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.Stop dag -fop enebakkunstn'ep
Den unge Hellig Olav star nâ og skuer ned
over Akersgata. Statuen av ham ble sist fredag
avduket utenfor SI.Olavs domkirke i Oslo. Kvinnen bak dette enestâende verket er enebakkunstneren Ragnhild Butenschon. Hun har
brukt tre àr pa denne statuen, og arbeidet har
vrt alt annet enn lett, men nâ star den altsà
der til allmennhetens glede.
Her er den kjente enebakkkunstneren - fobgrafert I atelieret pa Bjerke ved siden av Hellige
Olav en uke for statuen ble fraktet derfra for galvanisering. Bildet gir et godt inntrykk av hvilke
dimensjoner det er pa statuen - som màler hele
3,40 m, og hvilken fysisk anstrengelse det ma
ha vrt for kunstneren a sveise denne statuen I
6 mm tykke stálplater.
Av Espen Nordhagen
ndel
ken fàtt sitt eget monument, dette har vrt et
stort savn siden det forrige
ble herjet av vandaler.
Dette sa Biskop dr. Gerhard Schwenzer under den
enkle, men. stilfulle avduking av Ragnhild
Butenschøns statue av
Hellige Olav utenfor St.
Olav domkirke i Oslo sist

fredag. Seremonien tok til
med en vakker tone fra
den gamle kirke Gud,
Dette ble etterfuigt av en
inspirert opplesning fra
skuespilleren Rolf Sand.
Han leste <Geisli>> i et utdrag fra <NorrØne kristenkvede. Etter talen av Biskop dr. Gerhard Schwenzer var det kommet til avdukingen.
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n dus tri pa g ngi
Tør vi hâpe pa at noe snart
kan skje pa Enebakks industritomter?
Na har I alle fall Enebakk
Handel Hândverk og Industriforening engasjert seg
kraftig i spørsmâlet, om a
finne nye veier til industrietablering i kommunen.
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Flott resultat
av te-aksjon

PA DEKKJAKT? Kjor til
YTRE ENEBAKK
BENSIN &
SERVICE A.S

8.460 kr til det norske
hjelpeprosjektet pa Maldivene ble resultatet av
Te for 10>>-aksjonen til 5.
ki. ved Kirkebygden skole. Aksjonen er nà avsluttet, og vi kan bare gratulere elevene med det flotte
resultatet, som kommer
godt med i ar.beidet for a
skaffe rent drikkevann pa
Maldivene.

1914 Ytre Enebakk
BENSIN -• CUE - REKVISITA
Atit, gummiforhand/er
tilbud!
StàI-radial stadig
Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER'
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Det hat i ârenes lØp grodd goclt til pa Ene.balcks industrifelt Rud p6 Flateby.
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Sepvicesentep for nwpoingsm
livet etablept pao Gran
Enebakks naringsliv
har fâtt sitt eget serviceorgan. Pa Gran i Ytre
Enebakk har Inger og
Lars Takla installert seg i
lyse og trivelige lokaler i
Knut Engers Industribygg. Herfra vii de yte
service til Enebakks nringsdrivende - ikke bare
de etablerte, men ogsã de
i etableringsfasen, som
kan tenke seg a fã hjelp til
a ordne alt pa beste mate.

HERVERK PA LYSKUPLER
I Vagila ble det i helgen gjort
en del skadeverk pa lyskupler.
Lyskuplene var privat eiendom.
TYVERI AV
BETONGBLANDER
En betongblander ble i helgen
stjálet fra en hytte i RausjØmarka. Betongblanderen er gui, og
den er ganske tung sà gjerningsmennene ma ha brukt enten en
stor bil, eller en bil med tilhenger
for A transportere tyvegodset.

Rettelse
Lars Takla - diplomØkonom med dataerfañng skulle ha de beste forutsetninger for a
hjelpe srnà og mellomstore bedrifter a finne fram til hensiktsmessige og lØnnsomme systerner, skreddersydd for den enkelte bedrifi.
foreslár, sier Lars Takla. - Men a
gâ ut med aktivt saig av kontorutstyr er ikke var gate. Det vi
selger er lØsninger. Og vi retter
oss 1 fØrste rèkke mot smá og
mellomstore bedrifter.

PERSONLIG KONTAKT
Scan Consult startet driften 1.
september, og har siden etableringen allerede skaffet seg mange
nye kunder. - Hovedtyngden av
vâre klienter Jigger fortsatt utenfor Enebakk, sier Inger, men vi
Inger Takla, som er registrert
hâper enebakkfirmaer ogsá skal
revisor, driver ogsà sin revi- strØmme til ná som vi har etasjonsvirksomhet fra lokalene pa
blert oss her pa Gran. Vi har elGran, men denne delen av virklers kiienter rundt omkring i hele
somheten er adskilt Ira selve
Østiandsregionen. For 055 og for
servicefunksjonen som ekteparet
váre kunder er det viktig at vi
nâ har startet.
satser pa personhig kontakt.
Minst en gang i màneden be- Utgangspunktet for det nye
sØker vi váre klien.t.,.-,,
firmaet var egentlig regnskaps- Det er mange tij1 spiller
byrâ, men ettérhvert som man
inn dersom man vii vre med a
driver med det tinner man ut at
pâvirke Økoriomien i bedriften
folk trenger noe mer. Det er beaktivt, skyter Lars inn. - Og det
hov for en service, hvor man kan
er viktig at folk planlegger slike
tilby folk regnskapSløsfliflger
ting til rett tid. Det er ting vi kan
etterhvert som de kanskje vii
were behjelpelige med, og i dette
overta litt av den ,irksomheten
arbeidet er det viktig for oss a ha
selv. Man kan hjelpE klientene til sa god kontakt med klienten at
A se hvordan de ved a benytte seg vi vet hva man Ønsker a g,jØre i
av spesielie rutiner og systemer
morgen.
kan pàvirke egen bedrift, sier InEn annen ting som ligger i tiger Takia.
den er dette med bedriftsVârt servicetilbud gâr videre etablering i felles forum hvor
ved at vi faktisk,dersOm kunden man gir mindre bedrifter tilbud
Ønsker det, ogsâ kan skaffe om a dele pa tilgjengelige resmaskiner og utstyr kunden tren- surser, f.eks. nar det gjelder regnger for a gâ inn pA de lØsninger vi skap og radgiving i

—————————— —————————
SVARSLIPP
Til Vignett
Borgvn. 3
1914 Ytre Enebakk
Jeg ensker a abonnere
Kr 12,- pr. mnd.
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stápneriet i 1950. FØr
den tid var han stedfortreder for en ansatt p0stâpner som hadde permisjon.
Landpostbudruten
ble den gang betjent av
Johan Buer. Han ble
ansatt i tjenesten i 1925,
og hadde stillingen til
den nãvcerende postrute ble opprettet. Denne
ruten kjØres med bil og
gâr ut fra Enebakk
Post kontor. Ruten er
slik: Enebakk, Ekebergdalen, Hammeren,
Dalefjerdingen.

Inger og Lars Takla vii heretter gjennom firmaet Scan
Consult stille hele sin kompetanse til râdighet for iØnnsomhet i smä og mellomstore bedrifter.

7"

pa Vignett.

————————————————

Vi bekiager at det i intervjuet med Eivind
Melium i Vignett nr. 5,
kom et par uriktige
opplysninger.
Mellurn flyttet til Enebakk i 1927, og ar alts6 ikke med pa selve
byggingen av Granly,
ettersom dette forsamlingshuset ble oppfØrt
allerede i 1909-1910.
Melluin
yrer or poMa

Pi7NN ENtNT

Navn
Adresse

SAU STJALET
Pa en gârd ved Mjrvann i Ytre Enebakk ble det natt til sØndag stjálet en sau. Sauen v& relativt ung (fØdt i mai) og tyven(e)
hadde kommet seg inn gjennom
et vindu i f:jØset, og gátt ut samme vei med sauen.

VVW

Scan Consult som er fir.
maets navn gâr ut med
tilbud om hjelp med regnskap, hjelp til rutiner
hvor den enkelte far mer
direkte muligheter til a
pávirke utvikling og
lønnsomhet 1 egen bedrift. Man kan fâ hjelp til
a finne fram til de beste finansieringsordninger,
mer mâlrettet skatteplanlegging osv. Nøkkelord i
dette arbeidet er et nart
samarbeid med klientene.

SELGER SYSTEMER
Konsulterer du det nye servicesenteret for nringslivet, skulle
ditt firmas ye og vel vre i de beste hender. Lars Takla, som
egentlig er utdannet diplomøkonom, har ogsâ tre ars bakgrunn
som systemansvariig for norsk
programvare for mikrosystemer
hos Rank Zerox. I tillegg har han
flere ár bak seg som organisasjonssjef i Bankenes Betalingssentral.
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Vi noterer med stor glede at Enebakk Handel, Handverk og Industriforening nä tar et initiativ for áfä fortgang i utviklingen pa Enebakks industritomter. Tomtene, som tilsammen representerer et areal pa 72 dekar
til en saigsverdi pa ncrmere 6 miiiioner har net hg get
klare i 6-Tar og tappet kommunen for kapital. Alie forsØk pa a markedsfØre tomtene sâ iangt har vcert uten result ater. Om det initiativ Handel, Hàndverk og Industriforeningen net tar for äfinne nye veier til industrireising
pa disse tomter lyk/ces, er det godt hap om at dette ogsâ
vii merkes i den kommunale Økonomi - ikke bare fordi
man da vii bhi kvitt store renteutgzfter, men ogsà fordi
man far hãpe og tro at industrietabiering i disse omràdene vii skaffe skatteinntekter i tiiiegg.
Vi tror likevel at om det noensinne skal lykkes a
plante industri pa disse arealer - som i drenes iØp er
mer eller mincire tilgrodd av annen frodig vegetasjon ma man ikke gá ut med aitfor fcLstlãste hoidninger om
hva man Ønsker og ikke Ønsker, slik at man til syvende
og sist blir stâende igjen med pene lagerbygninger som
.. , 9.
t
. .. .
..
krever lite arbqYi i
behastning pa kommunikasjonsnettet vii ailtid industri
medfØre, ogforurensing er helier ikke ahitid til a unngà i
industri som skaper arbeidsplasser. En renshig, arbeidsintensiv industri er selvfØigelig konfeksjonsinctustrien men stabil kan man vet ikke akkurat katie den.
Poenget er at man i utgangspunktet har tatt stilling til
at man Ønsker industri i Enebakk. Man har sogar gâtt til
det ski-itt a sette av store deter av kommunens Jiotteste
tomter tilformàlet. Na ma man bare fØlge opp. Fd markedsfØrt seg We utad, og innad i egen kommune slik at
inciustrietableringen i disse omràdene kan skyte fart.
For vi har ikke lenger räd til a ha dem bigge brakk - som
et monument over noe mange mener varfeiislâtt alierede i utgangspunktet.
Na imã vi handle!

