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Ny festivalsuksess for Frisk Luft & Co

Den gamle husmannsplassen Engerhoim I Kirkebygda kan gâ tapt for
fremtidig bevaring.
I forslaget til revidert
kommuneplan er hele
omrâdet omregulert fra
offentlig formal til boligformal.
Kultursjef Per Sandvik
(bildet) synes dette er
svrt beklagelig. —Dersom Engerhoim ikke blir
berget gár et stykke
lokal- og kulturhistorie
bort med den, sier han.

SISTE

Trekkspillklubben Frisk Luff og medarrangorer Norsk Folkehjelp og bygdas sanitetsforeninger kan notere
seg en solid suksess pa àrets trekkspillfestival. Trekkspillere fra fjern og nr (bildet) gjorde sift til at alle
fikk i fulle monn det de var kommet for a høre - gladlâter fra tidlig om morgenen til langt Ut de smâ timer.
SIDE 2

Bygdeboka
rett rundt
hjOrnet
Na er det like for Bygdebokas Ill bind er kiart.
Den ble ferdig trykt I
juli, men bokbinderen
som skal ta seg av det
resterende arbeid har fellesferie, og kunne derfor
ikke love den ferdig for I
slutten av august.
Men I pâvente av dette
er noen eksemplarer stiftet, og utlagt til gjennomsyn i Sparebanken NOR
og pa postkonto ret I Ytre
Enebakk, pluss pa formannskapskontoret.
Straks boka er ferdig
innbundet vii det bli innkalt til pressekonferanse.

SISTE

Nytt av àret pa festivalen
var eget "postkontor", en
campingbil utlánt for anledningen av postverket,
og to postfunksjonrer
fulgte med.
Og i tillegg til postens
øvrige tjenester var det
trykket opp flotte postkort
med motiv fra festivalomrádet og Enebakk
kirke, og "Lysernstempel"
var laget for anledningen.
Her har to unge darner
(bildet) vrt innom en tur
og kjøpt kort. I bakgrunnen Bjorn østby fra poc'
kontoret I Ytre som '
,.\V
tram de flotte se'
man fikk rnec1
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Ny festovalsuksess for Frisk Luft & Co
Enebakks andre trekkspillfestival ble I likhet
med fjorãret en kjempesuksess, med minimalt
med brâk og vrgudene
som viste seg fra sin beste side. Og de rundt
3 000 trekkspill-entusiastene som hadde funnet
veien til Brevikskroken
fikk valuta for penga.
lkke mindre enn 15
grupper fra fjern og nr
troppet opp, og sørget
for at dansen gikk lystig
til Iangt ut i de smä
timer.
Enebakks andre trekkspillfestival, Lysemfestivalen, gikk av
stabelen i helgen, og kjempesuksess ble det i Ar som i fjor.
Bortimot 3 000 smA og store
hadde funnet veien til
Brevikskroken ved Lyseren de
to dagene festivalen varte, og de
fikk valuta for penga. Her var
alt hva hjertet begjrer We av
musikaisk og fast fØde.
"Sprek" kultursjef
Fredag dro kultursjef Per
Sandvik det hele i gang, med
trekkspill selvsagt. —Sandvik
spilte trekkspill for 20 ar siden,
sâ nâ har han ligget i hardtrefling i 14 dager for a vere med
oss a spille et par lAter. Ekspert
ph gitar vet vi han er, men han
synes ikke det passet seg a Apne
en trekkspillfestival med gitar,
fortalte festivalgeneral Odd
Lillejordet fra Frisk Luft.

Og spille kunne kultursjefen,
selv om det nok manglet en del
ph at han kunne male seg med
gutta i Frisk Luft.
"Velkommen hit"
Femten trekkspillgrupper stilte
opp for a gi publikum det de var
kommet for, og vel sA det; b1jespell fra morgen til kveld, og
det er vel slik det skal vere pa
en skikkelig trekkspillfestival.
Lange apningstaler holder
man ikke pa et slikt arrangement, men derimot en skikkelig
festivalsang var laget for anledningen:
'Velkommen hit fra Øst og
vest, til dansen og sangen og
gleden. I Brevikskroken er det
fest, na glemmer vi maset og
vreden', lØd refrenget, og dans,
sang og glede ble det. Her koste We gamle og unge seg til
langt Ut i de smA timer. Og 'den
skal tidlig krøkes" for det var
ikke f bamevogner a se ph
omrAdet.

Flatebys avdeling av Norsk
Folkehjelp opp med rimelig
grillmat til de øvrige sultne festivaldeltakerne.
Ordfører KAre Kjølle var pa
plass med velvalgte ord og en
sjekk til Frisk Luft som feirer
tiArs-jubileum om M dager, og
selvsagt tro den frodige ordføreren vAr ill med noen viser i samme slengen..
Og de koste seg, de mange
som hadde funnet veien hit. Her
danset We psykisk utviklingshemmede og andre med liv og
lyst til feiende toner fra mange
trekkspillere.

15 nasjoner bestilt stempel
Nytt av aret var eget "postkontor", og bade postkort med
motiv fra festivalomrAdet og
pluss
kirke,
Enebakk
"Lysernstempel" var laget for
anledningen, og i tillegg et sertifikat.
—Denne postbilen benyttes til
blant
spesielle anledninger,
annet festivaler. Bilen har vrt
150 liter vaffelrøre
ph et uttall arrangementer i løpet
Lørdag var pensjonister og hanav de seks Arene den har vrt i
dikappede invitert til gratis
drift, kunne Oddvar Tryti fra
grilimat, for anledningen sponSki postkontor fortelle. Han og
set av Tores/KAres mat.
Bjorn østby fra postkontoret i
Ytre sto til tjeneste for folk hele
Og for alle andre som troppet
helgen, og de hadde mer enn
opp var det masse god mat A
nok a gjøre. Alle slags tjenester
kjøpt av sanitetskvinnene, som
kunne de tilby, unntatt pakkevar ansvarlige for at folk fikk
post, men det var det nok ingen
føde i kroppen. Og lite var det
ikke som gikk med, for hva sies
som savnet heller.
om 150 liter vaffelrøre, 75 kilo
•—Vi har solgt rundt 400 kort
pølser og 70 kasser brus? 183
her, og ikke mindre enn 15
000 kroner la folk igjen ph kafebestilt
har
nasjoner
en, noe som er en dobling fra
"Lysemstempelet", fortalte posfjorAret. Og i tillegg stilte
tens velvillige tjenere.

Festivalgeneral Odd Lillejordetfra Frisk Luft (t.v.) og kultursjef Per
Sandvik q'pnet ballet fredag.

