Sv'thoI Brensel

PARAIIN - FYIIIGSOL&
C

ma
Løssalg kr 7.8. ãrgang 1991
3.- 9.juli

NorsjooIJ
Beste kval;W

Best.tlf.

924047

Nr.26 Uke27

Hvem onsker 04
overta Viognett9,

Veien ved
Enebakk
kirke ma
snarest
omlegges
Et planforslag fra
Akershus Veikontor
over priorite ringer og
máisettinger for Utbygging/omlegging
av fylkesveiene er
sendt Ut pa høring til
ko mm u ne ne.
Fylkesveien forbi
Enebakk kirke er
havnet iangt ned pa
prioriteringshsta, og
her haster det med a
fâ gjort floe.
Det er pâvist at kirkegárden ma utvides
i lopet av 1992, og
blir ikke veien omiagt
er det ikke plass til
utvidelse.

SIDE 3

Tangenm
elva blir
som fly

Etter ekstraordinr generalforsamling i Vignett, er det nâ kiart at gjeldsforhandlinger
med kreditorene vii bli igangsatt.
Avisen trenger fly, frisk aksjekapitai, og her
kommer bygdas lag, foreninger og nringsliv
inn i bildet. Nye eiere ma skaffes, og bygdas
organisasjoner har forkjepsrett, sâ det er
bare a melde sin interesse.
To av iidsjeiene bak oppstarten av Vignett,
Halyard Waade og Aslaug Tidemann (bildet),
hâper og tror at avisen er liv laga.
SIDE 2
Brâtendam men bak Mjr ungdomsskole i Ytre Enebakk skal igjen vâkne til nytt liv, om kommurien kan
stable pa beina en del av kostnadene til renoveringen.
I.L. Driv har i flere àr arbeidet med sin drom om a
restaurere den gamle demningen, og benytte omrãdet bade til idrett 09 fritid. Bildet viser en gjeng pa
befaring I omrâdet, og de star pa toppen av det som
er igjen av det gamle dam manlegget.
Dam men er et kulturhistorisk anlegg, og allerede i
begynnelsen av dette ârhundrede ble Enebakks forSte E-verk bygget her.

SIDE 5

Ja, se det er forelø big et âpent spørsmál. Men en
ting er kiart: Flertallet i kulturstyret har gâtt inn for a
lokalisere hailen til omrâdet ved Stranden skole, og
da gâr vel bailen videre oppover i hiarkiet.

SIDE 3
i
1wilglow
Takket vre iherdig
dugnadsinnsats begynner Tangeneiva
igjen a ta form som
en ely.
Enebakk JFF, fiskegruppa og Enebakk AP har vrt
pádrivere.

SIDE 3

Allerede i sommer vii det bli anlagt fartshumper bade
i Vestbyveien, ødegárdsliveien, Fjel!veien og Gaupeveien.
Dette er ná kiart etter et vedtak fattet i teknisk styre. Fiere gang- og sykkeiveier er ogsa i startgropa.
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Hvem over- Fartshump er og
ganveier
I
star
tgropa
tar Vignett?
Na starter gjeldsforhandlinger i Vignett, etter et
vedtak fattet pa den eks-

ning i Enebakk".
Alt har nok ikke slatt til som
forutsatt nAr det gjelder var hue
lokalavis, og mange var de rØster som tviite pa om et slikt
organ hadde livets rett, men avis
ble det, og avis har det vert i
over syv Ar.

traordinre generalforsamlingen sist uke. Og nâ
er sjansen her for lag og
foreninger, og det Øvrige
nairingslivet I kommuHvor stammer navnet fra?
nen! Nye eiere ma skafAlierede i 1983 ble det nedsatt
fes, og foreningslivet I
en aviskomitee, etter at saken
bygda har fØrsterett til
var luftet i kommunens tiltaksoppkjOp. Kjenn deres
nemnd. Komiteen besto av Ella
besøkelsestid, enebakBjerregaard, den gang aktiv med
kinger, og meld deres
i Flateby-avisen Apen Post,
navrende radmann Bjorn
intresse!

Halvorsen, Tidligere banksjef i
ABC-bank, Enebakk, Tore
Pettersen, tidligere redaktør
Asiaug Tidemann og aktiv poiitiker, Halyard Waade.
Og store vyer hadde komiteen. Navnet Vignett star for
Epigram, (forkiarende innskrift). Men det har ogsâ en
dypere mening: VI - star for
Enebakks innbyggere, IGN Kjenn deres besøkelsestid
Det som nä ma til for a hoide star for Enebakk, ETT - star for
fortsatt liv i avisen, er fly, frisk et samlet Enebakk.
aksjekapital, og her kommer
kommunenes lag og forefinger Binder bygda sammen
og nrings1ivet inn i bildet.
Foreningslivet har forkjøpsrett, Halyard Waade var avisens førstyreformanfl og Aslaug
iføige seiskapets vedtekter, og ste
Tidemann var fØrste redaktØr,
andre interessenter vii ikke og begge har ogsA senere innekomme pa tale om enebakking- hatt samme funksjoner. —For a
er fortsatt Ønsker a beholde avi- skaffe abonnenter gikk vi pa
sen pa "egne hender".
dørene til folk, og iveren og innOm ingen fra bygda melder satsviljen var stor, sier
seg, kan utenbygds kjøpere Tidemann.
komme pa banen, og hva som
Fra høsten 84 kom avisen ut
da blir resuitatet er det for tidiig hver uke, og allerede første Aret
A si noe om.
hadde man 2000 abonnenter.
8. !irgang
—Bygda var er veldig deit, og
Vignett begynner a fâ noen fir pa folk kjenner ikke hverandre.
baken nä. I mai 1984 sa det før- Blant annet for a motvirke dragste eksemplaret dagens lys, og ningen mot Folio og Romerike,
mange var de som ønsket Og for at frivilhige organisasjOVignett veikommen. I det første ner og naningslivet skuile fA en
nummeret skriver leder av den sted a markedsføre seg, sa vi det
nedsatte aviskomiteen, Halyard som viktig a fâ startet en avis
Waade: "Vi trenger en lokalavis kun for Enebakk, sier Tidemann
av mange arsaker; vi har ingen og Waade.
avis som dekker Enebakk godt
—Vi tror det er grunniag for
nok i dag. Folk i Enebakk boy i fortsatt eksistens, og hAper og
atskilte kretser som har liten tror at Vignett fortsatt er IN
kontakt med hverandre. laga, aviutter to av de tidligere
Enebakk kommune mangler et ildsjeiene.
forum for informasjon til innOg ballen gär videre til kombyggerne. Enebakks innbyggere
og politikere mangler et forum munens befoikning; korn pa
der de kan fØre debatt. banen og meld deres interesse!
1ringslivet mangler et forum
for markedsføriflg med god dek- ANNE-GRETE Losslus
Pa den ekstraordinre generalforsamlingen i Vignett, som ble
avholdt onsdag, ble det besiuttet
A inngâ gjeldsforhandiinger med
kreditorene. Dette vii i praksis
si at storparten av den opparbeidete gjelden gjennom flere âr vii
bli sanert.

