tilbud om 4 kuber, og synes
det kunne vre intenessant.
Ellers en jeg mosjonmst. Og
sâ har man hage og bus, hvor
en del fonsØmte ting skal tas
igjen. Jeg er glad I hagearbeid
og ser fram til 5. kunne bruke
mer tid p5. det.

kontaktutvaig har han nâ
skrevet bnev til Enebakks to
kiubber, Driv og Enebakk Idrettsforening, og luftet ideen
om et eget skiskytteraniegg 1
kommunen.
- Vi bar yppeniige forhold
her i Enebakk, mener Toft, og
antyder ornr5.det mellom
drivplassen og Hoimetjenn
som aktuelt omr5.de. - Her
har man alt som trenges. Parkeningsplass, stamplass for
publikum, gunstig tenreng. SA
langt finnes det bare et aniegg
i Akershus, sier Toft, og det en
Holmenkoilen. Men sporten
en populr, det gjelder 5. smi
mens jernet en varmt. Det viile ikke bli dyrt, og man vii
heit sikkert f5. STUI-midler.

Parkassistent

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

Endelig skal jeg ta igjen
mitt forsØmte husmorarbeid.
Jeg har ikke vrt srlig flunk
og aktiv hjemme. Her har jeg
tenkt S. forbedre meg. H5.per
det ikke bare blir p5. papiret.
Kvinner har ofte to jobber.
Det en noe vi menn ikke har
mestret sâ iangt.
Skiskytteranlegg
Idrett ligger den avtroppendë
skolesjefenshjerte nr o

I Ytre Enebakk husmoriags barnepark er det ledig vikariat for parkassistent f.o.m. 1. nov. 1984 t.om. 20.
juñi 1985. LØnn etter avtale.
Henv. og søknader til Anne-Marie
Holtet, Ekornvn. 4, 1914 Y. Enebakk,
tif. 92 47 07 innen fredag 12. okt.

------------------SVARSLIPP

De eldres dag I Enebakk Menighet v/

Søndag 7.10. ki. 11.00 gudstjeneste I Enebakk kirke
Eivind JohanneSSen.
Etter gudstjeneSten innbys til samling med kirkekaffe i
kantina p5. Herredshuset.
Ved behov for skyss ring tlf. 92 63 28.
Velkommen.
Enebakk Menighetsrãd

TAPT OG FUNNET
FUNNET
Trillebâr funnet i Granveien.
Fáes igjen mot annonsens
kostende.
TIf. 92 87 13.

Til Vignett
-Borgvn. 3
1914 Ytre Enebakk
Jeg ønsker a abonnere
Kr 12,- pr. mnd.
Navn

pa Vignett.

-------------------Adresse
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V G N ETT

Fjy
aksjon
for
Flott e dekopasionep I
fosfatfpl
VaSK
FIaebys Aye kafetepifi
eq legg da merke til bildene turen, men rnatn er ikkë
pa veggen. Dc alene er verdt forakte den keller.

Av Espen Nordhagefl
Enebakk har i disse dager
fâtt en my kulinariSk attraksjon. Det er pa Flateby det nà
blir mulig a spise seg mett i
aye eq i/c/ce minst litt scvrpregede omgivelser. I det
samme bygget som Clifford
A/S har sin butikk, har den
italienslcfødte .Enebakkmaflnen Pasquale Leone startet
sin egen restaurant. Na vile
det kanskje mere rimelig a tro
at sidën innehaveren har italiens/c blod i ârene, vii det nye
etablissementet ogsd bcere
preg av dette. Man kunne ikke ha tatt mere fell. Pa den
ene veggen inne i lokalet henger det se/cs arbeider av Enebakkunstfleren Leilcny Derlick. Den rode tràden i disse
bildene er handelenS utvikling i Enebakk fra kramkarens tid eq frem til i dag,
med nye kundevenflhige restauranter. Tirsdag 25/9 kI. 11
var aitsâ tidspunktet for âpningen, eq da Vignett ankom
àstedet' var det hektisk aktivitet overalt. De siste forberedelser ble gjQrt, og wienerbrød og kaffe ble gjcrt
kiart til nyflkne eflebakkin ger.
og som en gledelig prikk
orer i-en. korn meldingen em
at rest auranten-h
vWing til a s/cjenke brenneVifl
til sine spisegjester. Denne fly.
heten kern etter del Vignett
erfarte, ganske overrqskeflde
pa innehaveren, og det er
synd a si at han ikke tok den
med godt humor.
Hvis man fØler seg kallet til
a ta med familien utfor a spise en dag, er det absolutt anbefalingsVerdig a ta turen til
Pasquale Leone pa Flateby,