"Alle" var fornøyde
Det var trekkspillklubben Frisk
Luft, sanitetsforeningene i bygcia og Norsk Folkehjelps avdeling pa Flateby som arrangerte
det hele. I tillegg stilte Enebakk
skolemusikkOrpS med ordensvakter. Tilsammen 112 hjelpere
gjorde sitt til at det hele ble nok
en suksess.
Vaktkorpset kunne fortelle om
minimalt med brAk, og nAr vrgudene ogsA viste seg fra sin
beste side var suksessen I Ar
som i fjor et faktum.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Dansen gikk lystig til langi Ut i de smd timer. Og hvem kunne vel sitte rolig til slikefelende rytmer?

Rofig
festivalheig
Det opplyseses fra Enebakk
LensmannskontOr at festivalhelgen har gatt stille og rolig for
seg.

Kultursjef Per Sandvik (t.v.) viste at han kunne mer enn d spille gitar.
Han var ikke snauere enn at han tro til med ci par trekkspilla'ter etter
14 dagers Øving, godr akkopagnert av Frisk Luft og andre trekkspillere. Her med LefLillejordet som solid støttespiller i dobbeitforstand.

Sanitetskvinnene sto for alt salget pa kafeen som var satt opp for
anledningen. Damene tok seg ikke ofte tid til pauser, men her har
Solveig Persson (t.v.) og Annie Martinsen sneket seg til en kortpust
I bakken.

Det enestekontoret har fAtt
melding om er et trafikkuhell,
der en ung dame ble sendt til
Sentralsykehuset ph Lørenskog
etter en pAkjørsel ph veien opp
til festivalomrAdet ved Lysem.
Alvorlige skader ble det heldigvis ikke, og den unge damen
kom hjem søndag morgen.

giwtt

Aktiv Folkehielps-gruppe Plassering av idrettshall
med allsidige oppgaver bliravAmort i valgkampen
har vrt spennende, fortalte Trenger utstyr
Norsk Folkehjelps avdeoperativ
leder Per Willy
ling pa' Flateby var en av
Folkehjelps-avdelingen
pA
Pedersen. Med seg hadde
Flateby er i beredskap hele dogmedarrangørene pi helFlateby-gjengen hjelpere fra
gens trekkspillfestival. Et Fetsund. Ambulansene var net, og driver en offentlig redningstjeneste. Velferdsarbeid er
lag som har blomstret
utlAnt derfra, og ogsA personell, ogsA en del av arbeidsoppgaveopp det siste âret, og som da de ivrige medlemmene fra ne, og blant annet arrangerer de
ikke er utdannet til
nã teller 53 medlemmer. Flateby
julemiddag for bygdas pensjoambulansetjeneste foreløbig.
nister.
De stilte med to ambu—Dette er en spennende og
lanser, og hadde i tillegg
Tar imot flere medleminer
utfordrene jobb pA det mennestil a ta seg av vakthold,
Den forholdsvis ferske gjengen kelige, sosiale plan, sier Per
ogsã ansvaret for billettfra Flateby har allerede rukket A Willy. —Og vi har et fint sosialt
salget og grilling.
delta pA flere arrangementer i samhold.
Norsk Folkehjelps lag pA
Flateby har ligget nede en periode, men etter den tragiske ulykken i øyeren sist sommer, der to
unggutter druknet, ble det liv i
laget igjen.
Første større tjeneste
Mange av Flatebys befolkning
deltok frivillig pA leteaksjonen i
øyeren, og Norsk Folkehjelps
avdeling pA Fetsund stilte opp.
Gjennom disse ble det blAst nytt
IN i Flatebylaget igjen, og nA er
bAde en ungdomsgruppe og en
sanitetsgruppe i sving.
—Dette er den første stØrre tjenesten vi har deltatt pA, og det

kommunen. De hadde blant
annet vaktholdet under Arets
Gubbereon og Plankemarsjen.
Folkehjelpsavdelingen har to
grupper i sving for tiden, en
ungdomsgruppe bestAende av
ungdommer fra 13 til 17 dr.
Disse opplzeres til A bli førstehjelpere gjennom kurser, temahelger og andre arrangementer.
Deretter stAr sanitetsgruppa for
tur, som Per Willy Pedersen er
leder for.
—Skulle noen Ønske A bli medlemmer hos oss er det bare A ta
kontakt, sier Per Willy, enten
med ham eller den administrative lederen i laget, Ingrid Nordli.

Som. mange andre frivillige
organisasjoner sliter ogsA de
med Økonomien, og de har
behov for utstyr. BAde en gammel campingvogn, telt og annet
vii de were meget takknemiige
om noen kunne avse.
Ailsidige oppgaver
PA Lysemfestivalen hadde laget
ansvaret for bAde A ta seg av
skader, selge bilietter og grille
mat til hungrige besøkende.
Og dette gikk greit. SA mange
skadene ble det heldigvis ikke,
men noe var vel ikke til A unngA
med rundt 3 000 besøkende
over to dager. Ambulansen ble
ogsA tart i bruk, men minimalt.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Flertallet i formannskapet har talt; en framtidig
idrettshall lokaliseres til
omradet ved Stranden
skole. Men samtidig gjøres det oppmerksom pa
at kommunal bevilgning
til hallen ikke kan paregnes før en gang etter

1995.

PA mandagens formannskapsmøte ble det stor debatt fløyene
irnellom om hvor en fremtidig
idrettshall pA Flateby skulle
lokaliseres.
Høyres Tore Tidemann mente
at skulle man fA realisert planene om bygging av en hail i
noenluride nr fremtid mAtte Kortsiktig politikk
man stikke fingeren i jorda og APs fløy mente dette var kortse pA kostnadene. —Jeg ønsker A siktig politikk. —Vi er skjønt
opprettholde det tidligere vedta- enige om at en hall tidligst kan
ket om anlegg ved Streifinn, komme en gang etter 95, og
men halien mA tas Ut og legges hvorfor da lage enda en kostbar
til Stranden, var hans klare opp- utredning nA nAr ingen ting yil
fatning.
skje pA lang tid, og i mellomtiden skal vi sannsynligvis ogsA
Hallen far plass pa Streifinn ta stilling til en ny kommuneplan, lurte Magne Berg (Ap) pA.
Dag Skaug (Ap) var overhodet
Enden pA visa ble at APs fløy
ikke enig med Tidemann.
gikk
inn for rAdmannens forslag
—Nettopp pA bakgrunn av tidligere vedtak om lokalisering av der det heter at fØr det kan fattes
hail til Streifinn har vi kostet pA prinsippvedtak om annen lokalitre millioner til utbygging av sering cnn Streifinn-altemativet,
gymsal pA Stranden, pluss app- mA det foreligge en kostnadsog konsekvensansiyse for de
rustning av Vidotta.
aktuelle altemativer. PA bak—NA skal vi i tiliegg grave dob- grunn av at det ikke kan pAregbelt sA langt etter kloakk og nes kommunal bevilgning til
vann cnn vi behøver am prosjektet for etter 1995 ser man
Streifinn-altemativet blir ved- ingen grunn til A prioritere et
tatt. Nøyaktig samme hail kan nytt utredningsarbeid pA nAvlegges dit, pApekte ban.
rende ticlspunkt.
AP tapte mot den borgerlige
fløyen som gikk inn for
Alt for dyrt pA Streifinn
Kommunal bevilgning til en Tidemanns forslag, og saken vii
idrettshall var alle skjønt enige i bli avgjort i kommunestyret
at det hadde ikke kommunen midt under den heteste delen av
rAd til de første Arene, og ikke valgkampen.
for tidligst en gang etter 1995.
Tore Tidemann mente at en ANNE-GRETE LOSSIUS
hall ved Streifinn ikke kunne bli