Fiofinundepvisning
for barn I Enebakk
Na er det gode muligheter for a
fa fiolinundervisning i Enebakk.
En del foreidre driver og kjØrer sine hápefulle til slik musikkundervisning i Ski, og na har lreren der sagt seg villig til a komme til Enebakk en gang i uka og
gi undervisning her, forutsatt at
det blir mange nok som melder
seg som interesserte.
Signe Mykiebust, som er en av
mØdrene som kjØrer barna til Ski
til uiolinundervisning har vrt i
kontakt med kultursekretren,
med tanke pa brukbart lokale til
denne virksomheten, og fátt positive signaler om at det sikkert
kan la seg ordne.
Skulle det vre vanskelig a finne noe lokale til virksomheten er
det ogsã en løsning a la undervisningen gã pa omgang i hjemmene, selv om dette neppe er den
beste løsning.
Hvis du er interessert 1 dette
opplegget kan du ta kontakt

Helgens
f ilmer

PLAKATEN
Plakaten er stedet du hver uke finner aktuelle
opplysninger om ukens forskjellige aktiviteter I
Enebakks lag og forefinger. Se pa Plakaten, sã
gâr du ikke glipp av floe.
Vi oppfordrer ogsà foreninger og lag til a sende
terminljster slik at vi kan slà de forskjellige begivenheter opp pa Plakaten. Mrk. Opplysninger
om inntektsbringende enkeltarrangenient gãr
som annonser og far ikke gratisplass pa Plakaten.

Heigens
h and ball
ElF minner om fØlgende kamper
lørdag 13.10:
Neshallen kl. 12.35 - P 14
Skogsbygda - Enebakk
SØndag 14.10:
Sandbekkhallen kl. 14.00 - P 12 I
- Rlingen - Enebakk
Neshallen kl. 16.45 - G 14 - Haga
- Enebakk
Fethallen kl. -11.10 - G 12 - Sørum - Enebakk
IL DRIV rninner om fØlgende
kamper i Mjrhallen søndag
14.10.
Hi 15.00- G 14- Driv - Kolbotn 2
Ki. 15.50 - P 16.- Driv - HØybrateni'Stovner 2
Kl. 16.45 - Driv I - Oslo politi.

GUDSTJENESTER
SØNDAG 14/10-84
Ki. 11: Stranden bedehus, Flateby v'Johannessen. Barnas Misjonsclag. Gospelkoret deltar.
Kl. 11: Mari kirke viJohannessen.
Nattverd. De eldres dag. Kirkékaffe. Kirkeskyss 92 40 57.
Hi. 18.00: GRANLY, Dalefjerdingen v'Raddum og kretssekr. i
sjØmannsmisj onen Freihov.
Kirkekaffe. Basar.

Familietrim

Kiftekaffe

Kirkebygda hver tirsdag: Der
kan Drivmedlemmer benytte
gymsalen pa Ungdomsskolen til
"Familietrim" fra kl. 17-18.
Etterpâ star svØmmehallen og
badstua til disposisjon. Dette er
et tilbud som ikke har en fast leder, og barn ma derfor vre ifØlge med voksne.
Fra kl. 18-19 er det "Herretrim"
i gymsalen. Leder her: Knut AsbjØrnsen.
Her avsluttes det ogsa med
badstu og svØmming.
IL Driv Turn- og Trimgruppe

Kirke 14.10 med kirkekaffe ens-

Personalia
Fodsler

ker diakonlutvalget I Man menighet a stifle biler til disposisjon
til de eldre scm ikke har skyss.
Ring 92 40 57 og vi vil hente dere.
Hjertelig veikommen.

Hyggesamvaw
pa Granly
Dalefierdingen SjØmannsmisjon vil markere Den norske SjØrnannsmisjonens 120 ars jubileum med et hyggelig samvr pa
Granly i Dalefjerdingen førstkommende søndag kI. 18 00.
Vi haper mange vii besØke oss
denne kéiden, og Ønsker alle
hjertelig velkommen.

med Signe Mykiebust tlf. 92 61
49, eller Bodil Sthren, tlf. 92 45
69.

IL Opivs
hostfest

gár av stabelen lØrdag 20. oktober ki. 19.30 pa Ignarbakke. Egils
orkester spiller til dans.
ArrangØrene háper riktig mange vii mote opp pa Ignarbakke
denne lØrdagskvelden.
Pamelding kan skje til Else
Borger, tlf. 92 45 09 eller til Unni
østlie, tif. 92 43 40.
Det er ogsâ I ár satt opp buss
fra Durud og Fina med avgang
klokken 19.00 og retur fra Ignarbakke, klokka 1.30.

Ungdomsfest I
herredshuset
Førstkommende fredag
blir det igjen rusfritt ung-

SENTRALSYKEHUSET:
24.9.84 - En gutt.
Ama og Ole Harald Jahr,
Dalefjerdingen

'

exanlegg

Kom innom og se
de nye spillene
fra Damm!

div. service'

JULIUS SNAFFY
Rulett-QUIZ
Trim -spiIIet FLINCH

KJOPEKORT

M. m.

Enebakk Bokhandet
Grendesenteret
Flateby . tlf. 92 87 21

1

'

Lions. Enebakk Husmorlag
og ungdomsklubbene i Enebakk. - Festen blir i kommunestyresalen, og det er
Kirkebygda Ungdomsklubb
som arrangerer. Profesjonell
diskjockey, Arild Johnsen
skal sØrge for a Mstemningen
pa topp.
Pa festen vii det ogsà bli
oppvisning av narkotikahund, narkotikatollèr Thor
Arne Dahl vii fortelle om sitt
arbeid ved Tønsberg Tollsted, og om narkotika generelt. Ogsd denne gangen er aldersgrensen 13 ar, og det koster ti kroner k komme inn.
MØt opp og lag rusfri
stemning i kommunestyresalen fredag 12. oktober.

Bensin/oije
Batterier
Dekk/FeIg,

Auksion
LØrdag den 20. oktober inviterer Ytre Enebakk Skolemusikkorps til høstbasar og auksjon pa
Ytre Enebakk Barneskole. Arrangementet starter klokken 11,
og skolemusikken vil underholde
klokka 12.
Auksjonen er av en noe spesiell
art, idet man blant annet vil
auksjonere bort gamle, brukbare
instrumenter. Man trenger ogsâ
selvsagt andre ting til auksjonen
og oppfordrer folk til a bidra med
g)enstander til formalet.
Har du noe tilauksjonen, kan
du ringe tif. 92 40 29.
Skolemusikken hâper pa stor
oppslutning denne dagen, og frister med kaffe og kaker mellom
slagene.

SØndag er det kiart for en skikkelig thriller pa Fiateby kino.
'Starflight one>> er navnet pa
denne gyseren.
"Starflight one>> er en ny type
fly, som ikke er ferdig testet
ennâ. Dette flyet skal prØve a sette ny rekord California-Australia.
Det spesielle med dette flyet er at
det skal fly 40 km over bakken
men I en hastighet av 6000 km/t,
blir rakettmotorene ødelagt, og
flyet havner i en svrt ufrivillig
jordbane. Passasjerenes eneste
hAp er romfergen, men ingenting
er sikkert, og situasjoner oppstar.
Søndag 14/10, 18.30 (U) "Starflight one
SØnd. 14/10, kl. 20.30 "Het ung:
dom'> (porkys
Frisk kjekk ungdom. DØm selv.
Det handler i alle fall cm en ungdomsgjeng I USA pa 50-tallet.
Filmen forsøker a skildre noe av
ungdommens sØken etter selvfØlelse. Men dette er ingen alvorhg film. Mange rasende festlige
scener, og enda flere innslag scm
er <pa kanten. Latter garanteres.

brukes
YTRE ENEBAKK
BENSIN &
SERVICE A.S
1914 Ytre Enebakk
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Verdlww
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avduKn"
av
storstAtt
Heilig 01a i
Fagnhild ButenschØns Hellig Olav skuer nedover Akersgata.

cm
Celebert besØk pa avdukingen. Biskop Aarflot og kulturminister Langslet nr. 2 og 3fra yenstre.