Forerkort beslaglagt
En bilfører i Ytre fikk sent lØrdag kveld beslaglagt sitt førerkort.
Arsaken var et trafikkuheli pa
Rv 155 ved 20.30-tiden lørdag
kveid. En hekk og et veiskilt fikk
stygg medfart etter en utforkjøring, men bii og fØrer forsvant
og meldte heller ikke fra til lensmannskontOret om skade han
hadde gjort pa annenmannS eien-

dom.
Vitner sâ imidiertid hva som
skjedde, og varslet iensmannefl.
De fikk tak i biiførerer noen
timer senere, og resuitatet var et
inndratt frerkort.
Det er ikke mistanke om promillekjøring ehler räkjring, men
bilkjøring for saken er avgjort
biir det nok ikke pa mannen.

Fartshumper vii bli anlagt i Gaupeveien i Ytre Enebakk med det aiierførste. Ogsci i Vestbyveiefl og
Ødegdrdsliveien vii det kommefartshumper som et ledd i trafikksikkerhetstiltak for Vciglia. Her er medlemmene av teknisk styre pa befaring i Gaupeveien, og stor diskusjon ble det om hvor i veien humpene
skuile anlegges.
Gangvei Ira Râken til Nosa
Industrien tilsidesatt
I lØpet av sommeren vii
Fartshumper vii bli anlagt i Langs riksveien i Ytre, fra
det bli anlagt fartshumGaupeveien fra H. Clausen og Finastasjonen til Orreveien vii
per I Vestbyveien,
ned til riksveien. Hvor mange gangvei bli bygget i 92, og pa
ØdegärdsliVeiefl,
humper det vii bli er foreløpig strekninen RâkenfVik fortsetikke avgjort, men et sted mel- ter man i august arbeidene med
Fjeilveien og
den lenge planlagte gang- og
iom tre og fern er realistisk.
Gaupeveien. Midler til
sykkeiveien, sanit omiegging av
I dette omrAdet er deler lagt ut riksveien, etter at kiarsignal fra
formãlet er skaffet gjentil industriformAl, og en av de grunneieren i omrAdet nA er gitt.
nom "Aksjon Skolevei".
Gangvei langs riksveien i nringsdrivende pa feltet, Det er Akershus Veikontor som
Halvor Clausen, er av den opp- prioriterer gangveier langs riksYtre, fra Finastasjonefl
fatning at her mA naningsdriften
og
fylkesveiene,
til Orreveien er planlagt
veie tyngre enn borniljøet. og
omiegging/forbedring av disse.
—Kommunen har tidligere tatt et
O mens
bygget neste ar,
_Nfir de to siste gangveiprostandpunkt om utlegging av detgangvei langs Orreveien
trekke sjektene langs riksveien i Ytre
a
te
industriomradet
for
ma vente enda en stund.
Enebakk stAr ferdige i lØpet av
Etter iang debatt i teknisk styre
om hyor fartshumpene skulle
plasseres i Gaupeveien, ble det
til sist flertall for at den Øverste
humpa skal ligge ved H.
Clausen. Flertallet, med unntak
av FrP, gikk ogsA inn for A
anlegge humper i Vestbyveiefl
PA strekningen mellom
Orreveien og Fjehlveien, pluss
hangs ØdegArdsiiveien. Frps to
representanter stemte av prinsipielle grunner imot alt som het
fartshumper. —Har folk sertifikat
ma vi ogsa forvente at de kjører
etter forholdene, uttalte an
Wickstrøm (Frp)
"Aksjon Skolevei" sponser
TrafikksikkerhetStiitakene er det
søkt om midler til gjennom
"Aksjon Skolevei" som et ledd i
trafikksikkerhetSpianen for Ytre
Enebakk, og 160 000 kroner til
formAlet er tildeit. Arbeidene vil
hR startet i løpet av sommeren.
—Kommunen har ikke midler til
A dekke shike tiltak, og den
eneste mAten er a søke om midler gjennom "Aksjon Skolevei"
ut ifra de prioriteringer kommunen setter, sier bygningssjef
Stein Marsdah.

yirksomheter til kommunen, og
omrAdet har bare en adkomst- 1992, vii det vre et sammenhengende gangveinett fra
vei, Gaupeveien. Adkomsten mA
kunne skje uten de ulemper som Tangenveien i RAken til
fartshumper fØrer med seg blant Nosaveien ved Knurrestad, noe
annet for traiiere, og her mA som er svant gledelig, sier bygrneringsdriftens interesser veie ningssjefen.
tyngre enn bomiijøet, uttaler
Clausen i et skriv sendt kommu- Sagstuveiefl usikker
nen.
Gang og sykkeivei langs
Sagstuveien i Ytre, som starter
ved Forretningssenteret, har
Gang- og sykkelveier
Det er ogsA planlagt bygget ienge for det ble et senter i
gang- og sykkeivei langs omrAdet vrt planlagt bygget.
Orreveiei, men denne star fore- Allerede 1 1983 vedtok forløbig pa tredje plass pa kommu- mannskapet at kommunen skuinens prioriteringsiiSte, og ie bekoste gangvei pA den fariiflge1ig vii det ikke bli gjort noe ge strekningefl. Saken har dukket opp med jevne meliomiom
her med det første.
siden den gang , men foreløbig
Gang- og sykkeivei langs har intet skjedd. PA kommunenS
Gaupeveien fra MArveien vii
prioriteringsliste for søknad om
ogsA bli innarbeidet i kommu- stØtte gjennom "Aksjon
nens trafikksikkerhetsplafl.
Skolevei" ligger den na pa fjerLangs VAgiiveien, fra deplass.
Borgveien til Tiurveien, vii det
Teknisk sjef Torgiis Opedal
bli gangvei i iøpet av 1991, om har seiv hAnd om saken, og han
alt gAr etter pianen. PA grunn av har det ikke vant muiig A fA talc
en delvis kommunal finansie- i pA grunn av ferieavvikiiflg.
ring ma siste etappe av denne
planen, gangvei fra Tiurveien til
ANNE-GRETE LOSSIUS
Radyrveien, utsta til senere.