Medaije
Norsk Folkehjelps avdeling pd Flateby var en av medarrangørene pa' a°rets trekkspillfestival. Her er noen
av de samlet ved den ene av de to ambulansebilene, som var utla°nt for anledningen avfolkehjelpen i
Fetsund. Foranfra venstre sitter operativ leder Per Willy Pedersen, administrativ leder Ingrid Nordli,
Arne Storstrøm og Monica Hagen. Bakfra venstre star Roar Hansen, Gunn-!nger SØilen og Tommy
SØilen.

Godt grunniag
for ny bank
MarkedsundersØkelsen for opprettelse av fly bank i bygda, som
Enebakk Lokalbankforening
gjennomførte i juni, er nA gjennomgAtt og analysert.
—Det som kan sies sA iangt er
at undersøkelsen ser ut til A gi et
godt grunnlag for A drive en ny
bank
i
Enebakk.
ForhAndstegningen av egenka-

pital er konmiet godt igang,
men det er iangt fram til fulltegfling. Det vii derfor bli nødvendig for styret A arbeide videre
med forhAndstegningen, sier
leder av foreningen, Halyard
Waade.
Interesserte oppfordres til A ta
kontakt med styret, og en nrmere redgjØreise vii komme i
neste nummer av Vignett.
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Fire mistet
=ntroll
Fredag var det radarkontroll pA
riksveien ved Flateby, og ikke
mindre enn fire bilister mistet
førerkortet. 16 fikk forenklede
forelegg.
Høyeste hastighet ble mAlt til
84 kilometer i 50-sonen. Nesten
11 prosent av dem som passerte
kontroliposten holdt for høy
hastighet.

realisert etter den tid helier pA
grunn av store kostnader til
sprengning. —De opprinnelige
planene for omrAdet ved
Streifinn er opplagt de mest ideelle, men vi mA vere realistiske.
OmrAdet som er sprengt Ut gir
ikke plass til bAde en hall og
anlegg, og hva skal vi med hall
nAr vi ikke har rAd til A bygge
anlegg i tilknytning til denne,
lurte han pA.
Han foreslo derfor kulturstyrets flertallsforslag der det heter
at blir kostnadene tilmermet like
ved bygging av hall ved
Stranden som ved Streifinn, vil
man gA inn for A lokalisere denne til Stranden.

I heigens Laridsskytterstevne
i Bodo kom Enebakk-gutten
Kjetil Sundby (13) fra
Dalefjerdingen pA en flott
sjetteplass, og fikk ungdomsmedaije. En fin prestasjon av
Kjetil som ikke har trent i
mer cnn halvannet Ar.
Kjetil holdt hodet kalt i
BodØ, og 247 poeng ga ham

tmil.

Kjetiol

først en niendeplass i 'kongelaget" for rekrutt. Der sb
han til med 99 poeng som
sikret sjetteplassen.
For kort tid siden gikk han
av
med
seieren
i
Romeriksblinken, og tok
sølv i Viken 111-steynet sA her
har vi enda et start Enebakktalent A vre stolte av.
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Gratulerer

Spinning av ull
pa BygdetUflet

SIA 20. juli
Erlend har fAtt en bror.
Wenche Lillemark og øyvind
Ase, Enebakk

1.
OgsA førstkommeflde søndag
holder Enebakk Bygdetun sine
dører Apne for pubhikurn. Da
stAr behandling av un, tegerarbeid, biiledvev, toying, spinning av ull, kurvfletting, flatbrØdbaking og lappeteknikk pA
programmet.

Aslaug I ek ensten
Even 20 fir

Stine Moe, Oslo, og
Trond Eriksen, Ytre
Enebakk

Stailkaren og vakta gratuleres
med 20 Ars dagen som var
mandag 29. juli.
Kiem fra oss oppi "Asen"

Tenk sA fort tiden gAr,
den 5. august fyller
iiilesøster 70 Ar.
Vi gratulerer hjePiigstl.
Ililsen Dorethe med barn,
svigerbarfl og barnebarn

ble viet i Nordberg kirke
1. juni.
(Fotograf Thonrud AS, Oslo)

Født
SIA 25. juli
NA har endelig Anne-Marthe
og Ole-Martin fAtt broren sin
hide og Petter Snortheim,
Flateby
SIA 17. juli
Alle gode ting er tre.
Ab1e deteijeflte.
Nina og Knut Albin
Andersen, Ytre Enebakk

Akershus
KystkultUr"
festival:
SoonsfestiVaten

Fredag gAr startskuddet for
Sonsfestivalefl/er5bes KystkuiturfetStivai. En ti-dagers
musikk, teater, kunst og kulturfestival i Son, den vakre, gamle
kystbyefl heit sør-øst i Akershus.
Festivaiefl tar utgangspunkt i
Sons rike tradisjoner som kystby, i levende kystkuitur, og her
vii det bli litt av hvert for enliver smak.
I tiliegg til konserter og teaterforestilliflger biir det kunstutstillinger, markedsboder, minitivoli og en mengde andre aktiviteter ph tory og i gater,
brygger og Sonskilen.
Hver dag fra kiokken 12:00 til
langt Ut i de smA timer i ti dager
til ende vii det vre liv og røre
i det iille kystsamfUflflet og i
tillegg til et dag til dag-proOle Weng, bildet, er biant den'
gram vii en masse aktiviteter
som vii omvise ph Tunet, som
foregA liver dag:
vii vre Apent fra idokken
—Tivoli for heie famihien,
12:00 til 15:00.
kun
sth Andverkutstilling og
OgsA Enebakk kirke vii vre
Apen for publikum samme tids- saig, kunstutstillinger, trebAtbygging etter gammel modell,
punkt.
surfutieje, turer med hest og
kjerre, fiskere bØter garn og viser gammeit og nytt fiskeutstYr,
bAtmotorUtStilling, dans og en
masse met
Kuitursjefen minner om at fristen for innievering av søknader
om statstilskudd til idrettsanlegg og kuiturbygg er satt til 1.
september.