Mange superlativer falt fra et relativt stort og celebert publikum
da statuen âpenbarte seg i sin

vanisering for a tale vr og vind
bedre.
Statuen - er et imponerende

bakk-kunstnerefl brukt for A M
statuen ferdig. Det er et imponerende arbeid som ligger bak. Hun
har mâttet lre seg a bli grovsmed, fordi den 3,40 m hØye statuen er sveiset i 6 mm tykke
stâlplater, og alle som har det
ringeste greie pa siikt vet at stâl
ikke er det mest takknemlige
materiale a arbeide med. Prestasjonen blir ikke mindre nâr
man tenker pa at Ragnhild
Butenschøn befinner seg i en alder der de fleste nyter godt av en
avslappende pensjonistti1vrelSe. Statuen er et bestillingsverk
fra den katolske kirken i Oslo, og
for den ble plassert ph sin nàvrende plass, har den vrt til gal-

verdige dothkirken i Oslo. Verket
forestiller den unge Hellig Olav
da han kommer hjem og vil kristne landet.
Som ved alle store høytideiigheter, befant det seg ogsa denne
gang en fremstàende statsmann
tilstede. Og ved en slik anledning, hva var vel mer naturlig
enn at landets kulturminister restatsmakten?
pressenterte
Statsrâd Lars Roar Langslet
holdt en artig tale om helgenkongens innvirkning pa Norges-historien, og han pekte pa at intet
overhode, hverken fØr eller siden,
hadde kiart a endre det norske
folks hoidning pa sâ kort tid som
Hellig Olay. Det var ogsá meningen at var nvrende monark
skuile vre tilstede, men kun
kort tid i forveien hadde den katoiske kirke i Oslo fátt et brev fra
Kong Olav der han dessverre
matte melde avbud pa grunn av
sykdom. Etter Langslets tale og
Biskop Schwezers takketale, ble
alle bedt inn til gudstjeneste.
Dette var en sákalt Økumenisk
gudstjeneste, og det vii si at den
favnet alle retninger innen kristendommen. Bade Metodistkirken og Baptistkirken hadde
representanter som holdt lesninger, mens prekenen ble holdt av
biskop Andreas Aarflot Ira Den
norske kirke. Den musikaiske
rammen rundt hØytideligheten
ble besørget av St. Halvardsguttene og domorganiSt Rolf Østbye. Etter gudstjeneSten ble det
holdt en enkel mottagelse i
OlavskirkeflS menighetsSai.
Det yule vel falie meget naturlig for en enebakking pa bytur a
legge turen om Oiavskirken for a
beskue det praktfulle verket.
Fortsett bare Akersgata oppover, og du vii lett se Hellig Olav
som star som en kristenhetens
vokter utenfor St. Olav domkirke. Et praktfulit skue.

0

Hvorfor mange pe nsjonister
VaIgte Pdrsonkdhto
Det er naturlig at var nye
honnørreflte fait godt I
smak blant pensjonister.
8,5% rente pa alt inntil

kr. 20.000, og hele 10%
pa det du har stâende
over denne summen.

PersTh onto

gjor det tonnsomt a samle seg

rj SPAREBANKIN
- din nrmeste bank i Oslo og Akershus
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Regulepingsplan
for Gpeviingvelen
Teknisk etat har ná utarbeidet
reguleringsplan for omràdet
Grevlingveien sør. Planforsiaget
som omfatter omrâdet mellom
Grevlingveien, Orreveien, Vag og
Betel i Ytre Enebakk, vil nâ bli
lagt ut til oufentlig ettersyn.
Det er tidligere ikke foretatt
noen regulering av dette omrádet. Planen legger opp til at omrâdet brukes til boligformâl.
Samtidig har man forsØkt a sanere private avkjørsler ut pa riksveien, ved a gi grunneiere mulig-.
heter for adkomst bakover til
Grevlingveien. Det er ogsá lagt
opp til en forlengelse av Beverveien inn i omradet. Svarthols
bilverksted fAx beholde det omrádet som disponeres i dag til samme formal, men diskusjon om
pâby inngjerding er pa gang,
uten at noe er vedtatt.
I forbindelse med planen prover man ogsâ a fá til gangveifor-

bindelse mellom Grevlingveien
og gangveien med riksveien slik
at man via gangveisystemer kan
komme direkte ned fra Fjellveien, via Vestbyenveien og
Grevlingveien uten for store omveier. Denne gangveien er tenkt
lagt i omrâdet ved Svarthoel.

Nytt initiativ for
!HdUstpietable.ping

Under bygningsrâdets behandling ble det framsatt forsiag
fra Øyvind StrØm om a be administrasjonen vurdere innregulert landingsplass for ambulansehelikopter i omrádet, samt oversende planforslaget til Norsk
Luftambulanse til uttalelse. Ved
teknisk etat far vi opplyst at man
tidligere har vrt i kontakt med
Norsk Luftambulanse, og at man
sammen med representanter derfra har vrt rundt for a peke ut
alternativer pa forskjellige steder
i kommunen. ForelØpig har man
ikke mottatt noe forsiag derfra.

Det er ná hap om at det
kan bli fart i sakene pa Enebakks industritomter. I alle
fall har Enebakk Handel
Hãndverk og Industriforening tatt et initiativ for a forsØkeâ finne nye veier for industrietablering I kommunen.
Torsdag 18. oktober inviterer foreningen til et ãpent
mote I Herredstyresalen
hvor man Ønsker a ta disse
tingene opp til debatt.
Møteleder blir sekretr i
Handel Hándverk og Industriforeningen, Knut Thorvaidsen.
Ny vurdering
- Vi har Ønsket a ta et initi-

Nytt finansiepingstilbud
Ran sette faPt p Eneba.kk
a
O

Enebakks industriarealer
ligger fortsatt der - âpne for.
initiativ og nyetableringer.
Sikkert finnes det mange innen kommunens egne grenser med seriØse planer, for industrietablering - eller a!lerede eksisterende bedrifter
ekspansjonsplaner,
med
hvor det bare star pa finansieringen.
Et nytt finansieringstilbud
- Vekst-finansiering er et
konkret resultat av samarbeidsavtalen mellom Sparebanken og forsikringsselskapet Gjensidige. Tilbudet,
som ble iverksatt fra 3. oktober, retter seg nettopp mot
mindre og mellomstore bedrifter, nyetableringer og
vekstbedrifter - dvs. bedrifter som planlegger a investere i utvidelse av eteblert
virksomhet.

- Det er en torutsetning at man
- Skal man kunne nyte godt av
den nye ordningen, er det ye- bar kundeforhold i den av instisentlig at man stiller med et seri- 'tusjonene man søker lan hos - elØst opplegg for den virksomhet ler begge om man gar inn pa totalpakken. Trenger man bare
man planlegger a sette i gang.
Det ma foreligge realistiske langsiktige eller mellomlange
lan, er det nok a ha kundeforhold
budsjetter, markedsundersøkelser og dokumenterte vekstmulig- i Gjensidige - er det driftskreditheter, sier kontorsjef Dag Mo!- ter (som f.eks. kassakreditt) eller
Ansvarlig lan man er ute ettter
vr i Enebakk Sparebank.
- Prosjektet ma kort og godt holder det med kundeforhold i
ha livets rett. Det nye tilbudet banken. Tilbudet er lagt slik opp
retter seg ogsà mot bestäende at man kan benytte bare deler av
bedrifter som planlegger ut- pakken, alt etter hva som er
viding eller refinanisering for a fâ hensiktsmessig.
- En fordel med dette nye Iidriften mer lØnnsom.
nansieringstiibudet er at man
f.eks. henvender seg til Enebakk
Sparebank med sitt' etableringsTOTALFINANSIERING
prosjekt. Her vii man da vurdere
- Det vi gir tilbud om er en to- dette, gi en innstilling til Gjentalfinansieriflg som bestàr av fire sidige som i sin tur ser pa proelementer. Det er langsiktige og sjektet - og meningen er i alle fall
mellomlange lan, som da vii bli at man skal kunne ua et raskt
ydet fra forsikringsselskapets si- svar, sier Molvr.
de, og driftskreditter og ansvarliI Enebakk Sparebank kan du
ge lan (risikOkapital) som bank- for øvrig fâ alt nØdvendig broen tar seg av.
sjyremateriell om den nye ordningen - og bade i Sparebanken
og Gjensidige er det alltid folk
tilstede som kan gi flere opplysninger om det nye finansieringstilbudet.

N A skal skoletaket repareres
Glad melding til vaktmester,
rengjøringspersonaie og. alle
barn ved Ytre Enebakk barneskole: Na skal taket repareres.
Et enstemmig formannskap
har nemlig gatt inn for A bevilge
inntii 55.000 kroner til utbedring
av 800 kvadratmeter tak pa Ytre
Enebakk Barneskole.
Taket skal repareres med et
materiale som kalles Takisol, og
som bestâr av glassfiberduk lagt
ned i en spesiell masse. Denne
metoden garanterer tett tak i ti

àr, forutsatt at man gjentar behandlingen etter 5 àr.
En viss erfaring med reparasjon med Takisol har kommunen
alierede gjennom at det ble lagt
en prove med dette stoffet pa
herredshuSet 1 for.
Formannskapet brukte i denne saken den
sákalte hasteparagrafen i kommuneloven for a slippe og vente
pa et kommunestyrevedtak og
derved risikere a ikke f. arbeidet
gort for vinteren.

ativ for at noe kan skje pa
disse omrdene, sier banksjef
Tore Pettersen, som sitter i
styret i Handel, Hàndverk og
Industriforeningen.
- Debatten om industriarealene er dukket opp igjen.
FØr man eventuelt vurderer
drastiske ting som omregulering til boiigomráder o.l.
bØr man se pa problematikken nok en gang for man
skrinlegger de opprinnelige
planene.,-Man har allerede
tap pa industrarehatt st
jeg mener at har
alene.
man først investert sâ mye
som her i forsØk pa a skaffe
bygda industri og arbeidsplasser, sâ ma man fá noe ut
av dette!
Forutsetninger.
- Vi I foreningen mener det
er mulig a fA et mer aktivt
nmringsliv i kommunen, sier
Pettersen. - Det er ikke bare
spørsmál om pris nãr det gjelder a fá folk til a etablere seg
pa industriarealene. Det er
kort avstand til Oslo. og selv
om man kan si man har komman ikke ligger kloss til de
store hovedferdselsárene, begynner ná alle de andre attraktive omradene rundt Oslo a fylles.
Vi synes imidiertid det er
riktig a sette klare forutsetninger for hva man skal kunne etablere pa disse omrádene. Det nytter ikke bare a sette opp lagerbygriinger. Det vi
er ute etter er bedrifter som
kan gi kommunen inntekter
og arbeidsplasser. Mange av
vàre medlemmer driver sma
bedrifter som etterhvert vokser seg ut av kjellerrom og garasjer, og som med de rette
forutsetningene vii kunne

etablere seg pa industriarealene. Man har yel kanskje i
for liten grad rettet markçdsfØringen av industriomradene mot egen kommune. Vi
mener at man ma kunne
komme fram til rimelige priser pa disse tomtene, og
ordninger som gjør at ikke investeringskostnadene blir
den store bøygeñ for Enebakkbedrifter som kan tenke
seg a etablere seg i industriomrádene. Dette er ting det
ma tas stilling til. Jeg mener
man ma ned i en pris p a ca. 75
kroner kvadratmeteren for
komme unna kostnadsbØygen. Dette er tap man
kanskje far svelge, for alt er
bedre enn at tomtene. iigger
der og tapper kommunen for
kapital. sier Pettersen.
Investering
- Enebakk bar tilsammen
disponibelt industriareal pa
72 dekar. 17 i Ytre Enebakk
og 55 pa Ruud pa Flateby.
Tilsammen representerer det
et areal til en salgsverdi av
on orsjef BjØrn Halvorsen
til Vignett. Kontorsjefen understreker imidlertid at han
ikke ser de pengene som er
investert i industriarealene
som bortkastet. men som en
investering for framtiden. Jeg er glad for det initiativ
som Handel Handverk og Industriforeningen na har tatt
for a fA det til a skje noe pa
disse omradene, og haper at
et samarbeid mellom ulike
instanser som kommunen
banken og foreningen skal
kunne bringe konkrete resul
tater. For det er klart at silk
som omradene ligger i dag
betyr det store utgifter for
kommunen, sier Halvorsen.