I1iJULtt

-Fylkesveien ved Enebakk
kirke ma gis 1. prioritet.
Et planforsiag fra Akershus
Veikontor over prioriteringer og
hovedmAlsettinger for fyikesveiene er sendt kommunene til
høring. Planen bygger pA fire
hovedmAlsettinger; kollektivtrafikkens andel av persontransporten skal Økes, tallet pA trafikkulykker skal reduseres, miijØulempene ved transport skal
reduseres og veistandarden for
nringsIivets transport i fylket
skal forbedres.
I planen er det utarbeidet prosjektrangliste for tiltak som
gang- og sykkelveier, kryssutbedringer, nyanlegg og forsterkningsanlegg.
Av prosjekter som er med pA
ranglista for Enebakks vedkommende er gang- og sykkelvei i
Ekebergdaien og pA Burstad,
men de ligger nederst pA ranglista og det gAr nok mange Ar for
disse kan bli realisert gjennom
denne prioriteringen.
Ingen prosjekter her i bygda
stAr pA førsteprioritet, men i
mellomsjiktet er omlegging av
fylkesveien ved Enebakk kirke,
og breddeutvidelse av brua ved
PrestAa oppført.

—Prosjektet angAende omieggging av fylkesveien forbi kirken
er av alier største betydning
bAde for trafikksikkerheten forbi
barneskolen, og for A gi rom for
utvidelse av kirkegArden, pApeker
bygningssjef
Stein
Marsdahl. Allerede i 1992 er det
pAvist behov for utvidelse av
kirkegArden.
I bygningssjefens saksfremlegg til teknisk styre heter det at
samtiige tiltak langs og pA fyikesveinettet i Enebakk har kommet iangt ned pA prioriteringslista, men at kommunen kan
forstA det sett ut fra trafikkgrunniaget. Men fylkesveien
forbi kirken er bAde adkomstvei
til barneskolen og en hovedAre
inn til sentrum, og mA defor
komme i en srstiiiing ved prioriteringen. Det anmodes meget
sterkt om at omlegging av denne veien flyttes opp til fØrste
prioritet.
Teknisk styre har siuttet seg til
bygningssjefens sterke anmodfling hva gjeider omlegging av
fylkesveien ved kirken, og
saken blir nA tilbakesendt fyiket.

Brakkelosning i hoyden?
I Kirkebygda, bokstavelig tait
pA taket .til Barbøi Byggs
butikklokaler ved Finastasjonen,
er det nA sØkt om A fA sette opp
kontorbrakker.
Det er tidligere gitt midiertidig tiliateise til oppsetting av
kontor- og spisebrakker pA eiendommen i forbindeise med reetablering. NA viser det seg at
brakkene stAr uhensiktsmessig
til pA grunn av adkomst til telt
og treiastopplagringspiass pA
baksiden av bygget.

-Riktignok er vi bonder..
BygningsrAdet synes nok saken
var Iitt spesieii, og valgte A se det
fra den humoristiske siden. —Det
blir fryktelig stygt; riktignok er
vi bØnder, men..., var kommentaren fra Jan Wickstrøm (Frp).
—Hva med rømningsvei, skal vi
anlegge trampoline? —Det blir Jo
fin utsikt fra spiserommet, mente
Einar Hoistad (Krf).
Hele bygningsrAdet var enige

om at pent yule det ikke bli, og
enden pA visa ble at bygningssjefens forsiag ble nedstemt.
Men brakkene kan aiiikevei
havne pA taket; det er mulig A
anke, og med litt anneriedes tegfinger der en forskjønner tiltaket noe mer, er det ikke umuiig
at bygningsrAdet snur og gir tiliateise.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Midiertidig i 3 âr
—Vi sØker derfor om A fA sette
brakkene pA taket av forretningslokalet, heter det i søknaden. Det gamle fyrrommet i
bygget er ikke i bruk, og man
tenker seg en trapp med dør ut
pA taket derifra En gangbru er
tenkt bygd fra døra og bort til
brakkene, og pA begge sider av
denne broen skal det settes opp
rekkverk.
Selv om bygningssjef Stein
Marsdai mente at tiltaket neppe
vii virke 'forskjønnende" i
omrAdet, foreslo han ailikevel at
det skulie gis dispensasjon for
tre Ar.

Illustrasjonen viser hvordan det
b/i seende ut om det buy gitt
ti/late/se til a sette brakker pd taket til BarbØl Byggs lokaler I
Kirkebygda. SØknaden er avvist, men det erfuilt mulig d anke.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Tangenelva gjenoppstár ldrettshall bygges
ved Stranden skole?
Tangenelva I Ytre Enebakk
begynner igjen A ta form som en
ely, og ikke et krater, takket
vre ildsJelene i fiskegruppa til
Enebakk
Jegerog
Fiskerforening og Enebakk
Arbeiderparti.
Etter en storstilt dugnadsinnsats er elva ikke til A kjenne
igjen. Rusk og rask - sykier, bilhjul, trailer og annet skrot er
fjemet, og en god del trr og
busker er nedhugget.

I løpet av de to dagene dugnaden har vart vises imponerende resultater. NA renner igjen
elva Apen og naturlig, og Ira
Vestbybrua kan folk for første
gang pA mange Ar nyte synet av
Ytres perle, som nA delvis er
gjenoppstAtt.
Elva har vrt skAnet for den
store forurensingen fra kloakk,
Jordbruk og tilsvarende, og har
en PH-verdi pA godt over 6, noe
som er meget bra.

Fra Vestbybrua og hundrede
meter nedover er elva ferdig
renset, men initiativtakeme gir
seg ikke med dette. I august
spytter man seg i nevene og trAr
til for fuilt igjen.
Mange var de som tok i et tak
for elvas beste, og aniedningen
byr seg pA nyu etter sommerferien. Alle er hjertelig velkommen til fly dyst.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Det har i mange A5 r vrt
arbeidet med planer for
bygging av idrettshall pa
Flateby. Na'har Enebakk
I.F. overtatt, og ønsker
tilbakemelding pa hvor
hallen skal lokaliseres, til
Stranden eller Streifinn.
Kulturstyret har nylig
behandlet saken, og har
foreslätt a legge hallen til
Stranden skole.
Kultursjef Per Sandvik mente
at omstendighetene nA er silk at
man burde vurdere A legge hallen til Stranden skole.

Etablert miljØ
—Det er mange tungtveiende
argumenter for A legge en fremtidig idrettshall pA Flateby til
Stranden skole. Blant annet er
det store fordeler ved A legge en
idrettshall til et etabiert skole_
og idrettsmiijø, sA hvis de Økonomiske forhold skulle std
noenlunde iikt meliom Streifinn
og Stranden skie, vii Jeg veige
A gA inn for A legge hallen til
Stranden. Da vii investeringene

komme langt flere brukere ill
gode, sier Per Sandvik.

Skaugs forsiag forkastet
Under kulturstyrets behandling
av saken gikk kultursjefens innstilling ut pA A imøtekomme
Enebakk idrettsforenings søknad om A bygge en idrettshall
ved Stranden skole.
Dag Skaug (Ap) fremmet
imidlertid et gammelt vedtak,
eristemmig fattet i kulturstyret
for ni mAneder siden. Den gang
ba man om A fA de Økonomiske
konsekvenser ved bygging av
hail bAde ved Streifinn og
Stranden belyst, uten at det har
skjedd noe pA omrAdet.
Forsiaget ble imidlertid forkastet.
Kuiturstyrets flertali gikk inn
for kultursjefens instilling der
det heter at EIFs søknad om A
bygge idrettshall ved Stranden
skole imøtekommes. Om dette
vedtaket blir stAende yil en
fremtidig idrettshall pA Flateby
bli plassert ved Stranden skole,
sA sant kostnadene blir tilnrmet like som ved prosJektet ved
Streifinn.