1

MINNEMOV
A

IRMvlaIRE

Leikny Derlicks Jiotte dekorasjofler som illustrerer handelens
utvikling i Enebakk gjennom tidene er kafeteriaenS store attraksjon. Her ser vi kunstnerenforafl et av bildene.
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FiatehybOere
A kjøpe
Iriomräder

KOM OG GJOR KUPP!!!

*
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gINGSN?'DIN
1

Full fart frafØrste dag i Pasquale Leones nye kafeteria i Flateby Gréndeseflter. Ulla Siljebøl (ba/c disken) har hendenefulle
fraførste stund.

LOPPEKASSEN STAR FREMME
TORSO., FRED. & LORD.

GrendeSeflteret

a

Butikkenes innehavere er butt
Som de fleste enebakkinger vethar A.N.Ø. (av- oppsøkt og skrevet til for a fa
flest mulig rnerker. og stadig ha
løpssambandet nordre Øy- noe pa—tiibud i de forskjellige
eren) satt I gang en kampan- butikkene.
e for bruk av fosfatfritt vasS0IT1 en test pa om man har
kepulver. En del politiske
nadd fram i arbeidet. vii Enepartier og organiSaSiOfler I bakk husmoriag den 6. oktober
Enebakk samarbeider om igjen vre a rinne utenfor en del
denne kampaniefl. Omlig- butikker pa Flateby. i Kirkebys
gende vann og vassdrag der da og Dalefjerdingefl. Denrie gangen er det et spørreskjema som
fourensniflgefl er like fare- star I fokus. Forbrukerne skal
truende som I Øyeren, er og- svare pa en del spørsrnal. og dets. irnilemmet I kampaflien.
te materieil blir videresefldt til
Det liar vrt stands utenfor de A.N.Ø. som igjen fØrer statistikk
fieste av bygdas butikker, hvor over hvordan kampanien har virhusmorlagefle delte Ut opplys- ket. SA ta godt imot husmorlaningsmateriell, og hadde stilt ut gets folk disse dagene, og tenk
butikkens utvalg av fosfatfritt fortsatt fosfatfritt. For husk, vi
har bare en jord!
vaskepUlVer.

Flere av beboerne i BergskaUgveien og KonvaliVelen har sØkt
kommuflen om a fâ kjøpe friomràder som Jigger i flukt med
de respektiVe ejendommer, og
som egentlig er satt av til biant
annet lekeplaSser.
Den ene søknadefl gjelder et
fern meter bredt omrâde mellom
Hauglia skole og KonVallVeiefl 3.
5, 7 og 9. En annen søknad gjeider kjøp av tomt mellom BergskaUgVeiefl 40 og 38. Det.dreier
seg om en 7 meter bred korridor
inn til lekepiaSSefle i BergskaUgveien. Det er ná opparbeidet en
1-2 meter bred gangvei her, og
det er denne eierefl av BergskaugVeiefl 40 Ønsker a kjØpe.
Den trecje søknaden gjelder kjøp
av restén av friarealet mellom
KoñvallVeiefl 32 og 34. SØkerefl
Ønsker a kjøpe areaiet for a fylie
opp og bygge garasje. Saken star
for tur til behandliflg I bygningsràdet, hvor den ble utsatt i siste
mote i pávente av befaring av de
aktueile omrádene.

Alle over 1,80
foft'ener en
•eksfra lang
Det er gjerne føttenesom far fide nãr dynen din
er for kort. Kalde og blãfrosne hutrer de seg
gjennom lange, kalde vinternetter. Da er det
bedre med en lang, varm en - f.eks. en pã 22O
cm. SA lange dyner har nemlig Norsov laget for
deg som er over 1,80. Na har vi et godt utvalg,
sâ du finner sikkert en du liker. Og lurer du pa
prisen, kan vi fortelle at det ikke er størrelsen det
kommer an pa...!