Industrietablering/utVikIiflg
Kan vi finne nye veier I Enebakk?
Enebakk Handel-, Hándverk- og I ndustriforefl.ing
nviterer til ápent mote
torsdag 18 oktober kI. 19.00

ANSVARLIGE LAN
- Dette med ansvarlige lan, understreker Molvr er noe helt
nytt. Her er banken villing til a
gá inn med lanekapital som skal
erstatte egenkapitalen, og pâtar
seg dermed den risiko det medfØrer.
Et godt prosjekt skal altsa ikke
behØve a strande pa manglende
egenkapital. Men forutsetningen
er selvsagt at man har et seriØst
prosjekt, som er ye! dokumentert
- og som har livets rett, sier Mo!vr.

-.

I herredsstyresalen.
Adm. dir. Arve Sand orienterer om Oslo Nringsselskap A'S.
Banksjef Arve Odegárd snakker om erfaringer
fra industrietablering I Nes kornmune.
De politiske partier er invitert.
Vet møtt.

VIGNETT

Med sportsdykkere pa
renseoppdrag Børtei
IB

Rensing av hovedinntaket til vannforsyningenforegâr 2
ganger i áret. Det er Indre Østfold Sportsdykkerklubb som
pàtar seg jobbenj'or vannverket. Her er Per Hansen fra AsKiart rent vann, uten
grums 09 bismak, det
er noe vi alle tar for
gitt. Vannet vi tapper
fra krana skal ikke in.
ubestemneholde
melige partikier som
kan sette fantasien i
sving om hvilke ufyse.
ligheter som kan ligge
09 tette for inntaket.
Far vi brunt vann,
uten at vi pa forhànd
har fàtt heskjed om
spyling av ror, da er
kommentarene mange, og egner seg ikke
pa trykk.
Blir hovedinntaket
til vannforsyningefl
noensinne ettersett?
Skier noen form for
rengjøring?
Vi her til med a bekrefte at sà skjer. Vi
har selv vrt med og
fulgt prosessen, selv
om vi ikke fikk anledning til a gà helt til
bunns i saken.
Husstandene I Kirkebygden 09 Ytre Enebakk far sin vannforsyning fra Borter, 09
etter hva man far opp-

lyst er dette vannet
malt til a ha best
vannkvalitet I ner
sagt hele østlandsomràdet. For là inntaket sà nr land at
det ikke bØd pa srlige problen.ielr a rense

kim kiar til a get ned. Vannstanden i BØrter var ekstra hØy
denne dagen, og man regnet med en 17 meters dybde.

det for rusk 09 gjOrme.
For to àr siden fikk vi
nytt anlegg. Hovedinntaket ligger nà ca 1 km
fra land, midt utpà
vannet, og pa 15 meters dyp For a fá renset det ma man ha

dykkere. To ganger I
àret blir rensing av
inntaket foretatt, 09
det er dykkere fra Indre østfold Sportsdykkerklubb som pàtar
seg denne oppgaven
for vannverket.

Dykkerteamet pa vei ut til ástedet". Fra v. Jan Henriksen, Per Hansen, Roar Engh og
Jan Erik DyhrØ.

LØrdag forrniddag var d
kiart for hØstens rensing
inntaket. Klokka kvart ovc
tolv dro ekspedisjonen so]
skulle utfØre oppdraget Ut fi
Ytre Enebakk Bensin 0
Service. Med gummibàt r
hengeren og fuilt utstyr 1 b
gasjen satte man kursen f
BØrter. De to som skulle dyl
ke var Per Hansen og Ja
Erik DyhrØ fra Askim. Fo
Øvrig besto teamet av dy
kerleder Roar Engh fra Ski
tvet, Jan Henriksen Ira Yti
Enebakk, klubbmedlem c
as.sistent ved dette op
draget, satnt Vignetts u
skremte - med gummistØvlt
og sommerfugler I magen.
Skulle man altsã i bat? Th
skulle man, ja. Med dykkeru
styr og hele portefØljen, inkli
dert sjokolade og aviser
ventetida. Men de erfarx
dykkerne beroliget. For ha
de man ikke tidligere vrt
mann med fuilt utstyr i b:
ten? Ingen grunn til panikk.
HØY VANNSTAND!
Det duskregnet, men v.
forØvrig mildt og fint da ek
pedisjonen la ut pa BørtE
RegnvaIet, i det
Økt vannstanden gansi
kraftig. - Det er nesten sà
ikke kjenner seg igjen, sa J
Henriksen etter en stunt
kjØring uten at noen kunne
markeringsbøYa. - Det skci
da vitterligen were her
sted! Joda, der glimtet del
noe ubestemmelig oransje
par meter foran bàten. BØ
là godt under vann. Dykker
skulle gà ned langs lina sc
gikk Ira bØya. Pa kort tid v
oksygenflasker, vester, sic
ger og kniver pa plass. terakkern sá kaldt, ko:
menterer Jan Erik Ira bâtri
og blir liggende for a ak
matisere seg. Det er han sc
skal utfØre jobben der nec
Per Hansen er med som s
kerhet. Man bØr alitid vre
nàr man dykker. Etter là r
flutter forsvinner de rØdkh
te dykkerne. og bare boble
som kontinuerlig koker og
ser opp mot overflata fortel
at noe foregàr langt der net
DARLIG SIKT
Vanniedningen som gár.
inntaket og bort til land er
30 cm i diameter, og op
denne star selve hovedil
taket. sier Henriksen. - De
har en diameter pa Ca. 60 c
Problemet er at det er svc
vanskelig a se der nede. lvi
ser stort sett ingen ting.
clykke i ferskvann er noe h
annet enn i saltvann. Det
ogsà kaldere. Dykkerne I
med seg ned bØrste til ri
•gjøring av silen som sitte
inntaket. Denne er blank,
nàr man bare far bØrstet
den er det bedre sikt.
- Det som er litt guff(
med dette oppdraget er n€
opp den dârlige sikten, sari
dig som hovedinntaket er I
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Enebakk fosaAmtutmed

Oppdateping av - GAB

Ifull mundur, kiar til innsats for fortsatt rent cirikkevann
til Enebakks husstander.
tet med mange liner som det
er fort gjort a henge seg opp 1,
sier Engh.
IKKE SA ILLE
Etter 12 minutter dukker

I
1

r

I

)

Jan Erik opp til vannflata.
Kort etter er ogsâ Per der.
Oppdraget er utført. - Neida,
det var ikke sâ lilt. Ki1dt fØr
man kom ned, og vanskeiig
med den darlige sikten. Mye
gjØrme hadde samlet seg 1
inntaket, men ellers var det
all right. - Joda, vi kan tenke
oss det... Og vi er meget glade
for at det finnes folk som gjØr
denne jobben for oss to ganger i Aret. Slik at vi fortsatt
kan tappe rent, lint vann av
krana.
IKKE NOK MED KURS

- Pa vei mot land blir det
mye dykkerprat. Indre østfold Dykkerkiubb hvor disse
fire karene hØrer hjemme, har
27 medlemmer, spredt over
7-8 forskjellige kommuner i
Akershus og østfold. - Man
kan vel ikke akkurat kalle det
noen stor interesse for spor-

ten, sier Roar Engh. - Men vi
vii gjerne understreke hvor
viktig det er for alle som driver med dykking a vre med i
en klubb. Driver man med
denne hobbyen alene, gar det
ofte pa sikkerheten lØs. Helt
ufarli: er det heller ikke. '
ges opp, og som er lettere nar
man har et miljø a støtte seg
til. - Det er ikke lenger nok a
ta et kurs og fâ et sertifikat.
Skal man fa beholde det etter
et âr ma man vre medlem av
en klubb, eller i alle fall drive i
en eller annen organisert
form, sier Engh.
- I kiubben far vi holdt
kunnskaper og ferdigheter
ved like gjennom blant annet
slike oppdrag som dette. De
har vi en del av. Vi tar ogsa
sokningsoppdrag. Ellers har
vi turer i lØpet av hele sommeren, hvor vi har mye hygge.
Ogsá familieturer. sa hvis noen er interessert er det bare a
henvende seg til kiubben. Jan
Henriksen er 1 sâ fall en grei
kontakt i Enebakk.