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER
111. 09-9244 14. - 09-92 4565

Tangenelva i Ytre begynner igjen a taform som en ely, takket virre iherdig dugnadsinnsats. Her er man
ifull gang med a brenne opp rusk og rask, og en mengde annet skrot er bortkjØrt. Men enda star noe
igjen, og i august er det duket for fly dyst.
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.......• Enebakk Janitsjar
pa Hammaro""VISItt
Vi motes

Gratulerer

1IEnebakk
trekkspillklubb
40 Oar
HI Myhrer
Gratulerer med 7-ârsdageii den
7.7.
Mange kiemmer fra Bernt,
mamma og pappa.

Arve, nabon var
fyller 40 ãi
Nabone hyller deg
de kommer og "fyller" seg
med rømmegrøt i en fei.

Enebakk Trekkspillklubb (bildet) skal ut a reise Denne gang
AgAr turen til Mallorca. Gjennom
siiTjreborg reiser er kiubben butt
:gasjett til A spille til dans pA
1feriesenteret
Alcudia.
I
iDet er 12 spillende medlenimer
p1uss en del fans som i dag setter kursen for varmere strøk.

Anbudsinnbydelse
PA Nylende skal det oppføres
fern tilrettelagte boenheter i rekke for psykisk utviklingshemi, Boligene skal oppføres i tre
med støpt sAle pA grunn.
.Byggestart er 1. september.
Tegninger og anbudsmateriale
kan fAs mot et depositum ved
henvendelse til Teknisk Etat,
:Enebakk Kommune.
(Se annonse)

Mary

Hel Karine!
Velkommen etter!
Grattis som fjortis
Take care - couse I care.
Kiem fra Jeanette A

Hurra for mamma
Mary Bøgseth som fyller
30 den 30. juni.,
og fAr en stor kiem fra
May Therese, Camilla,
pappa og onkel Kurt Roger

Forhãndstemming
1. juli Apnet forhAndstemmingen foran Arets kommune/fylkestingsva1g.
De som er forhindret fra A mote
fram pA valgdagen, eller de som
rjavgir sin stemme utenfor hjemkommunen, kan avgi sin stem:me i Enebakk Herredshus hver
• dag i kontortiden fram til 30.
august.
Fra 1. september og fram til
valgdagen er Apningstiden utvidet enkelte dager.
Beboeme ved Enebakk sykeiog alderhjem, som ikke kan
1Imøte i vaiglokalet fAr sin mulighet til A stemme den 3. september.
(se annonse)

Enebakk Janitsjar gjØr sitt for
A videreføre vennskapsforbindelsen meilom Hammarö og
Enebakk.
Den 7. juni stablet vi inn instrumenter og kofferter i biler
og reiste av gArde. Vi ble tatt
vel i mot av kultursjefen , og
la oss inn pA en campingplass
like ved Vànem - for øvrig en
veldig fin plass.
Spilling ble deti Hammarö
sentrum lørdag formiddag i
øsende regnvr, men humØret
var allikevel pA topp. Publikum sto under paraplyer og
hørte pA, deriblant ordføreren.
Siden ble vi servert kaffe og
rundstykker. Søndag spilte vi

pA et servicesenter, et sted hvor
alle kunne gA A fA seg et billig
mAltid (spesielt beregnet pA elthe og uføre). Vi høstet ogsA
der stor applaus. Middag ble
servert for vi startet reisen
hjem til Enebakk.
Dette var en fin tur, selv om vi
var uheldige med weret, og i
september skal vi gjøre en ny
visitt. Da skal det arrangeres
"BlAsfestival." Men cia drar vi
av gArde med ny dingent Rune Martinsen, og forhãpentligvis en del nye medlemmer.
Enebakk Janitsjar stAr pA!
Hilsen Enebakk Janitsjar
v/formann Jorunn Arnesen

Leder for
Ungdomsklubben
Ungdomsklubben i Kirkebygda
trenger ny leder. En idérik og
fleksibel person, som liker A
jobbe med ungdom er den rette
person.
Here opplysninger kan fAs ved
henvendelse til kulturkontoret.

Avisfrie uker
Den 17. og 24. juli (ukene 29
og 30) vii det ikke komme
noen Vignett i postkassa. Men
A er tilbake for fullt med avis
den 31.juli.
I sommer vii det kun bli utgitt
Atte siders aviser. Dette pA
grunn av stille tid for annonser,
og dermed inntektssvikt.

Flateby Vannverk
Roar 23 fir
Gratulerer med dagen som var
til 'verdens beste dirigent'
Takk for en kjempekoselig
korpstur.
Hilsen turkameratene.

Fra 1. august tiltrer Terje Hansen som oppsynsmann/daglig
leder i Fiateby Vannverk.
Oppsynsmann gjennom mange
Ar - Anthon Gjestang slutter den
5. juli.
Henvendelser vedrØrende vannforsyningen vii i overgangsperioden kunne stilles til PM Rust.
(Se annonse)

Arve Rustad
Gratulerer med 40-Arsdagen
den 4.7.
Hilsen fr# Therese, Martin,
Toni og Age

Hãvard Nordli
Gratulerer med 11 -rsdagen
den 4. juli.
Hilsen
meg pri andre siden av banen

Ti1skudd av
tippemidler
1 Fra kuiturkontoret meides det
NEMAorn at fristen for innievering av
:sØknader om statstilsskudd til
jiidrettsanlegg (STUI/ tippemidVi gifter oss 6.juli.
j ler) og søknader om statstiiskudd til kulturbygg er 1 sepHeidi Frøland, Ytre Enebakk
:tember.
og HAkon Andresen,
(se annonse)
Kolbotn/Ytre Enebakk,
Vielse i Mari kirke ki 14.
Adresse for dagen: Bjerkely

Vik Musikkskole
Har du lyst til A lre A spille?
Musikkskolen pA Vik gAr nA Ut
med pAmelding til hØstens
kurs. PAmeldingsfristen er 10.
juli.
Det satses pA A utvide tiibudet
til A gjelde flere instrumentgrupper enn de tidligere har
hatt, men det krever et minimums elevgrunnlag for A fA
kvaiifiserte lrere.
De Ønsker seg ogsA flere
voksne elever, sA her er det
bare A hoppe i det A melde seg
PA.

