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YTRE ENEBAKK
BENSIN & SERVICE A/S
Ring Petter SoUl, tlf. 87 07 60
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PA DBO(JAKT? Kjertit
YTRE ENEBAKK
BENSIN &
SERVICE AS
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gummiforhandler
Stâl-radial stadig pa tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00

VELKOMMEN UTOVER!

111. (02) 924408

Ellevilijubel blant Enebakks spillere, her representert ved matchvinner Frank Bakken og trener Ole Vaagenes.
Det ble litt av en dag for Enebakk guligutter sist lØrdag. 4-3 over 4. divisjonslaget Lørenskog er et resultat
som lar seg høre langt utover Enebakks grenser.
Fotbaligruppa i Enebakk I.F. sier yel heller ikke nei
takk til 10.500 kroner i en allerede slunken klubbkasse.

Se ogsà side 3
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SalgService.Reservedeler

C>
EKOFISIC

MARMENYHETER'
FRAESSO=

Knardahl
Bil ais
9 1400 Ski Tetefon 87 04 60
Verkstedveien

VAR SERVICE ER DIN GARAJTI

v

kjøp av bit
MITSUBISHI it CITROEN

Kort leveringstidpâ_.
diesel, parafin ogfyringsolje nr.1,
(Vi forer ogsâ diverse motoroijerl
Gunstig ratebetaling pa Esso fyringskonto
hvis du har villatank pa minst 800 I

ESSO HUSET

FOR
VARMENS
SKYLD

Rolf NssvoId
•
Vestli, .1.911 FlatebyTlf. 92 81 24 (aut. telefonsvarer)

VIGNETT
' WN

FRITT FORUM'
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for
lange innlegg etter beste skjønn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
adresse.

Salams pizza
MARKISER

BMW,.
M1dzes' Perslenner Ga'dinbrett
lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tlt. 92 45 58

ELEKTRONIKK

Enebakk
Trans1ormor
véPksted
Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

L

CATERING

Clifford A/S

Alt I mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. (02) 92 88 60

BLIKKENSLAGER

OSVALD NORDU
Alt I blikkenslagerarbeId
uttøres
1911 Flateby
hf. 92 84 68

INNRAMMING

I

Utsigts
rammeverksted
Alt I Innrammlng.
1911 Flateby TIf. 9286 10
ogsá kveldstld

HELSE

Stein Darre-Hansen
Praksls I Flateby
Tif. kI. 9.00-15.00
92 87 39
TIf. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, lardag etter avtale.

Enebakk
Tannteknikk

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 71, 3914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82

Kun timebestilling. Treffes
sikrest ettermiddag/kveld.

BRENSEL

EL-INSTALLASJON

D. Freitag & Co
Elektro-Mekanlsk - Verksted
Produksjon - reparasjon
Sterkstrom - svakstram
Bil - eiektro
Postboks 77, 1912 Enebakk
Tit. 02/92 62 94

Strømshorg &
Enersen A/S
utferer all i el-instaiiasjoner
1912 Enebakk TIf. 92 63 00
INSTALLASJONSFIRMA

KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I
EL-INSTALLASJONER

Roll NssvoId
Vestll, 1911 Flateby

v/Bjorn Brunstrom, Flateby
Tit. 92 85 06
Oppussing og lakkering
av laste- og personbller

BRENNLAKKERING

v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS
Vágiivn. 25, 1914 Enebakk Tit. 924354

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Bevervn. 11, 1914 Enebakk
lii. 92 48 92

REGNSKAP

Enebakk
Regnskapskontor
1912 Enebakk —
TIf. (02) 92 63 03

rJ

MEOL.. AV NORSKE
REGNSKAPSUYRAERS FORENING

Scan 'consult
Service-senter for nringsdrivende
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-radgivnkig

BENSINSTASJON

FRISOR

ØYEREN BENSIN &
SERVICE

Bensin - olje - rekvisita
kiosk
lnneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, TIf.: 92 81 32