Som første kommune
i Akershus har Enebakk i disse dager innfort oppdatering av
GAB. Og hva er nâ det?
GAB er et landsomfattende register over
grunneiendom, adresse
og bygninger. Hittil er
det fylkeskartkontoret
som har foretatt denne
etter
registreringen
skjema de har fátt tilsendt fra kommunen,
og disse data har sá
gàtt inn i sentralanlegget for kommunale data KDØ pa Hamar. Na
har altsá Enebakk fátt
anledning til a gã direkte inn i systemet.
Man kan legge inn og
hente ut opplysninger
uten a gâ omveien om
fylkeskartkontoret eller rote gjennom arkivskuffene manuelt.
StØrre sikkerhet
- Dette innebrer et mye
bedre arkivsystem, sier bygMens fylkeskartsjefen ajourførte registeret en gang i maneden, foretar vi nà daglige
ajourfØringer og korreksjoner-. Det at det nâ er vi
selv som oppdaterer, innebrer en mye stØrre sikkerhet i systemet. Vi sitter inne
med den nØdvendige lokalkunnskapen, og kan foreta
justeringer som fylkeskartsjefen ikke har sjanse til.
Dessuten gir systemet mye
bedre muligheter for publikumsservice. Vi vil bli i stand

til a gi mye riktigere opplysninger til enhver tid om alt
som har med eiendommer,
bygninger, adresser o.s.v.
gjØre. Tidligere matte vi lete
oss [ram til alle slike data
gjennom et manuelt arkiv.
Det blir avviklet i disse dager.
Pâgangsmot
Hvis noen pa bakgrunn av
dette tror at hvem som heist
kan gâ inn i systemet for a
skaffe seg opplysninger om
naboens garasje, tykkelser i
veggene eller adkomst til husets vinkjeller f.eks., sâ tar de
feil. Det er bare tre personer
ved teknisk etat, nemlig
OddbjØrn SiljebØl, Ann Marion Sørelvmo og Jon Digranes
som skal drive med dette, og
som har fâtt sákalte passord.
Og uten passord far man ikke
ut en eneste opplysning pa
skjermen.
- Jeg vii understreke at nár
vi bare 1 1/2 mnd. etter at
kommunen har fátt data har
skaffet oss en kompetanse
som gjØr at fylkeskartsjefen
mener vi er i stand til a overta oppdateringen selv. sier
engasjement og interesse for
dette, sier Marsdal. - De har
vist stort pâgangsmot, og patatt seg alt det ekstraarbeid
som dette selvfØlgelig medfØrer i etableringsfasen. Uten
deres entusiasme hadde ikke
dette latt seg gjennomfØre pa
návrende tidspunkt.
Planlegging
- Det at vi selv overtar oppdateringen av grunneiendommer, bygninger og adresser gjØr at vi blir i stand til a

hente ut here opplysninger
fordi vi kan legge here data
inn i systemet. F.eks. vii politikerne kunne ha stor nytte
av dette i planleggingen. Pa
kort tid kan man hente ut
opplysninger om f.eks. hvor
mange bygninger det er oppfort I âr, hvor folk bor o.l. Pa
lengre sikt kan vi tenke oss
muligheten av a fá lagt inn
here lokale data om renovasj on, bygningens tilstand
o.s.v. Det finnes mange muligheter, sier Marsdal.
- Det at vi selv overtar oppdateringen er bade arbeidsog tidsbesparende, sier Ann
Marion SØrelvmo som ikke er
redd for a bli arbeidsledig. —
Spørsmál om f.eks. tomte-,
stØrrelser som man fØr matte
lete fram i arkivet for a kunne
svare pa, hentes nâ ut av systemet pa et-par sekunder, og
man far tid til a gjØre andre
ting i steden.
SØrelvmo demonstrerer
hvor enkelt og greit man legger data inn i systemet.
Og vi far ogsã demonstrert
hvordan man kan hente ut
opplysninger pa rekordtid.
Pa kort tid far man vist
o.s.v. pa egen eiendom. Og for
at man skal huske opplysningene far man ogsa en utskrift
pa dem. Ved a trykke pa en
spesiell knapp pa terminalen
far man utskrift av de data
man har pa skjermen.
Oversikt over gârds- og
bruksnummer, samt eiere av
hus i en vei, tar det bare Sekunder a fâ [ram.
sâ gled dere, enebakkinger
- for dette er ting vi alle kommer til a dra stor nytte av
framover.
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Jan Erik DyhrØ, kiar for innsats med feiekosten Pd 17 meters dyp. Med 7 kilo bly rundt magen gikk det radig nedover, kunne han senerefortelle.

Ann Marion SØrelvmo ifull sving med a legge inn nye opplysninger i systemet. - Det at vi
nd selv kan oppdatere sparer ossfbr mye arbeid. Politikerne vii ogsd kunne ha mye nytte
av at vi net kan ad direkte inn i sustemet og hente ut opplysninger.
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oPopnofilm))Pa
Samf unnshuset
Onsdag 17. oktober vises filmen -Not a Love
Story>> pa Flateby samfunnshus. Aksjonskomiteen mot pornografi støttet
av likestillingsutvalget
stârsom arrangOrer.
Denne lUmen er for begge kjønn, og er en film om
pornografi. <<Strippersken
og filmarbeideren kier av
pornoindustrien>, star det
I filmanmeldelsen, og flumen viser med uvanlig
kiarsyn og intensitet liva
det egentlig dreier seg om
I pornobransien.
Etter filmfremvisningen blir det lagt opp til en
diskusjon om emnet.
En del folk fra Fellesaksjonen samt noen fra aksjonen Mannfolk mot porno til vere tilstede ved
arrangementet, og komme
med sine innlegg.

- Vi hâper selvsagt pa
god oppslutning denne dagen, sier Tone Skaranger
fra Aksjonskomiteen. Hun
kan forteile at det vii bli
deit ut lØpesedler i postkassene med nrmere

opplysninger om arrangementet.
LØrdag 13. oktober vii
det dessuten stà folk fra
aksjonsgruppefl pa stands
pa Flateby. Her vii de interesserte ogsâ fâ opplysninger.
Tidligere I ár hadde Aksjonsgruppefl en aksjon
som gikk ut pa a rydde
hyllene til biad- og videoforhandlere i bygda. Denne aksjonen har tydelig
bâret frukt.
- De aller fles ,fbrhandlerne er he1 4lig
mer bevisst pa hva de har i
hyllene sine nâ, kan Tone
Skaranger forteile. StikkprØver vi har tatt har vrt
giedeiig positive.
Gruppen i Enebakk har
jobbet svrt aktivt, og det
viser seg at det nytter.
Det er mange som har
meldt sin interesse for dette arbeidet, og gruppen
hâper pa flere etter dette
arrangementet. Spesielt
gledelig vii det vre om
det var here som meldte
seg til det aktive arbeidet.

Vi hàper pa god oppslutning om arrangementet, sier Tone Skarangerfra Aksjonskomitéen. Hun hàper ogsã pàflere aktive medlemmer etterframvisniflgefl avfzlmen.
Det er full anledning for
bade menn og kvinner til a
vre med i kampen for a
slá ned pornoen. Det videre arbeid og planer for
gruppen fremover vii ikke
Tone Skaranger uttale seg
noe om pa det nâvrende
tidspunkt, men ett er sikkert - de kommer ikke til a
siappe noe av pa stikkprØver og kontroller. De
Ønsker <renslige'> hylier

.FR . ITT FORUM
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 samfunnsspørsmãl. Er du sinna, er
Fritt Forum stedet du kan fâ gi uttrykk for din
harme. Har du forsiag til løsninger pa aktuelle lokale spørsmál? 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 fulit navn, men redaksjonen ma ha fulit navn og adresse. Du kan iikevel stole pa at du forblir anonym derSSIM
Ønsker det.

Bapnehage-an satte til
streik 16. oktober!
Tirsdag 16. oktober vii personaiet i barnehagefle I Enebakk
ga til politisk streik for a markere
motstand mot regjeringas barnehagepoiitikk. Norsk Lrerlag og
Norsk KommuflefOrbUnd har
valgt a bruke et sâpass dramatisk virkemiddel for a protestere
mot at oppvekstviikarefle for
barna i barnehagefle blir forverret.
arnehageflS muligheter til a
gi barna et tiifredsstilleflde pedagogisk tilbud blir redusert.
De ansatte i barnehagefle vii
ikke godta noen forverring av
rnehagefleS standard, og avviser derfor de nye forskriftefle til
rflahage1OVa om bemanning
og areaiflormer. Regjeriflga gàr i
de nevnte forskrifter inn for a Øke.
antall barn pr. voksen i barnehagene. Dette er regjeniflgaS re-

sept og eneste tiltak, for a stimulere til bygging av here barnehager i kommuflene!
Det er kiart, sier regjeriflga, tiere barn i barnehagen gir Økt innbetaling Ira foreidrene.
Regjeringa gàr dermed inn for
Økte inntekter til barnehageeierne, pa bekostning av barnehagenes tiibud til barna.
Er, det riktig a forverre barnas
oppvekstViikàr for a tjene disse
pengene? Norsk Lreriag og
Norsk KommunefOrbUfld mener
nei. TvertimOt bar de ansatte i
barnehagefle i here ár arbeidet
for a styrke bemanningen i barnehagene, fordi barn i stadig
sterkere grad enn fØr og av forskjeliige arsaker har vist et Økt
behov for voksenkOfltakt.

Stein Sem-Johansen
Enebakk Lererlag

hos biad- og videoforhandierne i Enebakk.
Fiimen ((Not a Love Story>> har 18 àrs aldersgrense.
Aksjonsgruppefl hâper
at sa mange som mulig
setter av kvelden den 17.
oktober sâ det blir god
oppslutning om fremvisningen og diskusjonen
etterpa.

Dobbeltmoral
uten like
Vi har i somnier hatt en
liten., lokal invasion av
svenslce lastebiler til Enebakk. V eimynclighetene i
AkershuS engasjerte i 10pet av august màned
svenskefirmaer til a legge
asfalt flere steder pa RV
120 og noen lokale veier.
Svenskefl.e vant anbuclet i
lconkurranse med norske
firmaer selv om altsà asfalten kom hele den lange
veien fra Sverige og nesten passerer norske asfaltverk underveis. Hvordan kan slikt vcere mulig?
Sikkert av flere grunner men i alle fall helt sikkert
pa grunn av billigere
transport. For som alle og
enhver kunne Se Aer i sommer, brukte svenskefle lastebiler som bade nàr det
gjaldt lengde og tonnasje
kiart var i strid med norsk
veilov. Disse kjørte i oppdrag for vare veimyndigheter som ogsà er satt til a
kontrollere at bl.a. veitransporten fØlger lovene..
Men asfaltbileflefikk kjOre
i fred.