Tippemidler

Eirik Resaland Wiik
fyller 5 Ar 3. august
Mamma, pappa og to brødre
gratulerer

Hilda Danello 98 a

Kathrine 12 Ar
14. juli fylte Kathrine Mahle
12 Ar.
Mamma, pappa og Elisabeth
gratulerer

Kjre tippoldemor, oldemor, bestemor og mor. Gratulerer sA mye
med dagen som var lørdag27.iUli.
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KulturpriSen
Forsiag ph kandidater til Arets
kulturpris er satt til 1. august,
sA nA haster det med A sende
inn forsiag, enebakkinger!
EnkeltperSOfler, lag og forefinger hjemmehørende i Enebakk kan foreslA kandidater.

Attesifrede
teletonflummer
Norge vil i iøpet av 1993 fA Attesifrede telefonnuflimer. Bakgrunnen er at innføringefl av
nye teletjeneSter skaper et
Økende behov for stØrre nummerkapasitet.
16 aO r
Den nye nummerphaflen vii
Elisabeth Mahie fyller 16 Ar
fA Attesifrede telefonnummer
2. august
uteri bruk av retningsflummer.
Mange gratulasjOfler fra
Gjennomføriflgefl vii skje ito
mamma, pappa og Kathrine
hovedfaser, med start i juni 92.
Da skal hele landet, utenom
02-omrAdet, bruke eget retningsnummer ogsA lokait. I januar 93 starter seive hovedomleggingen til Attesifrede numDersom du er forhindret fra A
mer, og omleggingen vii starte
p. mote: fram ph valgdagen, kan
i 02-omrAdet. For Enebakks
du stemme ph forhAnd fra julivedkommende vii hovedommAned og fram til vaigdagen
leggingen komme i april 93.
Du kan forhAndsstemme iEneDu viii god tid fA beskjed
,11 bakk HerredshuS:
om det nye telefonnummeret,
I kontortiden, 1.7. til 30.8.
og nAr du skal ta det i bruk. For
klokken 08:00-15:00. Mandag
at overgangen mellOm gamle
og fredag 2.-6. september
og nye nummer skal gA SA
kiokken 08:00-19:00. Lørdag
smertefritt som muhig, vii de
7.
september
kiokken
10:00Hilda Danello er en sprek dame som bor i trygdebolig pA Flateby.
alier fleste fA beskjed av en ta19:00.
Hun bAde leser og skriver uteri briller. Bildet viser fern generasjOner
iemaskin om det nye telefonPA Enebakk Syke- og Alderssamlet ph en brett, og Hilda selv sitter foran til venstre med tippolnummeret som skal brukes,
hjern
vii
det
bli
forhAndsstemdebarnet Bjorn Kristian Syljeset ph fanget.
dersorn du prover A bruke det
megivning
tirsdag
3.
septemForan til høyre Agnes Strand Vestby. Bak fra venstre Jorunn Sylgamle nummeret.
ber
klokken
10:00-15:00.
jeset og Hildur Loreñtzefl. Jorunn og hue Bjorn Kristian har utvandret til Skjetten, mens de Øvrige er bosatt ph Flateby.

AkershuS rystkujturfestival
For Bmennesker bhir det arrangert midnattskoflSetter, og her
kommer bAde soulgruppa Chipahua, Lihiebjørfl Nilsen og
Barbara HelsingiUs, Steinar Albrigtsen, Terje Rypdai & The
Chasers, JØm Hod, Sputnik,
Tre SmA Kinesere & Live Poet
Sosiety med rnedlemmer fra
nu m Dum Boys, Stamsø og
Tone Juvet, og CC Cowboys vii
vre ph piass.
PA dagtid vii biant andre Eli
Rygg sørge for at den yngre
garde ogsA blir godt ivaretatt.
Og "LudviksenS Paradis", en
forestiiling for "barn" i ahie, aldre blir nok et popubert innslag.
I tiliegg vii "Soonsspiiiet", et
historisk skuespiii om Son og
iivet ved AkershuskySten opp
gjennom tidene, bli vist.

ForhfldSstemming

Gudstj enesteliste
Enebakk
for
4.aug.
11:00 Stranden bedehus,
Flateby v/ØvstegArd

5
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Sm aOgutte'ne til Amsluttspoillet Mesteren I ngar
I uken som gikk har Enebakk
IFs smâgutter og pikelag deltatt
pA Dana Cup i Hjørring,
Danmark. SmAguttene gjorde
det meget godt, og selv om ikke
pikene kom like langt gjorde de
ogsA en bra innsats.

TS,skland for tur, og denne kampen endte uavgjort 1-I.
I siste kampen i gruppespillet
møtte Enebakk stjemelaget
Prairie State fra USA. Her mAtte
laget kiare minst uavgjort for A
komme videre til A-sluttspillet,
og det kiarte smAguttene.
Uavgjort 0-0 etter en god forsvarskarnp.
NA var plutselig smAguttene
kommet til A-sluttspillet, men
her fikk de skikkelig bank av
robuste Hauketo-spillere, og
Enebakk var ute av cupen.

første omgang. SA sto kampen
mellom Hana IL, et norskt lag
som Enebakk ogsA mAtte se seg
slAttav; 2-1.
Mot Nøtterøy vant pikene
suverent med 3-0, og derfra
gikk de videre til B-sluttspillet.
Og de tok flere seire; mot
Stathelle vant igjen Enebakkjentene 4-2, men sIt ble det tap
med 2-1 mot Liungen, ogsA et
norskt lag, og dermed røyk de Ut
av spillet.

Godt spill av smiiguttene
Et sammensatt smAguttlag
bestAende av Enebakk SMG 2
fra Flateby, og SMG 3 fra
Kirkebygda nAdde sensasjonelt
A-sluttspillet i Dana Cup.
Godt arrangert
I innledningskampene møtte
Bade pikene og smAguttene
de Erdal IL fra Bergen, og etter
stortrivdes i Hjørring, og ifølge
en kjempekamp vant Enebakk Pikene til B-sluttspillet
2-1. Enebakks storscorer Ola Enebakks pikelag kom ikke fuilt trenere og oppmenn var det et
Resaland laget begge mAlene, sA langt som smAguttene, men godt gjennomført arrangement.
og seieren kom meget overras- de var allikevel fomøyde med Enebakkgjengen, bade smAgutkende ikke minst fordi Erdal innsatsen, og tok med godt tene og pikene ble en godt sammensveiset gjeng med et fint
kun besto av 77-Arganger mot humØr de tapene de fikk.
sosialt samhold.
Enebakks 78 og 79 Arganger.
I de tre innledningskampene
tapte de 2-0 mot et amerikansk
lag, West Blues SC, selv om de ANNE-GRETE LOSSIUS
Til A-sluttspillet
SA sto Frohlinde FC fra spilte bedre enn motstanderne i

Ingar Pedersen fra Enebakk
Vannskiklul?b gikk igjen avgArde med seiCren, og denne gang
heft til topp i det nordiske mesterskapet som ble avviklet i
Larvik i helgen.
Etter første dags hopping IA
Ingar pA andreplass med et hopp
pA 47,6 meter, og drøye 2 meter
bak svensken som ledet. Men i
finaleomgangen viste Ingar atter
en gang hva han er god for, og
vant suverent med et hopp pA
50,6 meter.
Første mesteren siden 1962
—Jeg hoppet nest sist, og bare
svensken som ledet var etter
meg. Jeg var skikkelig nervØs
da vi ventet pA lengden hans,
innrømmet Ingar. Men Ingar
hadde ingen ting A frykte. Kun
en meter bak sin egen norgesrekord, og eneste som hoppet over
50 meter var han suveren.