Flateby Autoservice A/S
Rep. av motor, drivverk, rustsveising og Iakkering.
Utlele av vare- og biltransporthengere.
1911 Flateby. TIf. 92 88 35

Siw's salong
lIt 92 80 49
Grendesenteret— 1911 Flateby

TOMMERMESTER
1jorinBrimnna
1
tømmermester
Vi utferer alt i tomrer- og
snekkerarbeid.
Vãga, 1914 Y. Enebakk
TIf. 02192 4117

PARFYMERI
Ski Glassmesterforretning
Alt I giassarbeider.

BILLAKKERING

Bjørns autolakk

Enebakk
rrleggerbedrift

Gran, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 47 74

Nordbyvn. 21, 1400 Ski
Iii. 87 34 55

1

mobil 097/57 419 094/27 522

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94
Mobl.ltlf. 094/26165

GLASSMESTER
Esso diesel, paraf In
og fyringsoije
TIf. 92 81 24

Erik Kjelgaard

Varme, sanitr, nyEygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
09 heytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk, Tit. 92 46 39

John A Andresen

Homeopat Aud Skogholt
Kirkebygden
TIf. .92:62 63

RORLEGGER

TANNLEGE

LlIIestrøm
Classmesterlorretnlng A/S
Vi utterer raskt

Sissels part ymeri
lIt. 92 85 64
Apent hver dag.
Grendesenteret 1911 Flateby

SJAFORSKOLER

reparasjon og utskiftnlng
av alle typer glass, speiler mm.
til rimelige priser.
Kirkeqt. 14. Llilestrom - tIt. 713990

UNUERSTELLSBEHANULING

Flateby Antirust

KjØp og saig av biler

Enebakk Antirust

Kom ml sjon
opptil 100% finansbistand.
44,0249.Z'6Q7Qi91.1; iateby'

1911 Flateby
lIt. 92 86 95

Aure & Halvorsen
Trafikkskole
Opplring pa bil
og MC, fase 2
TIf. 714765. Apent 8-15
Storgt. 33, 2000 Lillestrom

Annonser leses
av folk flest

I Vignett torsdag 10. oktober
kan man lese at Salams Pizza
star overfor nye problemer. Med
alle viderverdighetene i forbindelse med ølb evil gningsspørsmâlet i frisk erindring, tenker man
straks noe oppgitt: Hva er det
man har funnet pa nâ da? Fort
oppdager man imidlertid at det
hele kanskje ikke er noe likevel.
For nâr det kommer til alt er det
bare den populre og driftige
verten som har misforstâtt noe:
Ettersom hans gjester har tillatelse til a kjØre eller gà til pizzabaren for a lytte til musikk mens
de nyter sin pizza og sin solo eller
halvliter i hyggelige omgivelser,
har den popu1re Salam latt
dem bevege seg i takt med musikken pa en del av golvet der det
har vrt plass til en slik aktivitet. Dette har han for Øvrig ikke
gjort uten videre. Nei, han har
sendt en forespørsel til Romerike
Politikammer som sa har gitt
ham sitt samtykke, et samtykke
politiet ikke har hatt noen grunn
til a beklage. Derved har Salam
Hoiberg - fornuftigvis trodd at
alt var i orden. Og det har nok
sikkert Romerike Politikammer
trodd ogsa. Det er her feiltagelsen ligger: Ved a la gjestene f. by
til a danse i takt med den musikk
de hittil bare har hatt by til a lytte til eller registrere, vil man
kunne hevde at en del av bygningen blir brukt til et annet formal
enn forutsatt i tidligere brukstillatelse gitt av Bygningsradet.
Denne bruksutvidelsen skal derfor forelegges Bygningsradet til
avgjØrelse. Slik er loven.
Ta ikke sorgene
o
pa forskudd
At Bygningsrãdet skal behandle en sak, er imidlertid ikke
ensbetydende med at det blir
nedlagt et forbud mot noe. Og i
denne sak velger jeg sa absolutt
a tro at Bygningsradet - som er
palagt a fØlge en bestemt formalprosedyre - ikke vii finne pa
A gà til det skritt a forby 50-60
helgegjester a danse dersom de
skulle Ønske det.
Et popuIrt og
naturlig samlingssted
I likhet med alle oss andre her
pa Flateby, vet ogsá Bygningsradets md1emrner at Salams
Pizza helt fra starten av har vrt
et berikende innslag i et ellers tilbudsfattig lokalmiljØ. Hos Salam
motes de unge, og dit kän ogsa
de voksne ga for a mote sambygdinger og slappe av en stakket stund. Salams Pizza er et
sted der man i en uformell sammenheng kan utvide sin kontaktflate i nrmiljØet pa tvers av
generasjonene, og der man i
umiddelbar nrhet av sitt hjem
mØter dem som bor i de andre
husene - og som man kanskje ellers aidri ville ha visst eksisterte.
I likhet med able oss andre vet
ogsa Bygningsradets medlemmer at det ikke er noen enkel
sak a drive et servicested av dette slag pa regningssvarende mate. Og det er na engang slik at
visse varer holder bedre pa kundgrunnlaget enn andre. Det forsto