Pris fra
kr. 285,Stikk innom nã,
sã stikker ikke
bena utenfor
en vinter till

NYTT

]I(-)
BJERKESENTERET - 1911 FLATEBY - TELF. 92 80 32

VIGNETT

Ant.impus og POCk pA
Fiateby Sa funnshus

Av Lise ødegárd
Enebakk husmoriag og Lions
klubb var opphav til idéen om
rusfrie arrangementer for
ungdom I Enebakk. Deretter,
utarbeidet ungdomsklubbene
i bygda idêen, og fredag 28.
September àpnet Klubb 1 pa
Flateby dØrene for fØrste arrangement i en seri pa tre.
De to andre arrangementene
er det ungdomskiubbene i
Kirkebygda og Ytre som tar
seg av, og disse vii gâ av stabelen henhoidsvis 12. oktober
og 3. november.
Prosjektet er satt i gang for
A fremme et rusfritt miljø i
Enebakk og Økonomisk er det
stØttet av kommunen.

-.

I

de denne filmen fremfor Christiane F., da denne gar pa
18-ãrs grense og ungdomsklubben har aidersgrense 13
dr.)
VELLYKKET!
Deretter kom kveldens fØrste
band pa scenen- Project
som bestár av: Morten Han
sem, gitar. Jan Vegar Veiseth,
trommer, Tor van Leeuwen,
sologitar + vokal, Cato FrØsaker. bass.
Etter Proj ects apning entret Flatebys antakelig mest

kjente band, Fade, scenen. Og
Fade bestàr av: Tormod Sby, gitar. Morten LarØd, trommer, Rune BergflØdt, bass +
vokal, Roar Birkeland, sax,
gitar + vokal.
Til slutt spilte Bass er
barnslig Blues Band' med
Tim Greni, gitar + vokal i
spissen for Morten Lari)cl,
bass, Jan Hâkon Wiger, trommer, Rune van Leeuwen, gitar.
Jeg tor pasta at kvelden og
oppiegget var kjempevellykket, og at Klubb 1 har gjort en

Bass er Barn.siig' stilte med
ldnt. . . bassist(!)
sterk innsats, som alltid, for a
skape et rusfritt miljØ i Enebakk.
FORTJENER ROS
Og som kiubbleder pa Klubb
1 sier det: "Vi begynte a arbeide med dette prosjektet allerede i midten av august og
ungdommen i Klubb 1 har
gjort en skikkelig jobb ford fã
satt denne idéen Ut i livet. Vi
har arbeidet hardt og Klubb 1
fortjener ros.

Aksjon Amnesty
gar sin gang
Arets store TV-innsamling, Aksjon Amnesty,
ncermer seg nâ med stormskritt. Datoen for selve
innsamiingen er satt til
sØndag 28/10, men forut for
denne vii det bli bade egne
TV-programmer og lokale
arrangementer her i Enebakk. Di.sse vii bli ncrmere kunngjort ndr programmet er kiart. Pd et pianieggingsmØte i kommunekomitEen for Aksjon Amnesty i Enebakk, redegjorde ordføreren for det
materiellet som alt nd er
kommet til bygda til bruk
under TV-innsamlingen.
Seive innsamiingen biir i
dr som for organisert av
kommunekomitéen, hvor
bl.a. Rotary og Lions star
for transporten, Norsk
Folkehjeip, Kirkebygden
Sanitetsforening og Enebakk Heiseiag star for servering av bØssebcvrere og
hjeipemannskapet,
og
bygdas speidere skai skaffe de nødvendige bØssebcl3rerne. Enebakk Sparebank vii innsamiingsdagen hoide hovedkontoret
dpent ford ta i mot og kontrollere innsamlingsresultatet. Aksjonsledeisen er
dessverre alierede gdtt
tom for klistremerker for
aksjonen og det vii visstok ikke bii t'kt oppflere. OrclfØreren oppiyste videre at kuitursekretceren
har til disposisjon en video-film om Amnesty som
kan idnes ut til skoier og
organisasjoner.
Selve organisasjonen
Amnesty som har hovedsete i London, er en iiten organisasjon med et
verdensomspennende nettverk av kontakter. Hva
en veiiykket innsamiingsaksjon bet yr for Amnesty
forteller det faktum at et
innsamiet beiØp tiisvarende siste drs TV-innsamiinger, utgjØr hele to ganger
det internasjonale Amnestys budsjett. Set Norges
bidrag kan bli en ski kkelig
vitamininnsprØyting!