Sølv til Line
Enebakk-jenta Line Tostrup
markerte seg ogsA fint. Hun
gikk av med andreplassen sammenlagt i juniorkiassen etter A
ha tatt sØlv bAde i slalom og
hopp, og en fjerdeplass i trick.
OgsA Thomas Tostrup deltok i
nordisk, og fikk to niendeplasser og en ellevte, og ble med det
nummer ni sammenlagt i kiassen under 21 Ar.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Seier til Drivs gutter
Norway Cup er i full gang, og
flere Enebakk-lag er pA plass pA
Ekebergsletta denne uken.
Et av lagene, Drivs gutter, her
allerede startet glimrende, og
første kamp endte med seier.
Søndag spilte de mot Egersund,
og guttene hadde mange fine
sjanser og ingen problemer med
A ta føringen av kampen, som
endte med 3-0 i Drivs favor.
Drivs gutter her tatt to poeng
av to mulige i denne fØrste kampen. De neste lagene guttene

EIFs to sma°guttlag hadde sla°tt seg sammen til ett lag for a delta pd Dana Cup. Laget besto av Dag Rune
Bekkensten, Bard Sørby Eriksen, Harald Olsen, Simen Killerud, Andreas Fossen, Eirik SØrli, Jørgen
Thorshov, Ola Resaland, allefra smdgutt 3, Kirkebygda, med lagleder Arne Bekkensten.
Fra smdgutt 2, Flateby, med lagledere Terje Kjensli og Arnfinn Gravlien, deltok Fredrik Langnes,
Terje Kolbeinsen, Jan Roger StrØmsrud, Reidar Gravlien, Leif Kristian Kvalheim, Tommy Kjensli, Marius
Hansen, John Catho Kristiansen, Kenth Østdahl og Helge Berg.

For Enebakks del var dette
ogsA skikkelig moro, for bygda
her ikke hatt nordisk mester I
seniorklassen siden 1962.
Om halvannen uke gAr
Norgesmesterskapet pA vannski
av stabelen pA Mjan, og vi gleder oss til A se hva vannskifantomet kan kiare der.

Foig med
I
nw rmilloet
q-

skal spille mot er Assiden og
Ness.
MAiscorere var Andreas
Jonsen og Stian Svenningsen.

ELBF
Resultat av gratis loddtrekning ved markedsundersekelsen.
1. premie lodd nr. 1970
2. premie lodd nr. 2527
3. premie lodd nr. 0541
4. premie lodd nr. 2831
5. premie lodd nr. 0274
6. premie lodd nr. 2494
7. premie lodd nr. 0680
8. premie lodd nr. 1194
9. premie lodd nr. 0371
10. premie lodd nr. 0847
Vinnerne bes kontakte
Halyard Waade,
tif. 92 87 13 eller
Nils Erik Resaland,
tif. 92 62 07 eller
Ragnar Dehli,
tif. 92 60 29.
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VED FOTEN AV
SALTFJELLET!
Vi bar en del ledige
plasser pa disse linjene:
musikk, treforming, tekstilforming, barnehage og
friluftsliv.
Valgfag! Fritidsaktiviteter! Flott natur!
Svømmebasseng!

Enebakk iFs pikelag: Elisabeth Eriksen, Pernille Olsen, Jennifer Thefertiller, Therese Lossius, Gry
Skulbørstad, Hilde Martinsen, Veronika Svendsen, Pia Lill Andersen, Mart he Mangen, Anette Haanes,
Kristin Pederstad, Linda Kjensli, Ase Marit Krogstad og Camilla Berger, med laglederne Svein
Amundsen og UlfMartinsen.

Beomplani
TIf. (081) 90 355

ROLLSTER TS FRA

NOKIA
W

nuffew

BHIS1 & SfllVICE A/$
1914 We Enebakk
Tit. (09)92 44 08
BENSIN - OLJE - REKVISITA

Aut. gummiforhandler

6

1jflft
TIL SALGS
RELIGIOSE MBTER

Enehollg I Enebakk til $aigs

Hjertelig takk

for gayer og blomster pa mm 70-arsdag. Trygve Back

VerditakSt kr 900.000,- , prisant. h.b. over kr 575.000,-.
Adr. KronaVfl. 6, Kirkebygdefl, 1912 Enebakk.
Visn. e. avt.
Henv. tif. 064/13 694 e. ki 16.00

ONSKES LEID
Bond. 418 ki. 19.00: Kenneth Korol.
Velkommen til Betel.

(1 Kirkebygdefl. Sikker betaler.
Henv. tif. 92 65 40 dagt.
tif. 92 63 39 kveldst.

Krisesenteret
I Folio

TILLEIE

TLF. 09/94 1770

Lift til We

BEGRAVELSESBYBAER
Sveums
')BegraveIsesbyra
Torggt. 2 2000 Lillestrom

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

\'i onskei
hid ri til en verdig
£ia% ierd

Ski
BraV1scsbVr
0
C}IRSTENJU EFTF.

NordbyvrL 27, Ski

TIf.

(09) 87 30 60
FollodistriktetS
byrá gjennom
65 âr

DU NAI(t)S

PA

ji1 .I•:iON I III.E.

BRONNBORING
G1ennomboriflg for vann og
aviop. Montering og
rehabilitering av
vannforsyfliflgSafllegg.

LANGBRATEN
BRØNNBORING • PIJMPESERVICE
Bjorn Borides v.51,1253 Oslo 12

02/620865
Forhandler av Jacuzzi pumper

STILLING LEDIG

Leilighet onskes leid

Stá trgt og godt
ogga i hayden.

ENEBAKK KOMMUNE
Ved Teknisk etat er det fra 1.8.91 ledig stilling som

Iormann
TIf. 92 62 07

C

Lellighet I Viglia
Y. Enebakk, til leie, ca. 60 m2 .
Henv. tif. 92 54 05 e. kL 17.00

NASJONALFORENINGEN

Enebakk Helselag
SOMMERTUR FOR VOKSNE TIL
FREDRIKSTAD ONSDAG 14—A UG, 1991.
opplysninger ved pamelding.
pme1dlng innen 7. aug. -91.
Gunnbjørg Haug, tif. 92 8496, Unni Thoresen,
tif. 92 43 03 eller 030/51416, Karin Nss, tif. 92 62 95.
Styret

TEORIKURS PA BIL
Benytt sjansen - her far du pakkepristilbud.
Kursstart onsdag 21/8 W. 17.30.