Det gjorde derimot ikke
to svenske tØmmerbiler
som ogsà hadde forvillet
seg hit til Enebakk for a
hente tØmmer. Resultatet
etter politi- og Bilsakkyndig-kontroll: Aviessing
av overlast og bot pa
30 000 kroner. TrecLve tusen kroner! Selv den mest
naive sjel med den minste
sans for rettferdighet ma
innse at vi har harfatt demonstrert en uholdbar
dobbeitmoral. Uholdbar
for Enebakks traflkksik kerhet ogfor andre mulige
norske . leverandØrer og
transportOrer av asfalt. To
spørsmdl derfor til veisjefen i Akershus: När gjelder egentlig veitraflkkloyen her i Enebakk? Kun
nâr det passer veimynclighetene a overse trafikksikkerheten for a a, guñstige
anbud? Hvordan yule anbudskonkurranSefl sett ut
om nordmenn ogsà flkk
kjØre ulovlig, eller svenskene ble ulagt tilsvarende
bØter for hvert ulovlige asfattlass? Johan Ellingsen

Enebakk har fátt sin
egen kunstforening. Dette
ble klart etter et forberedende mote I Galleri Nygárd onsdag den 3. oktober pa Flateby. Motet ble
avholdt I de nye lokalene
til galleriet, som dessvere
ikke er ferdige enná Men
selv om lokalene var uferdige, dannet de allikevel
en meget hyggelig ramme
rundt motet.

Inniednings- og informasjonstaien ble hoidt av kunstneren Odd Ijivad, og han pekte pa hviike funksjoner og form1 en kunstforening skuile
tjene. En kunstforening skal
tjene pubiikum, sa Uivad, og
ikke kunstnerne Han Utening er til for publikum ikke
for mediemmene. Vi skal altsá
ikke vre eller bli en flokk
naviebeskuere som skal sitte
bak iaste dører og giede oss
over kunstverker". Kiare ord
for pengene. Men som alle foreninger har ogsa kunstforeningen ogsa tiibud til sine mediemmer. Dette kan vre forhandsfremvisfliflger, forkjøpsrett, og deter muligheter for a
delta i aktiviteter som Norske
KunstforefliflgerS Landsforbund arrangerer. Det kan vre kunstreiser til utiandet, organiserte tuner til samlinger
inneniands, deltageise pa kurser og fordeier som reduserte
priser pa kunstbøker og tidsskrifter. Selv om Enebakk
kunstforening ikke er offenthg stiftet enná, er foreningefi
registrert I Norske KunstforLandsforbund
eningers
(NKL). Dette innebrer at
foreningen kan nyte godt av
stØtteorcthinger i samarbeide
med Riksgafleniet, og man
kan motta henvendeiSer direkte Ira kunstflere. Siden
dette var et forberedende mote, var det viktig a veige et interimsstyre som skal utarbeide forsiag til vedtekter
frem til stifteisesmøtet, samt
A fungere som vaigkomité.
Innvalgt i interimsstyret ble
fØigende tre personer: Leikny
Deriick, Odd Ulvad og Else
Wardeberg. Disse tre har aitsà
jobben med a utforme en formaisparagraf for Enebakk
Kunstforening, og det skal bli
spennende a se hvordan foreningen utvikler seg i fremtiden. Med det nye iokaiet i Nygàrdsveien skulie forholdene
higge til rette for et biomstreflde kunstliv i Enebakk.

VIGNETT

Enebakk IF:

OL Trading, Enebakkfipma'
med stigep I smPkiasse

Tap for begge P-12
lagen'e. I heigen
JESSHEIMHALLEN LØRDAG
Denne gangen hadde ikke
P12-1 mulighet til seier i kampen
mot Nannestad I. Dette laget er
uten tvil favoritt til kretsmesterskapet. Laget besto av jevnt
hØyere spillere enn Enebakk, og
de var alle født i 1972. Enebakk
har flest 1973 spillere. 1 ârs forskjell betyr mye i den alderen.
Laget stilte opp slik: Lise i mál,
ellers med Anett, Helene, Rita,
Hanne, Gry, Ann Magrit, Maria,
Stine, Grethe og Elm.
FØrste omgangen begynte
jevnt, men etter halvspllt omgang hadde Nannestad I gátt ifra
p.g.a. mye ukonsentrert spill fra
Enebakks side. Omgangsresultatet ble da ogsâ 7-1 til Nannestad.
I pausen prØvde vi a motivee
hverandre, og det hjalp. Forsvarsarbeidet fungerte mye bedre, vingene kom lettere gjennom
fra sidene. Innspill og langskudd
fikk vi til nár sjansen bØd seg.
Resultatet i denne omgangen ble
_-7-5--th--Naflnestad, og dermed
seier 14-6. Enebakk mangler
skikkelig bevegelse i angrepet,
men dette tror jeg vil komme Senere i sesongen. Forsvarsabeidet
derimot fungerer bra.
Følgende spillere scoret: Maria, Elm, Stifle og Anette.
MJ2ERHALLEN SØNDAG
Eidsvold Turn 1 hadde tatt den
lange Veien til Mjr med seier i
tankene. Tross lang vei hadde
Eidsvold Turn ingen problemer
med a vinne klart 11-3. Laget
hadde hØye spillere, født i 72,
mens vâre spillere er født i 73 og
74.

I 1. omgang fulgte Enebakk
godt med og lâ under med 3-6.
Laget spilte godt i angrep, men
med for dârlig forsvarsarbeid i 2.
omgangen spilte jentene ukonsentrert og stillestáende, fantasilØst og lite inspirert. Ingenting
lykkes. Men uansett, jentene vii
komme sterkere igjen. De scm
scoret var: Monica og Hege.
Laget besto av: Hege, Hege E,
Monica, Merethe, Rhian, Lisbeth, Therese, Sin, Kari Merethe,
Torill, Marianne og Anne.
S.H.

HANDBALL PIKER 14:
Etter 3 seriekamper er situasjonen for piker 14 bra. Jentene
har til nâ vunnet alle kampene,
med totalt 58 mot 7 mál.
Den fØrste kampen vant jentene 27-3, mens de andre kampene endte 5-4 til Enebakk. Mot LiilestrØm ble tallene noe annerledes. Jentene vant hele 26-0 met
Etter tre seriekamper regner vi
med at Enebakk-jentene leder
sin serie med 6 poeng og 58-7 i
mâlforskjell.
HANDBALL GUTTER 14:
I de to fØrste kampene har Enebakk gutter 14 ikke kiart seg sá
bra. Med tap 2-11 mot Fet og 5-8
mot Skedsmo, var seieren sist
helg mot Uliensaker-Kisa kjrkommen. 9-5 vant gutta etter en
velspilt og morsom kamp. Vi haper pa en lignende innsats i kampene som kommer.

Driv-se
'ier i
Enebakk-cupen
Lørdag og sØndag gikk Enebakk-cupen av stabelen. I alt 9
lag stilte opp, 8 av dem smâguttelag, mens det niende var Enebakks Lilleputt III lag som forØvrig gjorde en meget hederlig
innsats.
3 Enebakk-lag, 1 lag fra Driv, 1
fra LØvenstad, 1 fra Ski, 1 fra
Rlingen, 1 fra Kurland og 1 fra
Skedsmo deltok i cupen.
LØrdag spilte Driv fØrst mot
LØvenstad og vant 8-0. Den pafØlgende kampen mot Enebakks
lilleputter vant de 6-0.

I sØnuagens ápningskamp fortsatte Driv-gutta i samme stil og
resultatet av kampen met Ski
ble 7-0 i Drivs favØr. Finalekampen mot Rlingen vant de sá
med 11-0. Seier tvers igjennom
for de dyktige Driv-gutta. SØndagen ble André Martinsen og Stale
Mathisen káret som banens beste spillere, og belØnnet med en
flott krystallpokal hver. cig stor
pokal for cupen ble det ogsá pa
gutta. I tillegg flkk de en liten
messingpokal hver til odel og eie.
Stor fotballhelg for Driv-smagutter.

Annonser i Vignett
Avisen som nâr flest i hele Enebakk.
Hyggelige annonsepriser.
Ring oss for nrmere opplysninger!
TIf. 92 51 01

OL-Trading er navnetpâ det nye enebakkflrmaet som drives avfar og .sønn - Odd og Leif Lillejordet. Firmaet har spesialisert seg pa laminerte, lette trestiger og trapper som de importererfra Danmark.
OL Trading heter et nytt
firma som startet i Enebkk
lejordet og sønnen Leif som
driver dette importfirmaet,
som har spesialisert seg pa
saig av danske trapper og
stiger av alle slag. Fabrikken de importerer stigene og
trappene fra heter Silkeborg
stige- og trevarefabrikk.
Til uken deltar det nye
Enebakkfirmaet med egen
stand pa renhotdsmessen i
Informasenteret i Sandvika.
Firmaet driver til daglig
sin virksomhet fra lokalene
pa Bekkelaget, hvor Odds
Vask og Vinduspuss har hatt
tilhold i flere ãr.
Odd Lillejordet har i mange an
drevet sitt rengjØringsbyra Odds
Vask og Vinduspuss - en geskjeft
han akter a fortsette med side
om side med det nye salgs- og importfirmaet OL Trading, hvor
aitsa sønnen Leif ogsà er med.
- Vi baserer oss pa salg direkte
til forbrukere, sier Lillejordet, og
forteller at de allerede har sendt

Ut masse tilbud til bade reng.iørmgsbyräer og ma.lerfirmaer. og
rnonS EntreDrenører
VU' . KthKere vii sa ir4 !i
naturlig kundekretsor OL Trading.
- Det fine med disse stigene,
understreket Lillejordet, er at de
er sâ lette i vekt, dette gjØr at de
kan konkurrere med aluminium.
For ikke a snakke om hvilke andre fordeler en trestige har i forhold til metall. Tenk bare nar det
bun kaldt: Jeg har selv hatt en
stige av dette slaget i flere an.
Den har ligget pa taket pa bilen i
alislags var, og den er like fin.
Det sier litt om kvaliteten. Grunnen til at stigene blir sâ lette i
vekt er at de er produsert i lami-

nert tre. I trinnene er det ask og i
vangene svensk furu.
-ForeØD5O
ger
orog its apger,a
det, men det er ogsa mulig at jeg
utvider produktgruppen med
garderobeskap, mnteniØrtrapper I
tre og smijern, tapetserbord osv.
Alle produktene blir laget i fire
fabrikker som en sammensluttet i
noe som kalles Jyllandsgruppen,
som ogsa Silkeborg Trevarefabnikk hØrer inn under.
- Om du far kiaff med det nye
firmaet, ma det bli mye oppfØlging og administrasjon. Hvordan
skal dere gjØre det?
- Det er kona sorn styrer kontoret, sá hele familien en engasjert i bedriften, sier Lillejordet.