FULLT HUS
Om det var ungdommens nysgjerrighet. fiimen Piratene
eller Flateby-bandenes popularitet som trakk fulit hus er
usikkert, men suksess ble det
i aile fail. Dermed var ogsa
rekiamen for de to neste arrangementene sikret.
PIRATENE
FØrste var det visning av liimen Piratene. En norsk
film om arbeidsledighet blant
ungdom, og hvordan det kan
fØre til alkoholmisbruk.
(Klubb l's styre vedtok a sen-

-FADE skapte stor stemning Pd Fiateby samfunnshus.

Din innsats
-andres frihet

VIGNETT

Flateby helsestasjon:

opp t.rivelig fors.tammen y n g st e
Det er nøyaktig ett ár
siden Flateby fikk egen
helsestasjon. FØr den
tiden foregikk barnekontrollen i det som
egentlig skulle vre
herregarderoben pa
Hauglia skole. D.v.s. - i
herregarderoben ble
barna malt og veid for
de ble sendt tvers over
gangen til helsesøster.
Men enda for Hauglia
igjen foregikk all barnekontroll av stammens yngste pa Flateby
1 Helsestasjonen i Kirkebygda. Midtvinters
med en i vogna og en i
skjørtekanten, samt
dárlige bussforbindelser, kan alle med fantasi
tenke
seg
resultatet....
Flatebys Helsestasjon leier
148 kvm. lokaler i 2. etasje i
Kâre Bergskaugs forretningsbygg pa Flateby. Helsësthsjonen er innbydende innredet. Lave bord og stoler i
muntre farger, lyse vegger og
muntre rode gardiner. Puslespill, lego, billedbøker, og babyleker korter ventetiden for
smàrollinger i forskjellige
størrelser. I lekekroken pa
venterommet henger to flotte
veggbilder - applikasjoner av
gutt og jente som kontorassistent og veiedarne Marit Erfjord har laget. - Jeg synes uksom det matte vre noe pa
veggene her, sier hun, og viser
oss et annet flott veggbilde
som Flateby Barnehages fØrskole har laget.
GLADE FOR HELSESTASJONEN

Vignett var pa besØk pa helsestasjonen var det full aktivitet pa venterommet. Det var
bleieskift og avkledning og
pákledning, lek og grât om
hverandre.
- Vi pleier a ta oss god. tid
nàr vi er her, sier Kirsten Hugsand, som er her med halvtar

Trivelig sted 6 vcere - det .synes tydeligvis ogsd Cato André selv om han ikke sier
stort. Men sã er han da ogsà
bare 8 mâneder.

;asss •;;:

- Ingen legeskrekk der i garden. . . Men sâ hersker det en tvers
igjennom hyggelig atmosfcere over alt i helsestasjonen pa Flateby. - Det er en helt annen atmosfinré her enn det vi er vant
gamle Sven Ove og sØsteren
pa tre. - Skriv endelig at det
er helt fantastisk her. Vi er sa
glade for den nye helsestasjonen var.
- Det er sà mye hjelp.á là
her, sier Lisbeth Granly som
er til halvtarskontroll med
Cato André. Broren Kim Are
er ogsà med, og har det travelt med de fine puslespillene
pa helsestasj onen.
- Jeg kommer fra Manglerud, siér Lisbeth, og der var
det helt annerledes. Her tar
de seg tid, du far ràd og hjelp.
Det er et helt annet miljØ...