HONSENTRAFIKKSKOLE
Storgt. 47, 2000 LILLESTRØM
TIf.06/81 600

ENEBAKK KOMMUNE

Reguleriflg
GODKJENTE REGULERINGSPLANER
Enebakk kommufle har iht. plan- og bygningSlOVeflS
§ 27-2 vedtatt felgende reguleringsplafler

Stillingen er knyttet til 3jftsavde1iflgefl med tjenestested ved Heler veistasj On.
ArbeidsoppgaVer blir i hovedsak deltagelse I drift og
vedlikehold av vei- og avløpsanlegg, samt driftsplanlegging, budsjettoppfolgning og arbeidsiedelse.
Søker bør ha ADK-sertifikat, sprengningssertlflkat,
maskinfererbeViS og førerkort for bil. Tidligere
praksis, lederegenskaper og samarbeidseviler vii bli
tillagt vekt.
Stillingen er avlønnet som formann, stillingskOde
6865, ltr. 20-23, for tiden ltr. 20.
Nrmere opplysninger om stillingen kan fás ved
henvendelSe til teknisk sjef, tif. 09/92 60 60.
Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemM sendes Enebakk kommufle, personalkOntOret,
1912 Enebakk, innen 9.8.91.

V

IleIse- og sosialetateul

KJØKKENLEDER I PLEIF- OG
OMSORGSAVDELINGEN
Stilling som leder av kjekkenfunkSiOflefl i plele- og
ornsorgsavdeliflgen er ledig for tiltredelse snarest
mulig.
For stillingen kreves fagbrev som kokk eller tilsvarende bakgrllrlfl. Det er enskelig med utdanniflg
innen storbushOldniflg.
Den som tilsettes vil ha ansvar for budsjettOPpfelging, og vii rapportere direkte til pleie- og omsorgsleder.
Stillingen vil vre krevende, men samtidig utfordrende og utviklende.
Godt kvalifiserte søkere vii tilbys alternativ lennSplassering I lennstrinfl 23/24 etter kvalifikaSjOfler.
Nrmere opplysninger ved henv. fung. helse- og sosialsjef Sverre Dahie, tif. 09/92 60 60.
Seknad vedlagt kopler av attester og vitnemál sendes Enebakk kommufle, personalkontOret, 1912 Enebakk, innen 8.8.91.

I

- Flateby. Planomràdet er
1. Boligfelt <<LILLE HAUG>>
ca. 86 daa og avgrenseS av FredheimSVeiefl, Kjeunsliveien, østbybekken og eiendomsgrensen for gnr. 7
bnr. 150. Omrädet er regulert til boligformàl, traflkkformal og friomrãde.
Ytre Enebakk.
2. Gang- og sykkelveg <vAGLIVEIEN>> Planen omfatter gang- og sykkelveg langs Vágliveiens estside fra Borgveien til Rãdyrveien.
- Ytre
3. Omreguleriflg NYLENDE/ODEGAIWSLIA
Planen
omfatter
Ca.
15
daa,
hvorav
ca.
9 daa
Enebakk.
er regulert til konsentrert 5máhusbebyggelSe, mens
6 daa er regulert til kombinert bolig- og offentlig
omrãde.
I samsvar med § 27-3 1 plan- og bygningSlOVen, kan
komrnuneflS vedtak pãklages til departernentet, jfr.
forvaltningsloVenS kap. III. Kiagefristen er 3 uker
fra denne kunngjeriflg.
Eventuelle krav om erstatning eller innlesniflg ma
for ubebygd eiendom framsetteS innen 3 àr fra denne
kunngjeriflg. For bebygd elendom senest 3 ãr etter
bebyggelsen er fjernet, jfr. plan- og bygningSlOVeflS
§§ 32 og 42.
ENEBAKK BYGNINGSRAD

ENEBAKK KOMMUNE

Advokatb
Advokat

ARVID SEMB RØNNINGEN

Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85

FYRINGSOUE •. PARAFIN
•

AUTODIESEL
Folio VarmeserviCe
v/Bjorn Brødholt, Tomter
TIf. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

7

001eft

'

5=.
,m m 40 A%L
KjØpe eller selge
elendom?
Kontakt:
TRYTI EIENDDMSMEUNG A/S
8vMv900,55. Ads. 051900. Tr5
F10v01o0 55. 1914 750 EnetAlk
TO. 091925570

Galleri Nygàrd

Flatebysenteret - 1911 Flateby
TIf. 09/92 92 81 - Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJOL/FRYS - VASK/OPPVASK - TORK - KOMFYRER/ MICROBOLGE KAFFETRAKTERE - STOVSUGERE RADIO/TV - VIDEO - ELMATERIELL
NOKKELFILING
BATUTSTYR

Flateby - tlf. 92 80 80

ANDRESEN & SØNNER A/S
uttorer alt I rørleggerarbeid.

Galleri - innramming

TIf. pr. 92 43 54 - 9248 92
1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11747 - 030/16 735

Guilmedaije I innranlming i VM 1989 og 1990
'SI(OMAKFR

KJELL BRENDJORD

1800 Asklm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjøp din nye eller brukte bil hos oss.
TIf. 88 16 15

Skoene reparerer
du hos

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

Erling Rod A/S

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

StrBmsborg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSERVICE
15 70

BRENSEL

SKOMAKER'N I SKI

Fynngso!je - Para fin - Autodiesol

ENERAKK VANN 00 VARME

DURUD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

CF_n
cgnskap5kofltor A/S
TIf. 09/92 63 03
KR
Postboks 24
1912 Enebakk

DØGNVAKT
Graving og hoytrykkspyling

Godkjent regnskapskontor

Hovel Heiaas
Reg nskapskontor

Konkurransedyktige priser hele âret!
SRR.registrert
regnskapsfører

0STATOIL
Statoil OlJeser.,lce Enebakk v/Frond ølsath
7lf. 09-9255 55. Mobil fit. 094-14469

FR!SØR

'd9Siloc9e-

Fi. ,,vifi, thee, sneok

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk

ForretningsSeflteret,
Ytre Enebakk — tIt. 92 54 13

BYGG OG ANLEGG
Tores Tak og Fasade A/S
Tak- og
blikkenslagerarbeid
Ytre Enebakk
TIf. 92 47 79 - Mobil 030/31 364

Hap du ti tommeltotter?

Len nestadvn. 5
1912 Enebakk

Vi flkser det meste,og hjelper do fieste.

HANDVUWS$EN1ML
I B1N
TIf. 92 5228
Lunds Maling
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

Helgesensgt. 12
GrUnerlokka
TIf. 02/38 51 73

TAN N BE HA N DL.