ogsà kommunestyret i sin tid,
selv om det tok bitt tid.
Resubtatet ble at Salam HØiberg fikk tillatelse til a omsette
01. Vi vet ogsa at Salam HØiberg
har handhevet Ølsalget pa en forbilledlig mate og styrt sin '<stue>>
med sikker hand. Da han fikk sin
Olbevilgning kvitterte han for
Øvrig for tilliten med a pusse opp
og gjore det ekstra trivelig og
smakfullt i lokalet sitt. Samtidig
har han maktet a holde prisene
nede pa et absolutt sympatisk niva: <<Spis sâ mye pizza du vil for
kr 38,->'! Det kan man nesten ikke
gjØre hjemme en gang.
Tillit til Bygningsrâdet
og Salam Høiberg
Dersom romforholdene tillater
det, burde det vre en helt naturlig utvikling a la gjestene M
by til a ta seg en rask svingom en
lørdagskveld. Vi ma ha den tillit
til Bygningsradet at dets medlemmer ogsa er innforstatt med
det. Og fordi Salam HØiberg
trodde at det var tilstrekkelig
med en polititillatelse, har han
ablerede gjennomfØrt en rekke
danseaftener. Erfaringene har
vrt udelt positive: Han har ikke
mottatt noen kiager - hverken
fra politi eller naboer. Det er ikke
able dansebokaler som kan legge
fram en slik attest! sa bygningsradet slipper a spekubere over
den siden av saken.
Tilbake star da det spØrsmal
om man skal nekte dem som hrer pa musikken a danse etter
den.
Vi skal i denne forbindelse heller ikke glemme at herr HØiberg
har satt aldersgrense pa 18 ar for
a slippe inn nar det star dans pa
programmet. Det er aitsa tale om
myndige personer. Og utenfor
star dØrvaktene.
Dette viser klart at Salam HØ1berg er en ansvarsbevisst mann
som gar fram med stor forsikt.ighet nar han prØver noe nytt. Selv
den mest innbitte puritaner ma
kunne akseptere et sbikt opplegg.
Mart behov for
Salams pizza
Flateby er et lite sted. Men vi
ønsker vel alle at det skal vre et
livskraftig og levende miljØ her
som kan dekke flere behov? A tillate dans under kontrollerte former muliggjor et mer stabilt gjestegrunniag, og gjØr det lettere a
drive Salams Pizza pa en regForts. side
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11: Mari kirke v/HeIgheim. Menighetsrádsvaig ki. 12.30-15.00.
10: Hauglia skole, Flateby
v/Johannessen.
Ungdomsgudstjeneste.