Hvor er dette?

Damelaget yiner Iortsatt
Med tre seire og et uavgjort resultat var damene spente pa
hvorledes de yule greie seg met
S.Høland i Mjrha1len sØndag.
Etter en jevn 1. omgang som endte med ledelse 8-6 til Enebakk, og
hvor bl.a. Enebakk brente 3 straffekast, var damene spente pa 2.
omgangen.
Denne begynte som den fØrste.
Men etter Ca. ti minutter viste
det seg sakte men sikkert at Enebakkdamene hadde best kondisjon. Og i resten av kampen
kunne laget bare kontrollere det
hele. Enebakk viste god laginnsats og innsatsvilje. Vi Ønsker
dem lykke til videre.
S.H.

Dette bildet har vi ftt lane
av en av vane abonnenter. Bildet forestiller et sted i Enebakk, men vedkommende vet
ikke niktig hvor, og. har heller
ikke kiart a bringe det pa det

rene hos folk som kjenner
Enebakk svrt godt.
Vet noen av vare lesere hvor
det en? I tilfelle vii vi gjerne
hØre fra dere.

VIGNETT
UNDERHOLDNING

KUNNGJORINGER

Enebakk Bondekvinnelag

holder kurs i lefse- og flatbrødbaking pa Enebakk ungdomsskole mand. 22. okt. ki. 18.00. Pamelding innen 18. okt. I tlf. 92 62 04.
Styret

Barneskolene i Enebakk

InnskPiving

Alle barn født i 1978 eller tidligere og som er bosatt
i Enebakk, men ikke innskrevet i grunnskolen,
innskrives ved de skolene de sokner til, torsdag 18.
oktober i tiden ki. 12.00-13.30, for a begynne I fØrste
kiasse hØsten 1985.
Dàps- eller fØdselsattest medbringes for de av barna som har vrt bosatt i Enebakk kommune
mindre enn 1 âr.
I tilfelle Ønske om avvik fra aldersbestemmelsene
om skolestart enten det gjelder a begynne tidligere
eller senere enn syvârsgrensen, medbringes skrifthg sØknad ved innmeldingen.
Velkommen til skolen!
Skolesjefen

Vi5'-RØR

Legevakti Enebakk
Telefon 89 25 00
Vakthavende leger i Enebakk 000holder seg I Enebakk/Ski,
men informasjon cm hvilken lege som har vakt, far man pa Mysen RØde Kors vaktsentral, telefon 89 25 00. I kommunal kontortid dekkes legevakten av Enebakk legesenter, telefon
92 63 60.

Ki, 18.30 (U)
STARFLIGHT ONE

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

20.30 (V)
HET UNGDOM I

UTFORER ALT I
VARME, SAN ITIER

Onsdag 17/10
Ki. 19.30 (V)
NOTA LOVE STORY

OG
OLJEFYRINGSANLEGG

OYEREN BENSIN &SERVICE

KLIPP UT—

—KLIPP UT

SØndag 14/10
ki. 16.30 (B)
DEN
FLYVENDE
TROLLMANN

BINGO

lnneh. Emil J. Andersen
Flateby - hf. 9281 32

Ytre Enebakk skole
sØndag ki. 17.00.
Arr. Ytre Enebakk
Skolemusikkorps

1911

EKOFISK

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

Porno pa
Flateby Samfunnshus
Onsdag 17.10 ki. 1930 vises <<Not a love story,, en

BAZAR

09.00 - 20.00
11.00 - 22.00

Kaniner
til saigs

Tove og Wenches oeisesaloni
EKEBERGDALEN

3 slaktedyr, 6 livdyr.
BILLIG.
BrØnmo Nyeng 2
Tif. 92 64 76

10 soltimer kr 200,yihjeierdg pL1L
ciekten/figuren.

film om pornografi.

<Strierskéfl og filmarbeideren klër av pornoindustrien*. Innlegg fra Fellesaksjonen. Diskusjon
med kaffe. Aldersgrense 18 dr.
Arr. Likestillingsutvalget og aksjonsgruppa
mot porno og videovold

Trolla
ved- og parafinovn selges
for kr 2000,-.

RING 92 64 82 09 fá

TIf. 92 82 79

en gratis prøvetime.

Morris
Marina

TOYOTA

73-mod. til saigs.
Tif. 92 85 23

Na Apent til ki. 20.00 tirsdag, onsdag, torsdag

2 stk.
piggdekk

LORDAG TIL KL. 14.00
Vi har justert Spningstidene etter kundenes behov. N5 kan du handle bil helt til ki. 20.0e.dager i uken og helt til kI. 14.00 p5 Iørdager (man___

nesten nye, til saigs - Avon
Arctic 175 x 13.
TIf. 92 50 30

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

TIL LEIE

Hyhelleilighet ledig

us.

fra 1.11.84.
Ytre Enebakk. Referanser.
Tif. 9244 91

KUNNGJORINGER

En ny generasjon Toyota st5r og venter p5 prøvekjøring. Prøv en ny Toyota hos Tomotri Bil

IL Driv tothaligruppa

20% egenkapital og bilen er din!

Arsmøte holdes torsdag
1.11. kI. 19.30 pa Mjr
u.skole.
Styret

Du trenger bare 20% I egenkapital - resten av NSr vi prater, serverer vi selvfølgelig kaffe og
finansieringen ordner vi. Du kan fS det p5 inntil kaker. Velkommen til Tomotri Bil.
5 Srs avdragstid. Prøv v5r finansiering.

MMCYrR1 BIL
Myrfaret 3,1400 SKI. Tif. (02) 9452 00.

Enebakk
Pensjonistf opening

wv
A/S wv

(innkjoring ved Grensevei9n fra Nordbyveien)
p

TOYOTA - kvaiitet hele velen

har mote i herredshuset onsdag 17.10.84 - ki. 17.00. Det
blir tur til Arjang 25.10. Pamelding pa motet, eller i tif.
92 81 47.
Styret

VIGNETT
HOMOOPAT

AUD SKOGHOLT Kirkebygda
-

TELEFON 92 62 63

-

KUN TIMEBESTILLING
Treffes sikrest ettermiddagikveld.

Mums Blomsterlorretiiiflg
og Begravelsesbyrä

Foig med

Holger Sveum
Torggt. 2 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrà 7148 30

I

-

Boks 27
1911 Flateby

EN CO

LES

~i

Aakkestadvn. 11
TIf. 92 63 09
ogsá mellom 17.00-19.00

fri GN Eli

4980
pr. kg

$tjernelam
1/1-1/2

ENEBAKK MARKSESERVICE

TIf. 92 85 40

Fersk
kjottdeig
70,60

LU

normiIjoet

Markiser
Persienner
;00Gardunbrett

Enebakk
Transtormator
Verksted

BESKYTT BILEN
MOT RUST
MED

II

lnneh.: LEIF VEDAL
Vestbyvn. 11 1914 Ytre Enebakk
TH. 9245 48

3680

FIRMAETS LEGGERE
STAR TIL

VARME NYHETER
FRA ESSO

KORT LEVERINGSTID PA:

DIESEL PARAFIN
FYRINGSOLJE NR. 1
DIV. MOTOROLJE OG FETT
—

—

pr. kg

DERES DISPOSISJON
STORE RESTRULLER

I

PA LAGER

Salt

kjøtt
12,99

Vi viser prover og foretar
gratis oppmáling.

TEPPE ENGROS A/S
ALT I TEPPER OG GULVBELEGG
HAUGVEIEN 38, 1911 FLATEBY, tlf. 9280 21

pr. hg

Salami
12,52

IF

TIf. 92 81 24 eller 92 80 40
ROLF NILESVOLD

A/S Feidhammer Brug har
levert Ca. 150.000 km drensrør.
(Det blr noen ganger rundt
jorda') copal drensrer er
gjennomprøvde kvalitetspro
dukter med mange tordeer:
• PEH eUer PVC i fire dimen
sjoner corn :kker alle
dreneringsbehov.
• El omfattende utvalg
koblingsdeler.
• Riktig pertorering garanterer
rikelig inntakskapasitet.
• Uperforert burn hindrer innslamming nár riktig filler
materiale anvendes
-

-

pr. hg
Grey Molte

là, hvit

pa kveil

380.

HEIKI
Cherrox

icopal
korrugerte drensror

980

rwrer

bru n
rod

Nr.
23-28

3 90

kr 174,

pr. kg

Issalat

Nr.
29-34

Nr.
35-39

kr 184,

kr 193,

Kinakäl

490:

RESTEPAR SNOWJ000
1/2

kg

Makaroni

Uansett
to rp ri s

1/2

kg

Spaghetti

3 95

Maarud
Potetguu

Produsent
A/S FJELOHAMMER BRUG
FOR AN OLE R.