for a bli mMt og veid. Derfra
gar turen til legen og vdere
inn til helsesØster.
Vignett far bli med Cato André bade til helsesøster og lege. HelsesØster, Liv Rosenberg sjekker den generelle
trivsel, som det ikke ser Ut til
A vre stort i veieri med, sjekker dessuten alitid ved halvtârskontroll om barnet kan sitte, krabbe, gripe, om de smiler. Cato André tar et godt tak

med fra andre steder vi har bodd, sier mamma Lisbeth Granly.
Fra v. Kim André Granly (5) og stort storebror, Lisbeth Granly
miCato An4ré p4 fan get, og distriktslege Torgeir Landvilc.
i den flotte rode ballen. Ingen
problemer med gripekunsten
der i garden. Men selv om barnet ved halvtarSkOntr011en ikke kan noe av det man skjekker, er det ikke sagt at det betyr noe. Utviklingen er forskjellig.
TEl VELIG MILJO

Alle er fornøyd med den
flotte helsestasjOnen, bade de
som besøker den, og de som

arbeider der. Lyst vennhig spiserom mltekjØkken-, og en tnvelig garderobe for de ansatte
er det ogsa blitt plass til. jeg
stortrives her,. sier Marit Er.fjord. Og helseøster Liv Rosenberg er ogsà vel tilfreds. Vi har jo ogsa vrt med pa a
taut ting som skulle vre her,
velge farger, leker o.s.v., og vi
har fàtt de tingene vi mente vi
trengte. Da ma man jo were ,
fornøyd. sier Liv Rosenberg.

HELSESOSTER LEGEOGTANNLEGE

All kontroll og vaksinering
av Flatebys hapefulle sma
foregàr i dag pa helsestasjonen i Grendesenteret, som holder apent hver tirsdag og torsdag. Tirsdagen er det vanlig
kontroll med veiing, maling.
helsesøsterbesøk og vaksiner.
Ved halvtàrs-, ettàrs-, toàrsog trearskontroll blir ungene
innkalt pa tOrsdager, som er
legedager. Da inngar ogsà le
gekontroll i programmet- og ved ½ og 2 ars kontroll. ogsa samtale med tannlegen,
som gir rád, veiledning og
orientering om bruk av fluor.
Nar man kommer til helsestasjonen skal man fØrst innom kontoret til Marit Ert.jord

BesØk has helses Oster Liv, Rosenberg hører ogsâ med. Helt t orden for Cato André det ogsa - men del
da.
met morsomme er nâ den flotte rode.

VIGNETT

s& Carry
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Nye apningstider hosDnM!

Hverdager: 10.00

—

20.00 Lordager: 10.00

TILBUD!

—

17.00

Dobbelt reol sam avbildet med 5 hyller,
B 164 cm, H 164 cm, 032 cm, 356,-.

HUSFRED: 12,- for 17,50
ARECA-PALME: 43,- for 62,00
ERICA Iyngptante: 18,- for 28,00

STORTUTVALG I GRONNE PLANTER, POTTESKJULERE OG KURVARTIKLER
ryggen din. Vond nakke, drlig rygg, fell sittestilling. De nye Balans stolene
Ta vare pa
'
ar kroppen sitte I en naturlig stilling. Slik vi en gang satt sam barn.
Med rett rygg, og bena under.
TRIPP TRAPP, STOLEN
SOM VOKSER
IVIED
BARNET
Leveres i
naturell bøk,
beiset rod eller
brun. Nytt av
ret er bl-,
rod- eller
hvakkert,
fra 345,Barnebeyle,
fra 58,-

11

BESOK BARNAS LEKEHUS!

41

0
A'
4
Aft

0

2000

.m

Det norske Mob.elsenter
VESTBY

Vestby: Ved Europavei 6. TIf. 95 04 60.

VIGNETT

-

Flytende
brensel smøremidler
Autodiesel Paralin Fyringsolje Oliespar
-

-

Motorolje, vanlig og Turbo. Landbruk Universal for
motor, gear og hydraulikk. ogsa til bilmotoren.
Olje for luftverktoy. hydraulikk. automatgear.
Frostvmske • rensevmsker. handrens og smorefett. Oljespar oker
forbren fling og gir mindre sot.
Leveres av Aage W. Svarthoel, tlf. 92 40 47.