1k sys-acirv;

0

•Regnskap & Forretningstorsel
•Bedriftsrdgivning

I

SystemAdministrasjon A/S
Gaupeveien 29
KER.
1914 Ytre Enebakk

lit.: (09) 92 48 24- 9247 74.

Lars M. Enger
Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743
Gray., sprengning, transport

Mur & Graveservice A/S

44

5

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering
Fast pris

OppIrThg pa b/I
Teorikurs

- Fase

II

TIf. 06/81 42 92

THmrer- 09 snekkerservice

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

1400 Ski - tlf. 8737 10

Utforer all innen nybygg, tiibygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging 09 tapetsering.

TIf. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705
BYGG- OG TOMMERMES1R

Per-Erik Østlie as
191/ YTrsE ENODAKK - 1/5.: (09(924340
...din lokale byggmester
krl,LII IC
lWI%PU IRI

Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby - tit. 92 80 42
MobiltIf. 094/95 461

Vet. Knut-Arne Nverdai

Mur- og betongarbeider

TLF. 92 83 52

(Skill Ira Fetvn. viflyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19

Svein Thorsen
FJellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
TH. 92 46 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsã kveldstld

VAKTSELSKAP

SPESIALFORRETIIINGER
TEPPE- ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
1911 Flateby
TIf. 92 80 21
Mobil 030/06 359

,DYREKLINIKK

Alt I mur- og fliselegging

Alt I glassarbeid

Grevhngveien 34, 1914 Ytre Enebakk
Tif. 09/92 46 82

•Pollklinikk• Røntgen • Kirurgi
•Lab.service 0 Oppstalling opererte dyr

Graving - transport - sprertgning

Enebakk
Glass

TANNTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Om nedvendig meter vi
Iii k)øretimer I Enebakk.

Rune Bergskaug

094/25 366 - 094/08 438
GLASS

Flatebysenteret Flateby
92 87 39
TIf. kI. 8.00-15-00
92 80 31
TIf. utenom kontortid
Onsd. stengt.
Kvelder, etter avtale.
MedI. MNTF

KIasse A — lUasse B
Teorikurs — KjHvetimer

1912 Enebakk

TIf. 09/92 61 18 - 09/92 62 56

Stern Darre-HaflSSefl

Enebakk Tannteknikk

TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37548

TRANSPORT
Entreprenor

TANNLEGE

TRAFIKKSKOLE

BYGG OG ANLEGG

RImeilge priser. Pensjonister —20%
Utlele av byggtorker og minigraver

Land bruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre n00ringsdrivende

Olav C. Jensen
a Son A/S.
MYFARET 2,1400 SKI. TIE. 09-871457
RORIEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING
All innen • Sanitar • Varme • Motternlserlflg

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

Rine 09 - 92 43 37

Man-Ire. 9.00-17.00
Tors. 10.00-18.00
Lør. 9.00-14.00

DAME- og
HER REF H SØR
SOL - PARFYMEFU

Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utieie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.

REGNSKAP

p

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00
EILAG
—
SELSKAPSMAT

Erik Kjelgaard

1914 Ytre Enebakk — tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

Asenvn. 2,1400 Ski
TIf. 09.87 53 77

utfører alt i el-installasjoner

TORNERUD - Askim
TH.

Aut. rorleggerfirma

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

BIL
Audi

RORLEGGER

RAMMEVERKSTED

ELEKTROENTREPRENØR

EIENDOMSFORM.

Bergskaugvn. 24
1911 FLATEBY

Bygg- og tømmermester
JHrn Sulerud
1914 Ytre Enebakk

TIf. 92 90 80-92 4488
Mobiltlf. 030/15750

Nybygg, titbygg og rehabilitering

SKEUSMO DYREKLINIKI(
N. Riisgárd, Kjeller

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro

Tirnebestifling 06/87 85 00 el.
"DROP-INn 8.30-14. Stengt heig.

Postboks 77, 1912 Enebakk — tlf. 09/92 62 94

HUN DEPENSJONAT
Skal clii reise bort?
Vi Ø,iskt'r din /iimd relkon>rncn iil
et oj,j>hold i >'drt ht>,sdcpcnsjonal.

Hoy standard, i landligE og I rivelige
fi
oiiiglvelser. orr. gIkjent 1985
PER OI PIAS HUNDEPENSJONAT
Berger gSrd, 1827 Ilobal .- TIl. 09192 15 10
'j/i ieiiyt Icr nn(ecit>ingrii tit 4 ønskc viire toilets (4
ogfinber>te 0910tCT en rikjiggoiIsornnier

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74

RedaksJon, ekspedisjon
09 annonser:
Telefon red.: 09-92 6550
Teiefon ann.: 09-92 65 40
Telefax:
09-926004

Privattelefoner:
Redaktør Anne-Grete Lossius 92 62 76

Adresse: Pb. 62
1912 ENEBAKK

Bankgiro 1605 020 1426
Postgiro 08054 193298

Annonsepriser fra 1.1.91:
1. side pr. mm.
hr. 6,00
Aim. piass pr. mm. hr. 3,25
innlev. frist:
Rubrikkann.:
mandag hi. 12.00
Forretningsann.: mandag kI. 09.00
Abonnementspris:
hr. 315,- pr. Ar - kr. 165,- pr haivâr

Olsokmsamli-ng pa ygdetunet
fortalte sogneprest Heigheim.
Menighetens ârlige
—Kirken har ailtid spilt en senOlsok-samling ble
tral
rolle i bygdas historie, og
avholdt pa Bygdetunet
det er derfor en fin tradisjon A
søndag, og i fir som tidli- feire Olsok, og for i fellesskap a
gere var det Enebakk
gjøre seg kjent med historien,
Bondekvinnelag som sto ble det understreket.
for bevertningen. Ole
Weng benyttet anledRømmegrøt og omvisning
ningen til a presentere to Etter gudstjenesten var det inviprøveeksemplarer av
tert til rØmmegrØt og omvisning
bygdebokas bind III.
pA Enebakk Bygdetun. Ole
Olsok-samlingen startet med
gudstjeneste i Enebakk kirke, og
sogneprest Steinar Heigheim
fortalte om hvorfor vi feirer
Olsok.