- aktuelle oppslag om ukens aktiviteter

I

Flateby Kino byr pa "gyser"-kavalkade. Startskuddet
gár onsdag 23. og fortsetter
fram til fredag 25.
Barnas uke fortsetter
tel.

pa Be-

Emaus minner om Nores mote pa lØrdag.
IL Driv har ârsmØte 10. november. Husk at innkomne
saker ma were styret 1 hende
innen 26. oktober.

I

Ytre Enebakk skolemusikkorps avholder basar og auksjon lØrdag 2. november. De
trenger ting til auksjonen, og
hvis du har noe a gi bort, ringer du 92.40.29 eller 92.84.14.
Enebakk skolestyre minner
om mote tirsdag.

20 kg

hvetemel
100.-

1/4

kg

katie

Her k- om ep
guttfi 30M.

bar vi-nni

Golden Sun
15.60

Milda

epIenekta
7.95

MW

i:1:.

Det er yel ingen tvil om denne sesongen har
vart fantastisk for Enebakks A-lag. De har
rykket opp i 6. divisjon, de er butt kretsmestre, og ná sist heig vant de romerikscupen...
Finalen ble alt annet en udramatisk, et
blikk langs sidelinja var nok til a fastslâ det.
Publikum, i alle fall de som var fra Enebakk
gjorde sitt beste for a unngâ a rive av seg haret, eller bite av seg neglene. Lett var det nok
ikk€.
.
....
.. Romerrikscupen fungerer pa den mâten at
det lag som ligger i den laveste divisjonen for
en straffe pr. divisjon. I denne kampen fikk
altsã Enebakk tre straffer, og det skulle vise
seg a holde akkurat. Alle straffene satt der de
skulle, nár vi sá fikk et spillemál i tillegg var
jo det hele greit.

Kom igjen gutter!, skriker Ole Vaagenes rett for
; •.
ordincr spill? d crMme.
lp

Bananer
KUN

Fersk

kjØttdeig
7710 pr. kg

Ekte, rokte

JØrn Adolfsen, tomàlsscorer for Enebakk, fosser
fram i kjent stil.
1. omgang
Enebakk skulle ta sin
fØrste straffe allerede for
kampen ble satt igang.
Ragnar Engerhoim, kap
tein pa laget, og en sikker
skanse I de bakre rekker
satt ballen kontant forbi
LØrenskogs keeper.
Men Enebakk var ikke
lenge I paradis, allerede
seks minutter ut i omgangen ga LØrenskog Enebakk svar pa tiltale. Etter
litt klabb og babb foran
Enebakks mál kunne LØrenskog sende inn utligningsmálet.
Framover I omgangen
var det utvilsomt LØrenskog som hadde fØringen,
men trauste enebakkinger
er det ikke lett a komme
forbi, de var i veien overalt, og det hersket liten
tvil om at LØrenskog nok
syntes dette Enebakk- laget hØrte hjemme i en annen divisjon.
33 minutter ut 1 2. omgang fikk endelig Lørenskog ledelsen, selv om det
var et svrt sá heldig mál.
De skjøt direkte pa et mdirekte frispark, men dessverre for Enebakks del, keeperen hadde vrt borti
balle. Na begynte det a se
dystertut....

Redningsmennene
Slutten av 1. orngang
narmet seg raskt, men
Enebakk hadde visst ikke
tenkt a gá til pause i "Underlege". JØrn Adolfsen
snappet ballen foran keeper to minutter for pause
og dermed var det gjort,
2-2.
Samme JØrn fikk knapt
godt av banen fØr han
igjen matte utpâ, denne
gangen for a ta seg av Enebakks andre straffe. Det
gikk greit, og Enebakk var
i ledelsen.
Resten av 2. omgang
gikk I grunn ut pa a holde
LØrenskog lengst mulig
unna Enebakks mâl, noe
de greide med glans, nesten...
To minutter fØr kampslutt fikk LØrenskog en gratissjanse, og dermed var
spenningen tilbake igjen,
3-3 Enebakks Frank Bakken matte score pa var siste straffe.
Frank viste seg seg oppnavnet sitt verdig, gutta
kaller han bare "FAR".
Rolig formelig labbet han
bort til straffemerket,
snudde litt pa ballen, tok
fart og der var fotbaligruppa i E.I.F 10.500 kroner rikere.