OROL

25,60. . .

pr. kg
1
•I
590

Norske dunkâper og dunfrakker

KaIvekJøtt

Penbukser fra Karson
Skjorter fra Mover

/
OYEREN BENSIN & SERVICE
Inneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby - TIf. 9281 32

80

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

Stab.

LAVPRIS

Middagspølse

K'S YPkeskIMP

09.00 - 20.00
11.00-22.00

-----

ASKIMVN 1, 1820 SPYDEBERG
TELEFON (02) 8881 54

love og Wenches Helsesalong

Torsd. Iangdag, ápent fit kI. 19.00.

EKEBERGDALEN

J

10 soltimer kr 200,-

Alt i kraftfOrkuflStgjødSel
og sákorn

Vi hjelper deg gjerne med
vekten/figurefl.

RING 92 64 82 09 fa'
en gratis provetime.

pr. kg

KUN

Undertoy og longs

EKOFISK

Lord.
Sønd.

Okselever

Høstens og vinterens
nyheter ankommet

-

KUN

Y. Enebakk - Tit'. 92 40 13

KLIPP UT

KLIPP UT

V5BU R OR

7!8
hg

UTFORER ALT I
VARME, SANITIER
OG
OLJEFYRINGSANLEGG

Vakthavende leger i Enebakk onoholder seo i Enebakk Ski,
men infoi'masjorl cm hvilken lege som har vakt. fdr man pa Mysen RØde Kors vaktsentral. telefon 89 25 00. I kommunal kontortid dekkes legevakten av Enebakk legesenter. telefon
92 63 60.

— TOYOTA

Na Apent til M. 20.00 tirsdag, onsdag, torsdag
LØRDAG TIL KL. 14.00
Vi har justert Apningstidene etter kundenes behov. Ni kan du handle bil helt til kI. 20.00 3 dager i uken og helt til kI. 14.00 p6 lørdager (man-

PicnicruII
14,52
080
pr. hg

Legevakt I Enebakk
Telefon 89 25 00

ARNE VEIBY - TLF. (02) 92 86 43 - PRIVAT 92 85 54

dag 9-17, tirsdag, onsdag, torsdag kI. 9-20, fredag kI. 9-17, lordag kI. 10-14).

pr. kg

28

Krydder.
skinke
15,77 1/2 pris

Leierensing, leiemaling
og mottak av kern.

'Lncbakk orni10 og JaIU

50

25 kg

Pimpepnell
50
32
Bananer
'
pr.kg
79o
Eplenektar
7,25
595

En ny generasjon Toyota sthr og venter pA prøvekjøring. Prøv en

fly

[ oyota hos Tomotri Bil

20% egenkapital og bilen er din!
Du trenger bare 20% i egenkapital - resten av
finansieringen ordner vi. Du kan fi det pi inntil
5 Ars avdragstid. Prøv vr finansiering.

Gouda skorpefri
store stk. 43,25

Nàr vi prater, serverer vi selvfølgelig kaffe og
kaker. Velkommen til Tomotri Bil.

MM(YrR1 BIL A/S3

ID 09

Myrfaret 3, 1400 SKI. Tif. (02)l 94 52 00.
TOYOTA kvaiitet hele velen

(innkjoring ved Grenseveion fra Nordbyveien)

'M
pr. kg
9o

ur
•tOkens

Matsenter A/S.:
YTRE ENEBAKK
TLF. 92.40 14

Dot oIdor Enobakks rAdorett

Hei du

—

Er supermaktene
til a stole pa?

I en sak scm denne oppstãr
det interessekonilikter. En
part i saken er eiere og brukere av de omrâder markagrensen vii innbefatte, og som representeres av Østmarka og
SØrmarka utmarkslag, som
helt sikkert akter a komme
med sin uttalelse til kommunen under hØringsrunden.
Vi har besØkt Christian
Oppegârd pa BØrter. Han er
medlem av- laget og full av
hare over det som ná er I
ferd med a skje. At man bare
kan kjØpe opp og legge ned
Enebakk, det finner vi oss ikke i, sier Oppegárd.

Hanne Oppegaard, ekspeditrise, Kirkebygden:
- Jeg har egentlig ikke
engasjert meg sà mye i p0litikken, men det er absolutt ikke tilfredsstiilende
for verdensfreden slik de,
holder pa ná.