Gudstjenesteliste
for 7.juli
11:00 Mari Kirke
vfHelgheim.
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Resultater
fra Drivs
andre
karusellop
60 meter
Født 1984 eller for
Jenter:
1, Nina Elisabeth Thue,
14,8

Gutter:
1.TerjeRuud, 11,9

FØdt 1983
Jenter:
1. Lillian Eriksen, 11,7

BrAtendammen Ingar tro til logjen'.
restaureres?
Idrettslaget Driv har i en
lengre periode arbeidet
med en ide om renovere, sikre og opparbeide
Brâtendammen ved
Mjar ungdomskoie.
Torsdag gikk et enstemmig kulturstyre inn for
I.L. Driv's forsiag til
videreutvikling av dammen bade nftr det gjelder
kostnadsoversikt og
finansiering.
Ved gjennomføring av planen
vii man oppnA bevaring av et
kuiturhistorisk anlegg. I tillegg
er omrAdet ideelt til friiuftsliv
og rekreasjon, og et egnet omrAde for skoleundervisning.

Gutter:
1. Thomas Lia, 11,8

Fdt 1982
Jenter:
1. Kari Berg, 11,5
2. Trine Svendsen, 13,5

Gutter:

150 000 fra kommunen
I.L. Driv har utarbeidet et kostnadsoversiag der de totaie kostnadene er pA 240 000 kroner.
Finansieringen av prosjektet
skal skje gjennom kommunen,
I.L. Driv og andre interessenter.
Idrettslaget forutsetter at kom-

munen deltar med minimum
150 000,- for at prosjektet skal
iverksettes.

Samarbeidsprosjekt
Siden I.L Driv er viliige til A
pAta seg det totale oppdrag og
ansvar for gjennomføring i samarbeid med kommunen og grunneiere, og i tiliegg forestA en
meilomfinansiering for kommunens andei, kr 150 000,-, sA
anser kultursjefen dette som en
mulighet til A fA realisert dette
prosjektet i overskueiig fremtid,
da den økdnomiske situasjonen i
kommunen generelt er svak.

Støtter forsiaget
Kulturstyret gikk enstemmig inn
for kuitursjefens innstilling om
A la I.L. Driv's forsiag til gjennomføring, bAde hva kostnadsramme og finansiering angAr,
legges til grunn for videreutvikling av BrAtendammen.
Saken er oversendt formannskapet til videre behandling.
GUNNLEIK SEIERSTAD

1. Pia Th. Gulbrandsen, 9,2
2. Katrine Tryti, 10,0
3. Heidi Ruud, 10,8

Gutter:
1. Tom Pettersen, 9,2
2. Eivind Eriksen, 9,5
3. PAl Frøyseth, 11,7

Pa fortvilet jakt etter bank

Født 1978
Jenter:
1. Katrine Furulund, 9,7
2. Marianne Bjerkland,
12,0

Gutter:
1. Torkjeli Hongve, 10,0

1. Ingeborg Enger, 15,5

Gutter:
1. Anders Kathrud, 14,0

Senior
Menn:
1. Helge Tryti, 13,8
2. Fred Kathrud, 15,4

juli, men aller først deltar han
pA et stevne som arrangeres i
kveld pA Mjr.
lalt seks deltakere fra
Enebakk Vannskiklubb stilte til
start i helgens konkurranse. Tre
i seniorklassen,og tre i junior.
Thomas Høvik og Morten
Gregersen deltok i senior sammen med Ingar. I junior stilte
Line Tostrup, Robert Halvorsen
og Thomas Tostrup. Robert tok
fjerdeplass sammenlagt, og
Thomas tredjeplass, begge flotte
plasseringer.
Og i kveld blir det konkurranse i Enebakk, pA Mjan'. Denne
gang er det Oslo Vannskiklubb
som arrangerer Slalomcup, og
deltakere fra mange klubber vii
were representert.

Smâ
annonser
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Ski
Bcrvclscsb9M
0 OfS1tNO EFTF.

BEGRAVEL$ESBYRfLER

K4F KONTORER

Nordbyvn. 27, Ski

GEKONTOR

oEOwroR
ABC BANK

-

LENSMANNSKONTOR
1AckANNES FRS0RSA ONG
4- UGMNGSKONTORFOiKEREGSTER
4- POST
' HELSESTASJON
Bt3UOTEK
YOTERAP
LANOBRUKSKON lOB

TIf. (09) 87 30 60

Swum

Begravelsesbyrâ
WJ Torggt.

—Jeg pleier ikke vane morragretten, men nA er jeg det, utbrØt en
mann som hadde iett lenge og
vel etter en bank i Kirkebygda.
Mannen, som er lite kjent i
kommunen, skulie et anend i en
bank, og sA til sin glede at i
Kirkebygda holdt ABC-bank til.
Han iette og lette, men ingen
bank var A Se. Til sist mAtte han
gi opp, og reise videre pA jakt

etter en annen bank.
Men er vel det noe rart at vedkommende trodde det var bank i
Kirkebygda, og attpAtil en
ABC-bank? For selv om banken
utvandret for snart et Ar siden,
henger fremdeles henvisningsskiltet her; ABC-bank stAr det
tydelig A lese (bildet).

Veteran gikk av med andreplassen
I helgen har tre Driv-entusiaster
deltatt i FemundlØpet som blir
arrangert ved enden av
Femunden hvert Ar.
LØpet har nA vart i 25 Ar, og
Aage Rustad fra Ytre har deltatt
pA 20 av disse! Slett ikke verst.
I Arets lop ble han nummer to
i sin kiasse, over 60 Ar, og distansen pA 10 kilometer ble fullfort pA 45 minutter.
OgsA Oddvar og Aud Hønsi

fra Ytre fikk fine plasseringer.
Oddvar ble nummer tre i kiassen 50 til 60 Ar, med tiden 40
minutter. Aud lop 21 kilometer
og tok en flott tredjeplass i
dameklassen, over 50 Ar. Hun
gjennomførte løpet pA en time
og 54 minutter.
Rundt 400 deltakere var samlet til dyst, og det opplyses at
det er flotte stier og et flirt iøp,
SA neste Ar stiller kanskje flere
enebakkinger?

Follodistriktets
byrA gjennom

2-

2000

Lillestrørn

65 Ar

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/814830-811411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74

SVEUMS BLOMSTERFORREINING
OG BEGRAVELSESBYRA

100 meter:
Fodt 1977
Jenter:

w ere.

:

FØdt 1979
Gutter:
1. Kim Thorvaldsen, 9,6

tt
telosp
TO
I NYs

I •- i

1. Christian Gjertveit, 9,2

Fdt 1980
Jenter:

.

1itbe

1. Andreas Tryti, 9,9
2. Marius Thue, 11,4

Født 1981
Gutter:

I
helgens
vannskistevne,
"Svorken Open" i Melhus, tro
Ingar Pedersen fra Ytre atter en
gang til for fuilt, og vant det
som var.
Ingar vant bAde slalom, trick
og hopp i seniorkiassen, og fikk
den sammenlagte poengsummen 1779, 8.
Ingar, som er medlem i
Enebakk Vannskiklubb, vant
omtrent det som var i fjor, og
suksessen ser ut til A gjenta seg.
Erespremien, en pengepremie,
ble hans til odel og eie etter helgens konkurranse, og nA stAr
Europa-mesterskap i Italia for
tur. Ingar er den eneste nordmann som har kvalifisert seg til
A delta der.
SA følger Nordisk i slutten av

1)tJ NAR oss
pA TELEFON IIELE
DOGNET.