pølser
60.50 pr. kg

Fersk

høyrygg
When

62.60 pr. kg

46
Piknikrull
14.55 pr. hg

980

Sveitserpølse
7.62 pr. hg

490

LOKENS
MATSENTER A/S
YTRE ENEBAKK
TIf. 92 40 14

VGN ETT

Enebakklawerne Ønsket retningslinjer for elevenes permisjoner:

Ikke bare bape
fä skoleir L.

a

Skolestyret i Enebakk behandlet i sitt
siste mote saken "Fri
for elever utover faste
ferier og fridager. Denne saken skulle vart
behandlet tidligere i
ãr, men skolestyret
mente at 1arerrâdene/samarbeidutvalgene pa de forskjellige
skolene burde fâ uttale
seg først.
Det er en generell
oppfatning pa skolene
om at antall sØknader
fra foresatte om fri utover skolens faste fencr og fridager har Økt
merkbart de senere ár.
Dette skaper uro I undervisningen for de elever som far fri, og for
klassens Øvrige clever.
Av hensyn til til det arbeid som skal gjøres i
skolen, er det Ønskelig
at antall søknader om
ekstra fri begrenses,
heter det i en kommentar fra samarbeidsutvalget ved Kirkebygden skole.
Skolestyret henstilicr til foreidre og foresatte om a bruke skoleruta ved planlegging
av familiens ferieopphold og reiser.
For dc som har ha
fâtt inntrykk av det er
svart sã enkelt a fá fri
fra skolen, vii skolestyrets nyc retningslinicr i alle prøve a begrense dette floe.

Husmorlaget fortsetter
med boilebaking som tidligere, det samme gjelder
teaterdukker, maiing osv.
Midt p5. dagen blir det
dukketeater, en forestilling som visst nok skal giede bade store og sma. Det
vii ogsa bli arrangert forskjeliige spill, gjettekonkurranser og loddsalg.
Eliers blir det kafeteria
for slitne foreidre eller andre som fØiger barna.
Husmorlaget haper at
barn fra hele Enebakk tar
en tur innom herredshuset. Det er j tiossait ikke
hver dag det arrangeres
noe barn i aile aidre kan
o
vre sammen p5..

Ikke lett âfàfrifor elevene, her representert ved noen 1. klassingerfra Kirkebygda.
Fri!
Skolestyret sier i sitt vedtak at elever bØr fá fri f.eks.
ved:
-Lang reise til foreidre eller
sØsken som eleven ikke bor
sammen med.
reiser/utenlandNed
sopphold som gir positiv erfaring sosialt og kunnsskapsmessig.
-Nâr fri er nØdvendig fordi
familien ikke kan ta ferie i
skoleferien, og dette kan dokumenteres fra arbeidsgiver.
Alle foreidre eller foresatte
som Ønsker fri for en elev skal
sende skriftlig søknad til skolen i god tid. Det bØr ogs

0

Drivs hand=
balidamep
Kiem metsrud
I sin første kamp for sesongen mØtte damene Kiemmetsrud i Nordstrandhallen.
Dette laget hadde svrt lite a
stifle opp med. og Driv vant
overlegent med 21-10.
•44

Enebakk Husmorlag arrangerer "Barnas Dag" iørdag 19.
oktober pa Herredshuset. Da Husmorlaget i Ar feirer
10-ârs jubileum, har
de lagt seg ekstra I
selen for at dagen
skal bli vellykket.
Det blir aktiviteter for
barna hele dagen, med fingerhekiing, iaging av ting
av klyper, flit, strie, tremosaikk og piastperier.

oppgis orn det sØkes fri for
sØsken ved andre skoler.
Rektor kan gi fri inntil en
uke. Skolesjefen kan gi en
elev fri inntil to uker, og eventuelt utover to uker.