Ulf -Andersen, skoleelev,
Kirkebygden:
- Nei, slik som de ruster
opp sâ er det ingen grunn
til a stole pa dem. Dessuten er det ikke holdbart
nàr de sier at de vii fred, og
okkuperer Afghanistan og
Grenada.

OSLO-RAD>

Oslo og, omland friluftsrâd
ble I sin tid opprettet for a bevare Oslomarka. - Det initiativ som ble tatt den gang, og
de omrâder som de dengang
foreslo lagt til Oslo-marka, er
det samme som ligger til
grunn for det som fremmes i
dag, sier Oppegârd. - Maktrnessig er dette Oslo og omland friluftrâd i realiteten et
Oslo-ràd. Omrâdet de ville ha
innlemmet 1 Oslo-marka
strekker seg helt opp til
Randsfjorden, til Lunner pa
Hadeland til LiliestrØm, sØrover til Krâkstad - helt ut pa
Hurumiaridet og vestover helt
til Tyrifjcrden.
I 1976 la MiljØverndepartementet fram en flerbruksplan
for Oslomarka. Denne planen
omfatter stort sett de samme
omrâder scm friluftsràdets
forsiag. Omrádene angár faktisk.16 kommuner. Denne pianen forârsaket adskillig brâk,
biant annet fordi den i den
grad yule legge begrerisninger
pa skogbruket at det nrmest yule bli uinteressant a
drive skogbruk i det hele tatt,sier Oppegárd.
SEMENTERT

- De omrâdene av Enebakk
som ikke blir inniemmet i
Marka, er Hammeren, Dalefjerdingen og boligomrâdene i
Ytre og en del av Fiateby. Det
finnes muligheter til en viss
utvidelse av disse boligomràdene. Utover det, kommer det
Solveig Persson, rengjøringsassistent, Dale'jerdingen:
Ja, jeg háper da det. De
gjØr vel sá godt de kan for
A bevare freden. Jeg har like stor tiltro til bade USA
bg Sovjétunionen:

Kari GlomsrØd, husnor,
Kirkebygden:
- Nei, de holder for det
fØrste ikke avtaler. Dessuten viser de liten vilje til
forhandling. Og nâr de sier
en ting og gjør noe annet.
da er det liten grunn til a
stole pa dem.

ikke til A bli mulig a foreta seg
stort pa 80 prosent av Enebakks areal uten ved dispensasjon. Og det skal bli vanskelig, legger Oppegàrd til.
Man kan bare regne med
mindre justeringer pa det
forsiaget til markagrense som
foreligger fra departementet,
uansett livilke argumenter
som blir fØrt i marken under
hØringsrunden.
I rammebestemmelsefle for
fylkesmennenes arbeid med
markagrensen star det tydelug a lese: - Forhandlingene
med de enkelte kommunene
bØr ikke resultere i grenseforsiag som er ugunstigere for
- friluftsinteressene erm departementets forsiag. I samme
dokument leser vi. videre: Piarivedtektene for omradene
i Marka bØr derfor fà en rekkevidde som rammer afle inngrep som forringer Markas
verdi som friiuftsomrâde. Dette betyr i realiteten en sementering av. skogen slik den er i
•
dag, sier Christian Oppegard.
GRUNNEN LIGGER
I OSLO

- Kan man bare sànn uten
videre inniemme omràder i
Marka?
- Det er fylkesmannen scm
dispcnerer og lager planer
over omradene, og han far direktiver Ira Landbruk og Mu1pverndepartement. Hvis disse ansér det av samfunnsesSig
betydning og sikre omrader
til rekreasjonsformal, sa gjØr
de det. Jeg mener grunnen til
det som na skier ligger 1 Oslo.
De har stadig behov for a innskrenke markagrensen pa andre siden av byen, derfor blir
det viktig a utvide den denne
veien. Noe er allerede gjort. I
1956 kjØpte Oslo et 33 km2
stort omrade i Rausjømarka et omrade som strekker seg
Ira Binningsvann til Nordbysjøen, og la ned all virksoim
het der. Det kunne vrt nok.
TØys.
- Jeg skjønner ikke fornuften I at Enebakk skal behØve a ga med pa dette.
Her legges det opp til likebehandling for alle korn-