Ilurtig levering Ira lager og fahrikk

13,50

Vi garanterer rimelige priser
og god service

KAPe Bamspud
1810 Slitu - TIf. 02/89 46 17

Vi samarbeider med Armand Teig i Enebakk nàr det
gjelder graving og han har forstekiasses graveutstyr.
Han star alitid til Deres tjeneste.
TIf. 92 61 35

•

aci7-ama
Grendesenteret

-

S,,Kc.11

1911 Flateby

TIf. (02) 92 83 74

Løkens
Matsenter A/S
YTRE ENEBAKK
TLF. 9240 14

Kirkebygden:
Hva vet du om
pornografi?

ansen. Arbeidsg, flre Eriebakk
vetjo hva det dreier
g om men. eg vet deserre ingenting om fororbak

`Edith Rosenvinge. Ekspeditrise, Ytre Enebakk
- Et litt vanskelig spørsmal, men jog vet hvilke
holdninger som ligger bak
og det er flaut A se hvilket
viy
setitert i pornoindustrien.

wc

Per Myhrej nekker, Ytre
Enebakk.
Jog er absolutt I mot
barne og:.,dyreporno. men
jeg tror at den moderate
pornoen kan hjelpe enkelto.

ona K. Thoresen. Husor, Ytre Enebakk.
"-.Jog bar jo lest om pornoindnustrien. Jog vt ogs om do aksjonene som or
butt satt i gang mot uveseMet. Dessuten. er salget av
k.0 )pen og det
dyriske synet pa sex som
pornoindustien star for en
ting som vi kan kiare oss
ut.en

Foptsatt usikkept for fopskolen
Framtiden for forskolen i
Kirkebyden er fortsatt
truet, selv om barnehagenemnda torsdag vedtok
utsette stenging i nye 14
dager, altsà fram til 31. oktober.
Forutsetningen for a fort.
sette driften etter denne
datoen er imidlertid at administrasjonen innen den
tid skriftlig bekrefter overfor barnehagenemnda at
saken gis høyeste prioritet,
at en gjennomdiskutert løsfling for forskolen for
1985/86, som er godkjent i
de nodvendige kommunale
organer forelegges nemnda
innen 31. mars, at administrasjonen holder barnehagenemdas leder løpende
orientert om saken, 09 at
det likeledes arbeides videre for a fá tatt i bruk den
gamle herredsstyresalen til
førskoleformàl i innevrende âr.
Dersom barnehagenemnda ikke mottar slik skriftlig
bekreftelse fra administrasjonen innen utgangen av
oktober, star stengingsvedtaket av 18. september ved
lag.
Bade sosialsjef Fjeld, ordforer Lucie Paus Faick og
kontorsjef Bjorn Halvorsen
var til stede pa motet. Ogsà
førskolelrere pa Kirkebygden og rektor Kari Saltnes var møtt fram.
Fra alle hold ble det gitt
utrykk for vilje til a gjore
noe med saken snarest, 09
det var ingen divergerende
syn pa det hàpløse ved romsituasjonen for forskolen i
Kirkebygda som har vrt
preget av 7 árs midlertidighét.

I mai trodde alle at rornspØrsmâlet for KirkebygdtføMw1e
var lØst. Skolestyret fattet., da
vedtak om at fØrskolen kunne fã
vre et âr til pa Kirkebygden
skole under forutsetning av at
man fortsatte a planlegge utbygging av Kirkebygden skole
hvor ogsa fØrskolen skulle fS
plass. I lØpet av sommerferien
skjer sà saker og ting. Man far
forsiag til en skolebruksplan.
Dette fØrer i sin tur til t skolestyrevedtak hvor skoleadministrasjonen flkk i oppdrag a utarbeide alternative skolebruksplaner. Videre planleggingsarbeid for utbygging. av Kirkebygden er med andre ord lagt pa is.
Forutsetningene for skolestyrevedtaket i mai er ikke lenger til
sted, og rektor Kari Saltnes beklager i et brev til skolesjefen at
hun bar latt fØrskoleri holde bus i
Kirkebytgden skole uten tillatelse
Situasjonen utover hØsten har
tilspisses seg. Det er allerede
trangt pa Kirkebygden skole, og
forholdene med forskolen som
stadig blir dyttet hit og dit er
uholdbare. 18. september fattet
derfor barnehagenemnda vedtak
cm a stenge Kirkebygden fØrskole fra 1. oktober. Senere har

Framtida erfremdeles usikker for fØrskolebarna i Kirkebygden, somfrister en omfiakkende tilvcerelse fra kiasserom til kiasserom, mens de ansvarlige instanser jobber pa
spreng for a lØse romproblemet som i Øyeblikket synesfastläst.
dot butt vedtatt a utsette denne
datoen til 14. oktober.
FRUSTRASJON'

Det tillegger egentlig sosiaisje[en a skaffe lokaler for frsko1en,
ettersom barnehagenemnda hgger inn under sosialetaten. Sosialsjefen ga i barnehagenendas
mote torsdag uttrykk for den
frustrasjon han fØlte ved a ha ansvaret pa et omràde hvor han ingen muligheter hadde for a gjøre
floe som heist. - Jeg er glad for at
vi nâ bar en løsning ut aret 84/85,
sa Fjeld.
Han understreket imidlertid
sterkt at man na ma sØrge for at
de uholdbare forholdene som har
pagatt ar otter àr, ikke fortsetter.
- Man ma na komme sammen a
forsØke a finne praktiske lØsninger, sa Fjeld.
ALT PRØVD

Det meste bar vrt prØvd nár
det gjelder a skaffe fØrskolen hokaler. Det har vrt gjort henvendelse til skolesjefen om a fá
plass for fØrskolon i Ungdomsskolens lokaler, men der er ingen
ledig kapasitet. Henvendelsen til
Emmaus korttidsbarnehage ga
heller ikke positive resuitater.
Der var ikke plass. Ligningskontoret har ogsà vrt nevnt som
mulig alternativ uten at det er
kommet noe ut av dette.
Fortsatt or gamle herredsstyresalen sterkt i fokus som eventuell
romlØsning for fØrskolen. Her
mØter man imdilertid to problemer.
For det fØrste ma man i sâ fall
M dispensasjon fra brannforskriftone - for det andre or salon fredet
som kulturminne, et vedtak som
ma omgjØres. om man i det hole
tatt skal kunne bruke salen som
fØrskolelokale.
UNGENE LIDER
- Barnehagenemndas vedtak
om a stenge forskolen ble fattet i
full forstaelse med fØrskolelrerne. Helt siden i var bar ansatte
ved fØrskolen jobbet for a fã avklaret romsituasjonen ved sko-

len, uten a M noe skriftlig a holde
seg til. - 7 Ars midlertidighet har
preget situasjonen for forskolen,
sier assistent ved Kirkebygoden
fØrskole. Sissel Bjerkely. - Den
st.riden vi nã.har hatS, og som har
tilspisset seg utover hØsten har
ikke statt mellom personalet pa
skolen og oss, men mellom do forskjeliige gruppenes interesser.
Vi har følt at vi ikke hadde floe
a kreve, fordi vi ikke egentlig
hadde rett til a vre pa skolen
ifØlge skolestyrevedtak. Derfor
kunne vi ikke stille noon krav nar
lrerne trengte plassen. Vi kan
gjerne slite hvor mye det skal vre med a flytte Ira rem til rem, og
flytte ting fram og tilbake - men
nar vi fØler atungene blir de skadelidene, da ma vita affre.
- Jog fØler na. sier Sissel Bjerkely, - at vedtaket som ble fattet i
motet torsdag falt ut til fØrskolens fordel. Na ma ting utredes!
Administrasjonen ma na fØlge
opp vedtaket i barnehagenemda
i konkret handling, oilers star
stengingsvedtaket fast.
Umiddelbart etter motet reagerte jog vel negativt fordi vedtaket ikke endret noe pa romsituasjonen, men sosiaisjefen bekreftet ogsa at det motet foreldreradet har bedt om meliom sosialsjef, skolesjef og ansatte i fØrskolen og pa skolen er pa gang. Og
der skal romsituasjonen gjennomdiskuteres.
UTHENGTI.
- Vi har ikke følt det darhige
samarbeidet som blir omtalt i
avisene, sier rektor Kari Saltnes,
som ogsa under torsdagens mote
framholdt at lrerne fØlte seg uthengt otter det som var skjedd,
idet do nrmest fikk et stengingsvedtak tredd ned over hodet. - Romsituasjonon er stort
sett den samme som den har
vrt i 7 ar, fortsetter hun. - Situasjonen bar vol ogsa oppstatt
p.g.a. manglende kommunikasjoner. Fordi fØrskolelrerne ikke bar fØlt at do har hatt noen
rett til a vre pa skolen - eller
noe skriftlig a holde seg til, har
do ikke villet krove noe. Fra var

side har vi ikke oppfattet situasjonen som tilspisset.
- Det ble jo vedtatt i skolestyrets maimØte at forskolen skulle
[a vre pa Kirkebygden i skolearet. 84,85,
e-.Saitnes. Dot vedtaket inneholdt ogsâ en
klar forutsetning om a utarbeide
planer for utbygging av Kirkebygden skole. Na er dotte arbeidet lagt pa is i og med det nye
skolestyrevedtaket av august, og
forutsetningon er ikke longer til
stede. Men vi akter ikke a kaste
fØrskohen ut i løpet av aret.
Vi fØler det imidlertid leit a bli
hengt ut pa folkemunne i forbindelse med det man mener er
en tilspisset situasjon. I den ekstremt vanskelige romsituasjonen
vi bar ved Kirkebygden skole, er
dot vist veivilje fra alle parter, og
vi bar i alle fall ikke trodd at fØrskolelrerne har fØlt dot shik som
dot blir gitt inntrykk av, sier
Saltnes til slutt.

Clifford'
s
Dagligvarer - tlf. (02) 92 83 38
Catering - Restaurant - Cafeteria
lIt. (02)92 8860
Grendesenteret - 1911 Flateby

1 kg Nora syltetøy
bringeIir og
jopdbmp

50

17r.glass
Tilbudet gjelder:
Torsdag, fredag 09 Iørdag
Cafeteriaen er ápen
i forretningstiden
APNINGSTIDEIR
Mandag-tirsdagonsdag
Torsdag og fredag
Lerdag

10.00-1730
10.00-19.00
10.00-14.00