Du far ikke fri!
Skolestyret er av den oppfatning at det ikke bØr gis fri f.
eks. i forbindelse med:
-Handleturer, f. eks. fØr jul,
17. mai og konfirmasjon.
-BesØk hos frisØr eller hgnende.
-Forlengelse av av ordinr
ferie, spesielt dagen fØr og etter vinter - og páskeferie.
Stadig gjentatte permi-

'S

Drivs dameiag i
handball spiller i ár i 6.
divisjon, og starten pa
sesongen har gâtt meget bra, tre strake seire
har det butt pa Drivdamene sa langt.

Bapnas
dag

Furuseth

I arets fØrste hjemmekamp
var det Furuseth som fikk
wren av a gjeste Driv, men de
ble elegant feid av banen, 22-8
til Driv.

Romeri kslaget
Drivs 3. kamp for sesongen
gikk ogsà i Mjrha11en, og
Romerikslaget var motstander. Skulle Driv vinne ogsa
denne kampen? Selv om laget
spilte langt under det vi er
vant til a Se, hold,t det likevel
til seier 13-12.

Huskonsert
sØndag
Førstkommende sØndag
blir det huskonsert pa
Bjerke Bruk I Ytre, altsâ
ikke hjemme hos familien
AambØ.
Konserten skal hoides i
"Salen", et vakkert og spesielt ram i selve hovedbygningen pa Bjerke.
Ketil Haugsand, kanskje
Norges dyktigste chembalist skal spille verker fra
barokken. Han er Utdannet i Holland, og Underviser nà ved musikkhØgskolen.
Konserten starter kiokka 20.00.

sjonssØknader for samme
elev.

Skolearbeid
Skolestyret er ogsâ av den
oppfatning at hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet
gjØres under fravret, og de
ma yte hjeip og stØtte til dette. De foresatte ma ta kontakt med skolen for i samrâd
med irer 5. utarbeide et undervisningsprogram for den
tiden eleven har fri.
Dersom eleven Ønsker ekstra hjelp for a f. gjennomgàtt
stoff som det er undervist i
under fravret, kan han ikke
regne med at han vii fà det.

Kponene
Puller...
til
Kronerulluingen
Grendehuset i Ytre er
kommer igang, forteller
interimsstyrets formann,
Trond Botness til Vignett.
Tii na er det kommet inn
18.500 kroner, men fortsatt er det langt igjen til
mâlet, som er 300.000 kroner.
Botness fortelier videre at det
n5. er satt opp plakater over hele
Ytre, der folk blir oppfordret til a
skrive seg p5., eller 5. eventuelit
oppfordre andre til 5. gi penger.
Interesserte kan kontakteVlGNETT p5. telefon 92.65.40 eller
92.65.50. Kontortid: 10-15.

Mannekengoppisning
Redd Barna i Enebakk arrangere fredag 18. oktober mannekeng-oppvisning
pa Flateby Samfunnshus. Inntektene fra arrangementet vii ga ubeskaret direrkt til
Redd Barna. Alie
forretningene
pa
Flateby vii stille opp
med gayer.
Kiesforretningene
Annja og Ge-Te pa
Flateby Grendesenter vii lane ut dameklr til mannekengene.
Arrangementet vii
starte 19.30 og det
skal ikke bare inneholde mannkeng oppvisning. Flateby
Barnekor vii synge
en del sanger, og det
vii ogsá bli loddtrekning pa inngangsbilletten.
Det vii ogsá bli arrangert en gjettekonkurranse for barna,
hvem er "PUSUR",
ja de fleste barn kjenner vei denne katten.
Barna skal altsà gjette hvem som befinner
seg inne I "PUSUR"-drakten.
"5