.4

Hële omrâdet som ligger innenfor den markerte svarte
streken pa kartet kommer til a ligge innenfor Marka
grensen.
-.
blir resten av kommunensom
muner dette invoiverer. Det
egentlig er mest verdifull for
til tress for at behovet for a
css 1 det daglige - som nâ
sikre rekreasjonsomrãder ikkommer til a bli belastet.
ke er det samme i Enebakk
som i Oslo, LØrenskog eller
WELDER RADERETTEN
Brum. Kommunene ma ses
- Dette gjelder Enebakks
pa enkeltvis. Her I Enebakk
ràderett over stØrsteparten av
har vi nrmest det motsatte
eget omràde konkluderer
hehovet. Traktorveier er
Oppegaard—r
svrt aktuelle som skiiøyper,til a foregâ pa fylkes og deparog de bilveiene vi har innover
tementspian av det som anfra byggefeltefle er for mange
gàr disse omràdene i framtisvrt äktuelie innfallsporter
da. Hvilke konsekvenser det
til turer i marka.
kan là f.eks. for skogbruket er
det umulig a since om. Her
MILJOKONSEKVENSER
har man bare sett saken I for- Dette, fremhoider Oppehold til friluftsinteressene.
aard - vii ogsà fá konsekDet er ingen ide at en bruvenser for kostnadene i forkergruppe skal dirigere brubindeise med EL-forsyningefl,
ken for andre grupper. Vi som
og ogsá for f.eks. vannleddriver skogen driver ut fra
finger. Det ma heretter leg
biologiske forutsetnunger. Vi
ges rundt disse omrâdeIie. Jeg
kan ikke ga ut fra en befolker i tillegg redd for at resten
ningsgruppes rekreasjcnsav Enebakk vii là et veldig
behov. Det er aitfor kortsikbyggepresS. Et betydelig artig.
gument i debatten er at det

-

ABC-post: — Liten fopskimell for kundene
Den stØrste omiegging siden frimerkene ble innfØrt - silk karakteriserer Postverket sitt nye opplegg for brevpost. D-dagen er
mandag 1. oktober. ABC-post heter det nye portosystemet for
post innelands Og til de andre
nordiske land. Gjennom den perto som er betalt, har postkundene selv avgjort om pcsten skal
komme fram pa hurtigste mate som A-post fram til mottaker pa
neste virkedag - eller som B- og
C-post, som tar litt lengre tid.
De fleste vii vel kanskje ikke
mérke sà stor forskjell etter overgangen til ABC-post, sier poststyrer BjØrn Østby ved Ytre Enebakk Postkontor.
- A-post er- vanlige brev som
skal framsendes pa hurtigste mate, og portctakstene vii her vre
de samme som IØr. Den stØrste
forandringen med systemet er
vel at vanlige trykksakregler ikke lenger gjelder. Heretter er det
ingénting som heter trykksaker.
Na heter det B-post, og pertoen

vii vre som den liar vrt til na
inntil 500 gram. Det er kiart at
her vii nringsliv og offentlige
etater kunne spare penger ved at
en del av dagens ordinre post,
som vanligvis yule vre A-post,
men som det ikke haster spesielt
med, kan sendes som B-post med
lavere satser. Det stilies her ikke
krav til innhold av silk B-post,
utover at det ma sendes minimum 20 sendinger samtidig.
C-post kommer I stedet for de
návrende gruppe og massekorsbandsendingene.
- Den stØrste forskjellen mel1cm det gamle og det nye systemet er at man na har fàtt bort
trykksakbestemmeisene, sier
Østby. - Den vanlige kunde vil
hverken tape eller tjene pa systemet.
- Dagen har stort sett gatt som
vanlig, sier Sisel. Skár ved Ytre
Enebakk Pcstkontor. Noe srhig
spØrsmàl cm det nye portosystemet liar det ikke vrt.

- Dagen har stort sett gätt som vanhig, sier Sisel Skàr ved Ytre
Enebakk Postkontor. Noe scrhig spørsmâl om det nye portosystemet har det ikke.vcert.

-