TILLEIE

Leilighet pa Flateby
Ledig to-roms sokkelleilighet, 65 m2. TeiefontKabeiTV. Pr. mnd 3 400,- inki. strøm. Ilenv. tif. 09/92 9164.
Bat tO lele
17" Hansvik beliggende
ved Flateby bàthavri, til
leie for sonmeren.
Depositum.
TH. 92 85 75 e. U. 14

FaIg med
"U,

nett )

ONSKES LEID

[neboliglstor leilighet
ønskes leid I omrädet rundt Kirkebygden.
Sikker betaler. Tif. 09-92 62 67.
Hytte
ønskes leid. Tar hva som
heist. TH. 09/89 10 49.

Q
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KUNNGJURINGEQ
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Kristins Salong
Tif. 92 48 75
S ommerstengt

Krisesenteret
i Folio

fra og med 14. juli til og med 4. aug.

TLF. 09/94 1770

Stemme for valgdagen?

Mandag 9. september (noen steder ogsà sendag 8. september)
er det fylkestingsvalg (bid stenimeseddel) og kommunestyrevaig (hvit stemmeseddel).
Dersom du er forhindra fra a mote fram pa valgdagen, kan du stemme pa forhánd, fra og med 1. jun og
fram til valgdagen. Du kan stemme utenfor hj emkommunen din dersom det passer deg best. Da bør
du stemme sa tidlig at stemmeseddelen din nar fram
til hjemkommunen din for valgdagen 9. september.
Kunngjøring for stemming pa forhànd i institusjoner skier dessuten ved oppslag pa hver institusjon.
Tid og sted for stemming pa forhànd i din kommune
finner du nedenfor.

lit SAWS
BRØNNBORING
Gjennomboring for vann og
aviep. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsan legg.

Easy -79 Comhi-camp
Meget pen - selges for kr 5 000,-.Tlf. 09-92

LANGBRATEN

Farge-TV

BRONNBORING . PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12

62 67.

22" og 26' selges. 3 mnd. garanti. Pris Ira kr 1400,-.

02/62 08 65

Tif. etter ki. 17.00: 06/90 56 18

Forhandler av Jacuzzi pumper
Enebakk Herredshus:
I kontortiden 1.7-30.8
ki. 08.00-15.00
Mandag - fredag 2.9.- 6.9. kI. 08.00-19.00
Lerdag 7.9.
ki. 10.00-19.00

UI

Enebakk Syke- og Aldershjena
Tirsdag3.9.
kI. 10.00-15.00

PA FUSER & KLINKER
KIJNKEII

ENEBAKKKOMMUNE

Anbudsrnnbyilelse IF Ceneralentreprise

f....::.:::...

Enebakk kommune skal oppføre 5 tilrettelagte boenhe-

ter i rekke for psykisk utviklingshemmede med bruks-

areal 313 m2 I Sløssdsveien 24-26 pa Nylende.
Boligene skal oppføres I tre med støpt sale pa gruma ferdig til innflytting. Utomhusarealet leveres ferdig opparbeidet. Antatt byggestart 1. september 1991.
Entrepriseform: Hovedentreprise, kun kompiette generalentreprisetilbud vurderes.
Anbudsfrist 29.07.91 kl. 12.00.
Tegninger og anbudsmateriale kan Us mot et depositurn pa kr 1.000,- ved henvendelse
Enebakk kommune, Teknisk etat, 1912 Enebakk.

ENEBAKK KOMMUNE
I henhold til Forvaltningsiovens § 38 kurrgjøres at Enebakk kommunestyre 1 mote
17. juni 1991 har vedtatt:
a) Endring av vedtekter (forskrift) for kommunale barnehager I Enebakk.
b) Endring i betalingsregulativ for barns opphold I
kommunale barnehager.
Vedtektene og betalingsregulativet fds ved henvendelse til Enebakk skolestyrekontor, tif. 92 60 60.

115 x 24 cm
frostsikker
2. sort.
pr. kvm

VEGGF
KISPA
6-

hvit
15 x 15 cm
pr. kvm

RESTER 5-25 m2

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Se var utstiilng
av sanitrutstyr kløkkeninnredning og
baderomsmebler.
FINANSIERING

VARME

HALV

PRIS

GULVFLISER

KJOKKENFLISER
Hvit
NOVABELL
15 x 15 cm
grá
pr. kvm
79m
21 x 21 cm
pr. kvm112- dekor pr. stk. 29,FRA
1.juII SOMMERTID:
M a a KjeIIe
IQ.17 (9.13)
Fetvn. 1, Tandbergbygget TIf. (06) 80 32 05

A/

ACT VVS ROAL90G91t

Sti.tnsv, 100. Str.mmen
TIf. 06/81 45 97 - 81 45 98
JSHOSA4,',O,

ENEBAKKKOMMUNE

Tilskudd av tippemidlene

Fristen for innievering av sekuad om statstilskudd til idrettsanlegg (SPUlitippemidlene), og
søknader om statstilskudd til kulturbygg er satt
til: 1. september 1991.
Det ma foreligge teknisk godkjenning av de prosjekter det sekes
om tilskudd for, og prosjektene ma vre prioritert i henhv.
idrettens anleggsplan og kulturbyggplan.
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VIKTIG MELDING FRA

FLATEBY VANNVERK All
var oppsynsmann gjennom mange ar, Anthon Gjestang, fratrer 5. juli 91.
Henvendelser vedr. vannforsyningen skal etter defile
dato stilles til PAl Rust, tif. 92 85 21 som vii fungere I
en overgangsperiode.
Fra 1. august 91 tiltrer Terje Hansen, Haugveien 45,
Flateby, som fly oppsynsmannidagiig leder pa heltid.
Tlf. 92 84 87 - Mobil 094/25 770
Spørsmal ang. vannavgift etc. skal som tidligere stilles til forretn.fører Unni Bergersen, tif. 92 8188.
Denne melding blir ogsá til aile husstander pa Flateby.
Flateby, 23/6-91
For styret Flateby Vannverk A/L
Pal Rust

ASKIM FRITIDS-SENTER
HAGE - MC - MARINE
APNINGSTIDER: Mand. - fred. 9-17
Torsd. 9-18. Lord. 10-14

TLF. 09/88 95 90

ROLLSTER TS FRA

NOKIA
YMEWMK
BENSIN & SERVEE A/S
1914 Ytre Enebakk
TIf. (09)92 44 08

BENSIN - OWE - REKVISITA
Aut. gummiforhandler

FYRINGSOUE • PARAFIN
AUTODIESEL.
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodhoft, Tomter

TH. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

i,jiwtt

1

EIENDOMSFORM.