VIGNETT

OPTISK $YNSPKDVE
Optiker ØYSTON KAOGH

[SKI

93PTISKE as
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524

Kontaktinser
sm
tilpasses

Timebestifling:TIf. 71 43 91

LILIESTROM
KONTAKTUNSEINSTITUTT AIS
Storgt. 21 (FjeHberghjørnet)

OPTIKER

VIKING
BIL-& MASKINBERGING
SPESIALTRANSPORT
ALT I BILGLASS

Alle typer 15n formidles raskt.
Vi holder til i vrt nyàpnede
kontor I Lillestrøm City.
Kom innom e0er kontakt
ass pr. brev eller tetefon.

B&W
Finansfomiidling

UIV

(

ULLESTRØM

Kontoradr.:
Storgt. 15.2000
Lillestrøm
Telefon:
02/73002902/73 00 20

I1

POLITIM
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Mopedtyveri
Fredag kveld ble det stjâlet en
moped pa Flateby. Til stor glede
for eieren ble denne funnet igjen i
Ytre Rlingen lØrdag.
Dekktyveri
LØrdag ble det skrudd av 3(!)
dekk fra en bil ved Bkke1aget i
Ytre Enebakk. Gjerningsmannnen er en tidligere kjenning av
politiet, og dekkene er ná kommet til rette.

familien Tjelland pa Flateby:

TLF. DOG NVAKT
(02) 887776

MARTINIUSSEN'S BILSERVICE
Flateby JePn & Fapve
Bjerkesenteret - 1911 Flateby

JERNVARER 'SEMENT
-

OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLBERG

TRENGER
DE LAN? :

R ent vannmed
enkle midlep'.

WOKKENARTIRM:
FARVEHANDEL
TLF. 92 87 40

Frisør I
Enebakk

VEIDLIKEHOLD
NYANLEGG
Se vär ulstilling
av sanitrutstyr kjøkkenJnnredning og

V&kommefl
- bade unge og eldre
9-17
• Mand.-f red.
11-20
• Torsdag
• Lørdag etter avtale

baderomsmøber.
FINANSIERING

VARME

A/

AUT VVS RORLEGGER

TMEBESTILLING

Vàgliveien 9 - Enebakk

TLF.

92

41 97

Strgmsv. 100, Strømmen
TIf. 71 45 97 / 71 45 980
KJOP WS NOS FAGMANNEN

KJGP

vvS NOS FAGMANNEN

Enebakk Janitsjar
Tirsdag 1/10 ble det
dannet et musikkorps i
Enebakk. Det nye korpset er et resultat av
sammensláingen mellom Flateby musikklag
og Enebakk ungdomskorps.
Navnet er Enebakk
Janitsjar, og korpset
hâper a kunne rekrutere nye medlemmer fra
de eldste medlemmene
i skolekorpsene. Enebakk Janitsjar burde
ogSâ vre et bra alternativ til de som I dag
drar ut av kommunen
for a vre med i et amatØrkorps. Folk som har
vrt, med i, korps tid-

ligere, er ogsá hjertelig
velkommen. Enebakk
Janitsjar bestâr av Ca.
35 spilleglade medlemmer/aspiranter,
men Ønsker seg fortsatt
flere.
Vi har Øvelse pa Kirkebygda skole hver tirsdag ki. 18.45. Dirigenten
heter Cato Johansen,
og burde vre et kjent
navn i Enebakks musikkliv.
Styret for Enebakk
Janitsjar bestâr av
medlemmer fra tidligere Flateby musikklag
og Enebakk ungdomskorps.