Olavsskrinet
—Olsok er en viktig dag i vAr
kirke, men dagen ble nok mer
feiret for I tiden. Da var det
mange som dro gjennom landet
til Nidarosdomen for A feire
dagen, og for A berøre
Olavsskrinet. Det er ikke utenkelig at en del av de som tok
veien fra de sØndre delene av
Sverige og smAlendene tok
veien over Enebakk og deltok I
gudstjenesten, og feiret messe
pA veien til eller fra Trondheim,

Weng viste rundt, og presenterte
samtidig to prøveeksemplarer
av bygdebokas bind HI, som
ventes A komme i saig i slutten
av august. Det er nA kun bokbinderens arbeide som gjenstAr.
OgsA i Ar var det Enebakk
Bondekvinnelag med Mina
Fossum, Reidun Krogstad og
Tordis Martinsen som sammen
med Ragnhild Kigen sto for
rømmegrøtserveringen, som
etterhvert har butt en tradisjon.
Og pA Bygdetunet er det fritt
fram for alle som lyster A ta seg
en tur i sommer. Tunet har Apent
for publikum førstkommende
søndag, og ogsA de pAfølgende
søndager, pluss enkelte lørdager
til langt ut i august.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Bygdeboka snart War
I Vignett 12. juni, som ble distribuert til sarntlige husstander 1
Enebakk, gjorde vi oppmerksom pA at bind Ill av bygdeboka
yule foreligge ferdig trykt i
begynneisen av juli og at bokbinderiet pA grunn av feilesferie
ikke kunne love bØker bundet
med skinnrygg for I slutten av
august.
I pAvente av dette har vi fAtt
heftet noen fA eksempiarer. De
er utiagt til gjennomsyn i
Sparebanken NOR og postkontoret i Ytre Enebakk, og dessuten pA formannskapskontoret i
Herredshuset.
To av dem ble utlAnt til motet
pA Bygdetunet søndag hvor Ole
Weng viste dem fram, men de er
nA fortsatt utlagt til gjennomsyn
i banken og pA postkontoret i
ytterbygda og pA formannskapskontoret.
Vi vii gjeme gi noen supplerende opplysninger til de som
ble gitt pA Bygdetunet. Straks
boka foreligger bundet vii det
bli innkalt til pressekonferanse,
og det vii bli kunngjort hvor
boka fAs kjøpt og utievert mot
gavekort.
Boka er butt stØrre enn tidligere antatt; 838 sider med 333
sider biider og fern kart. Under
korrekturen kom det til en del
nytt stoff, blant annet noen gamle biider og kart som vi valgte A
ta med, seiv om det bidro til A
forsinke trykkingen.
Tii tross for at boka er
omfangsrik, mA en gArds- og

Her er Mina Fossum (t.v.) og Reidun Krogstad ifull sving med a dele ut rØmmegrøt dl alle som hadde
funnet veien til Enebakk Bygdetun sØndag. Det har gdzt tradisfon i dfeire Olsok med samling pa Tuner
etter gudstjenesten.

slektshistorie som denne som
omfatter hele bygdesamfunn,
trekke grenser. Boka hat med
flest mulig eiere og brukere,
ogsA husmenn, deres ektefeiier
og barn og barnas ektefelier, fra
iangt tilbake i tiden frem til vAre
dager. Men som en regel hat
den ikke med eiernes og brukernes barnebam og senere slektsiedd hvis de ikke er direkte
knyttet til gArd eller bruk. NAr
barnebam unntakeisesvis er
med, er navnene satt i parentes.
Det hadde I og for seg vrt
ønskelig A ha med alle av senere
generasjoner som er bosatt i
bygda, men tekstmengden er
stor som den er, srlig i betraktfling av alle de avsnitt som er
satt med liten skrift (petit).
I et verk som dette vii intereserte sikkert finne fell og mangier. Noe av dette har vi unngAtt
ved at manuskriptet til gArdene,'
plassene og brukeme i fjor vAr
ble fremlagt pA kulturkontoret
til alment gjennomsyn. Vi hadde
hApet at flere cnn tilfeliet var,
hadde benyttet aniedningen til
kritisk A gjennomgA de avsnitt
som gjalt vedkommende og
vedkommendes familie, men er
takknemuige for de opplysninger
vi fikk.
Og sA fAr vi hApe at boka med
sin tekst og alle sine bilder stort
sett tilfredsstiiler de forventfinger som er stilt til den.

For Enebakk
Bygdeboknemnd
Barthold A. ButenschOn

Omradet Engerholm
omreguleres til boligformall.
10

Den gamle husmannsplassen Engerhoim I
Kirkebygda kan ga tapt
for fremtidig bevaring. I
fors1agetti1 fly kommuneplan er hele omradet
omregulert fra offentlig
formal til boligformâl.
—Na ma politikerne gjØre
noe. Dette er var siste
sjaflse til a bevare et
stykke lokaihistorie, sier
kultursjef Per Sandvik.
Kjøp og erverv av den gamle
husmannsplassen hat stAtt pA
sakskartet i mange Ar, men er
butt utsatt gang pA gang. NA er
hele omrAdet Engerhoim foreslAtt omregulert fra offentuig
formAl til bouigformAl I forsiaget
til ny kommunepian.

Ytterst beklageiig

haster det. —Skal dette kulturminnet bli bevart, mA det kjØpes
og restaureres av kommunen
snarest, sier han.

Drlig forfatning
Engerhoim er meget representativ for hvordan husmannsplassene sA ut, og beliggenheten gjØr
den ogsA meget verdifull. I
Kirkebygda er man i ferd med A
fA et flott kuiturmiljø. Her ligger
We den 800 Ar gamle Enebakk
kirke, Enebakk Bygdetun, og en
fløy av Flatebygodset. I tiliegg
PrestegArden
kommer
Kunstsenter som sannsynligvis
vii bli en reaiitet om ikke sA alt
for ienge.
—NA mA politikerne handle.
Enda en .utsettelse vii medfØre
at den gamle husmannsplassen
rives. Spesielt uthusene begynnet A bli 1 en slik forfatning at
de kan ramle ned nAr som heist,
uttaler kultursjefen, som overhodet ikke kan godta en omre-

Kultursjef Per Sandvik sier at
det vii vre svrt bekiageiig
om husmannsplassen med den
foreslAtte omreguleringen blir
jevnet med jorden.
—Dersom Engerhoim ikke but
berget, gAr et stykke lokai- og
kuiturhistorie bort med den. Vi
hat en enestAende sjanse til A ta
vare pA noe verdifuilt her, sier
Sandvik. Som legger til at nA

gulering her: —Enebakk hat fA
husmannspiasser igjen, og nødvendigheten av A ta vare pA et
siikt kulturminne bør vre udiskutabeit, men kun kjøp uten de
nødvendige midler til restaurering vil vre bortkastet. Her mA
det gjØres noe raskt.

Avsettes midler?
Og i alle fall kulturpolitikeme er
pA linje med Sandvik. Et
enstemmig kuiturstyre foresiAr,
etter et forsiag fremsatt av Dag
Skaug (Ap), A avseue midler til
kjøp av Engerhoim pA 92-budsjettet. Rundt en halv million
kroner trengs til kjøp og restaurering, og kulturetaten ønsker at
man snarest gAr inn i nyc forhandlinger om erverv av dendommen.
Noen avgjørelse i saken blir
det ikke for forsiaget til revidert
kommuneplan blir behandlet av
kommunestyret i oktober.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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