Kjøpe eller selge
eiendom?
Kontakt:
TRYII EIENDOMSMEGUNG AIS
9OUr9119
AA.. 11014.01 T11
FAIN.1.0 55, 1914 VItO £nebakk
Ill.: 097925570

ELEKTROENTREPRENOR

Elektrorep. Egil H. Jorgensen
Flatebysenteret - 1911 Flateby
Tit. 09/92 92 81 - Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJØL/FRYS - VASK/OPPVASK - TØRK - KOMFYRERI MICROBØLGE KAFFETRAKTERE - STOVSUGERE RADIO/TV - VIDEO - EL.MATERIELL

BATUTSTYR

NOKKELFILING

Galled — innramming

ANDRESEN & SUNNER A/S
utforer alt i rørleggerarbeid.
Tit. pr. 92 43 54 — 9248 92

Gulimedalje i innramming i VM 1989 og 1990

1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747 - 030/16 735

Flateby - tlf. 92 80 80

KJELL BRENUJORD

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Kjop din nyc el/er brukte bit hos oss
Tit. 88 16 15

Tit. 92 86 94. Mob iltlf. 094/26 165

Tit. 09-87 53 77
REGNSKAP
4D

BRENSEL

SELSKAPSMAT

Fyringsolje — Para fin — Autodiesel

0 STATOIL

Tak- og
blikkenslagerarbeid
Ytre Enebakk
Tit. 92 47 79 - Mobil 030/31 364

BYGG OG ANLEGG
Vi flkser det meste,og h/elper de fiesta

Rimeilge priser. Pensjonlster ±20%
Utlele av byggtorker og mlnigraver

HAMMMSSUIMAM
I ENthAKK
Tit. 92 52 28

Lunds Mating
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

E

Helgesensgt. 12
GrUnerløkka
Tit. 02/38 51 73

Lennestadvri. 5
1912 Enebakk

sys.adni7l

00

SystemAdministrasjort A/S
Gaupeveien 29
K3.
MW
1914 Ytre Enebakk
TI!.: (09)924824-92 4774.

Fast pris

/

Tømrer- og snekkerservice

Oppl&ring pa bil

Mur- og betongarbeider

TI!. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438
GLASS
Enebakk
Glass
Alt I glassarbid

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TI!. 9246 13 - MobIl: 030/30 339
Ogsâ kveldstld

Flatebysenteret, Flateby
92 87 39
TIf. kI. 8.00-15.00
92 80 31
TIf. utenom kontortid

Onsd. stengt.
Kvelder, etter avtale.
MedI. MNTF

- Fase

II

Utfører alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

Kiasse A — Kiasse B
Teorikurs - KjØretlmer

Tit. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11705

Om nedvendig meter vi
til kjaretimer i Enebakk.

....din lokate byggmester
uai

Rune Bergskaug
Alt i mur- og fliselegging
TLF. 92 83 52
Bergskaugvn. 24

1911 FLATEBY
Bygg- og tømmermester
Jopn $ulemud
1914 Ytre Enebakk
Tit. 92 90 80-92 4488
Mobiltlf. 030/15750
Nybygg, tilbygg og rehabilitering

TI!. 09/92 46 82

VAKTSELSKAP

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 8737 10

1914 YORE ENEBAKI< - Ill,: (09) 924300

TAN NTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

Teorikurs

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

M.

44

TRANSPORT
Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fylimasse
Flateby -hit. 92 80 42
Mobiltlt. 094/95 481

.DYREKLINIKK

Graving - transport - sprengning

TANNBEHANDL.

Eneakk Tannteknikk

Tit. 06/81 42 92

Per-Erik østlie as

1912 Enebakk

SDnA/S
MYRFAET 2,1400 SKI TIE. 09-8714 57
RORLEGGERBUIIKK
EGEN RORLEGGERAVOELING
All innen • Sanitar • Varme • MOUemISerIflg
TANNLEG E
Stein Darre-Hanssen

• Regnskap & Forretningsførsel
Bedriftsràdgivning

I'$teSe4eee

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Lars M. Enger

Mur & Graveservice A/S

DØGNVAKT
Graving og heytrykkspylirig
E 'OIav C. Jensen

TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

BYGG- OG TQMMERMESTER

Gray., sprengning, transport

DURIJD GARD,
1914 YTRE ENEBA.KK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

TRAFIKKSKOLE
bR14i

Entreprenor

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743

Hovel Heiaas

BYGG OG ANLEGG

bros lak og Fasade A/8

Hai' du ti tommeltotter?

Godkjent regnskapskontor

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

FRIS0R

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk -hf. 92 54 13

KR

SRR.registrert
regnskapsferer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsd rive nde

Stab!! Ol/eservice Enebakk virrond øIseth
hf. 09-925555. Mobil tif. 094-14469

Man.-fre. 9.00-1 7.00
Tors 10.00-8.00
1
Lør. 9.00-14.00

Postboks 24
1912 Enebakk

Regnskapskontor

Konkurransedyktige priser hele âret!

DAMEHERREFfl
SQL - PARFYMERI

b tkk
gnsk ctpskontor A/S
Ve
TI!. 09/92 63 03

—

ItØ

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

ENEBAKK VANN 00 VARME

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

EIL.AG

Erik Kjelgaard
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

Asenvn. 2,1400 Ski

Stramshorg &
Enersen A/S

TORNERUD - Askim
1570

SKOMAKER'N I SKI

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby

A. NILSENS
BILSER VICE
Tit.

SKOMAKER
Skoene reparerer
du hos

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

1800 Askim

Aut. rørleggerfirma

Galled Nygàrd

BIL

Erling Rod A/S

RØRLEGGER

RAMMEVERKSTED

• PoIlkIInIkk 0 Rontgen • Kirurgi
S Lab.service• Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne N00verdal
N. Riisgard, Kjeller

(sk/t Ira Felon. v/flypjassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el

nDROP-IN), 8.30-14. Stengt heig.

HUN DE PEN SJ ON AT
Skal
du reise bort?
•
Vi øn.cker (Iii hood ve!konrnrc,r in
en ojtphold n Inlet /Iundepe,n4jofrmaf.
litty standard,) l79ndli)(e 0)) trirelige
nigivetser. Ott. ))IOikj011t 1085.
PER 06 PIAS HUNOEPENSJONAT
Berger gOrd, 1027 Hobet - TIl. 09/92 1510
Vi 6enrytter nnz(ed'uii5je ti!t! Ønskq OnTO toieriie
ogfir6ente von nor en r:kjiggod'soirnnner
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Stiller ut pa Skogbruksmuseet
I mer enn 20 ãr har
Irt, men det aller meste har
jeg lrt av den gamle mesteren
Webjørg Steinset fra
Oskar Kjetsaa. Han er snart 80
Ytre holdt pa' med roseAr gammel, men er fortsatt like
maling. Hun har hatt en
stødig pA hAnden som en tenArekke utstillinger og hol- ring, sier Steinset og innrømder kontinuerlig rosema- mer at hun selv rett som det er
lingskurs for friundervis- maler en feil strek.
ningen. I august blir
Steinset a finne pa
Gammel bonderomantikk
Skogbruksmuseet pa
Steinset stortrives med
malingen, og hun arbeider ute
Elverum der hun blant
fra tidlig vAr til sen host. —Det
annet skal demonstrere
er viktig at det er hamioni melrosemaling.
lom kunsten og familielivet.
Webjørg Steinset er en etablert
kunstner i bygda, og som
aktivt medlem av Enebakk
kunstforening er hun veldig
opptatt av A fA nye, lokale
kunstnere frem i lyset.

Gikk pa kurs i Enebakk
For 20 Ar siden gikk Steinset
selv pA rosemalingskurs i
Enebakk, men til tross for at
hun nA har malt i godt over 20
Ar er det fortsatt mye hun føler
hun ikke kan innen kunstrnaling.
—Mye av det jeg gjør er selv-

Uten kunsten kan jeg ikke
leve, for den gir meg overskudd til familien, sier hun.
Det er hovedsaklig rosemaling Steinset sysler med, men
hun har ogsA prØvd seg med
landskapsmaling. —Det er for
det meste gammel bonderomantikk jeg maler, sier hun.

Fã frem nye kunstnere
Som medlem av Enebakk
kunstforening er Steinset veldig opptatt av A fA nye kunstnere til A. stille ut sine arbeider.
Kunstforeningen disponerer
lokaler pA ligningskontoret og

i Ytres konditori, og de ser
frem til A kunne ta i bruk lokalene i det gamle herredshuset.
—Det er viktig at folk tor A stille ut arbeidene sine, og jeg
oppfordrer alle som har lyst til
A vise frem det de har laget om
A ta kontakt med kunstforeningen, sier Steinset.

Til Skogbruksmusset
I august reiser Steinset til
Skogbruksmuseet pA Elverum.
Der skal hun delta pA en stor
utstilling, og hun skal ogsA
demonstrere rosemaling for
publikum. —Jeg synes det er
veldig hyggelig at interessen
for rosemaling er butt sA stor,
og jeg gleder meg til A delta pA
Elverum.
—Ellers har jeg har mer enn
nok A. gjøre, for folk kommer
med trefat og andre gjenstander som de Ønsker A fA malt,
og det synes jeg bare er goy,
forteller den blide og dyktige
kunstnerinnen.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Webjrg Steinset er en dykfig rosemaler. lover 20 dr liar hun malt,
og nd reiser hun til Skogbruksmuseet pa' Elverum der hun skal delta pa en stor utstilling.

Marsvin, mus og kaniner Ingen ergoterapeut
pa Flateby-senteret
Plelem og omsorg
0

N

30. mai upnet Oles Zoo
pa forretningssenteret pa
Flateby. Daglig leder
Tone Strand forteller at
interessen for butikken
bar vrt stor. Strand
driver selv med oppdrett
av forskjellige gnagere og
undulater, og enkelte
raser er hun helt alene
om I landet.

For kort tid siden Apnet Tone
Strand og Ole Martin Stensland
Oles Zoo pA Flateby. Dermed
har bygda fAtt sin andre Zoo i
løpet av kort tid, men daglig
leder Tone Strand tror allikevel
at det er marked for en slik forretning pA Flateby.

Skaffer det meste
Butikken Øverst pA Flateby-senteret har bAde undulater, kaniner, marsvin og mus, og til høs-

ten fAr de ogsA inn ørkenrotter.
—Det er sA mye man gjerne skulle hatt i butikken, men som vi
dessverre ikke har plass til, sier
Strand, som opplyser at hun kan
skaffe det meste hvis det er noe
spesielt kunden ønsker.
Frem til nA har de solgt flest
fugler, men regner med at salget
av gnagere vil ta seg opp etter
ferien. —Det er lettere A. ha med
seg en fugl pA ferie enn et marsyin, sier Strand.
Hun regner ogsA med A fA inn
noe hesteutsyr etter hvert: —Vi
har merket at det er mange som
driver med hester pA. Flateby,
slik at vi trolig kommer til A ta
inn det mest vanlige hesteutsty ret.

Feriepensjon
Utenom butikken pA Flateby
holder Tone Strand og Ole
Martin Stensland pA med oppdrett av blant annet marsvin.
—Like for jul hadde vi oppimot
70 forskjellige marsvin A holde
styr pA. Vi har ogsA enkelte
raser som vi er alene om her i
landet, forteller Strand.
Hun opplyser ogsA at de har
feriepensjon for smAgnagere,
slik at folk gjerne kan levere inn
dyrene hvis de skal bort i ferien.
Tone Strand og Ole Martin Stensland driver Ole's Zoo pd Flateby,
og sd langt er defornøyde med driften.

GUNNLEIK SEIERSTAD

Ergoterapeutstillingen i pleieog omsorgsavdelingen i kornmunen, som var planlagt besatt
fra midten av juli, blir allikevel
stAende torn en tid fremover.
Stillingen ble tilbudt tidligere
ergoterapeut ved hjemrnet,
Odrun S. GarAsen, som aksepterte denne.
GarA.sen har senere meddelt at
hun allikevel ikke Ønsker A tiltre
stillingen i sommer, da hun vii
fortsette i sin nAvrende stilling
ett Ar til. Hun har derfor søkt om
permisjon, og om ikke denne
innvilges, sier hun fra seg stil-

lingen.
Permisjon ble ikke innvilget
av adrninistrasjonsutvaiget med
den begrunnelse at permisjon
uten heit spesielle grunner ikke
bør gis fra en stilling som man
ennA ikke har tiltrAdt.
Et annet argument er at det er
svrt vanskelig A fA tak i ergoterapeuter, og til et vikariat mener
administrasjonen det vii vre
hApløst A. fA talc i kvlifiserte
søkere.
Stillingen blir sannsyniigvis
utlyst pA nytt etter ferien.

Floberghagen • ny
pleiem og omsorgsleder?
Unni Floberghagen fra Ytre
Enebakk er av adrninistrasjonsutvalget foreslAtt ansatt som fly
pleie- og ornsorgsleder.
Ti søkere har rneldt sin interesse for stillingen, og deriblant
to som ikke Ønsker sitt navn
offentiiggjort. Som første reserve er foreslAtt en ikke navngitt
person.

Unni Floberghagen har lang
ledererfaring, og omfattende
praksis bAde fra hjemmebaserte
tjenester og fra institusjon. Hun
er i dag bestyrer pA Nordseter
alders- og sykehjem pA
Nordstrand. Under forutsetning
av formannskapets godkjenning
vil Floberghagen bii tilbudt
stillingen.