Harfamilien Tjelland pa Flateby Enebakks reneste vann?
Mange pa Flateby er misfornoyd
med kvaliteten pa vannet, men
svert fâ gjør noe med det. Familien
Tjelland pa Flateby har virkelig
tatt konsekvensen at vann skal vre rent, og ikke slik som vannet pa
Flateby er om sommeren, problemet er jo som kjent atskillig mindre
Funksjon
Renseanlegget monteres
ved vasken og det er faktisk
ikke stØrre enn 38 X 12 cm,
det far med andre god plass
pa en hylle over vasken.
Renseanlegget fungerer
omtrent sam en glassrute. En
glassrute slipper kun iennom lys og varme, renseanlegget slipper kun gjennom
vannmolekyler.
Apperatet er testet internasjonalt, og det viser seg at
anlegget fjerner alle metaller
og organiske staffer fra vannet. Renseprosenten ligger pa
mellom 96 og 99 E7,

om vinteren.
Vignett tok en tur til Tjelland i
Asveien for a se pa dette hue renseanlegget, og for a prøvesmake vannet. Vi er i alle fall overbevist om at
dette ma were noe de aller fleste
bØr ha rãd til a investere i.

Drikkevann
Det er selvsagt i forbindelse
med drikkevann at anlegget
viser sin beste side. Det renser
50 liter i døgnet. Hvis du trenger mindre, kan du jo bare fyile en mugge, og sette den i
kjøleskapet.
-Vi har prØvd kuliflitre tidligere, men de fungerer pa
langt nr sâ bra som dette
anlegget, 'forteller Else Tjelland til Vignett.

Skepsis
Vi i Vignett ma innrØmme
at vi var noksá skeptiske nar

vi kom pa besØk til familien
Tjelland, det er jo mange som
har prØvd seg pa forskjellige
renseanlegg opp gjennom arene uten a ha lykkes.
Vi fikk fØrst se to glass, et
med springvann, og et med
renset vann. Forskjellen var
uventet stor, det formelig fIØt
av partikier I glasset fra springen, mens det andre var krystalikiart. PrØvesmake matte
vi jo ogsâ gjØre, og en ting er
helt kiart, rent vann smaker
best.
Hvis noen skulle vre interessert i dette anlegget kan de
kontakte familien Tjelland i
Asveien pa Flateby.

VIGNETT

BEG RAVELSESBYRAER

STILLING LEDIG

KUNNGJ0RINGER

Chr. Stensruds Efif. AIS

Flateby kino

Enebakk kommune

Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrà
Asenvn. 3 - 1400 Ski

(02)*87 30 60
HELE DOGNET

trenger kinomaskinist.
Nødvendig opplring vii
bli gitt.
Nrmere opplysninger
Ms v. henv.
Tif. 92 82 16 e.kl. 18.00

Mums Blomsterforretning
09 Begravelseshyrä
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Li!Iestrøm
Tetefon blomsterforretning 71 14 11
Telefon begravelsesbyrá 71 48 30

RELIGIOSE MOTER

BETEL
Barnas uke. Torsdag
17.10: Video, 16.30-17.30.
Fredag: Ungdomskveld,
18.30-20.30.
LØrdag: Barneseiskap,
14.00-16.00.
FamiliesØnSØndag:
dagsskole, 10.00-11.30.
Ki. 19.00: MØte. Harald
Nyen og skoleteamet
deltar.
Onsdag 23.10 kl. 19.30:
BØnn og vitnemØte.
Alle velkommen.

Einaus

Ytre Enebakk
Ved Ytre Enebakk postkontor er det ledig postekspeditØr D stilling pa
7,5 t/uke.
GjØremâl: Pakking av
post om ettermiddagen.
LØnn: Kr 1.298,40 1.710,60 pr. mâned avhengig av tidligere yrkespraksis og omsorgstjeneste. Det vises til
fulistendig kunngjøring
ved postkontoret.
Nrmere opplysninger
kan Ms ved henvendelse
til poststyreren, Ytre
Enebakk postkontor.
SØknad pa spesiell blankett, som Ms ved postkontorene, sendes hit
vedlagt bekreftede vitnemáls- og attestkopier
innen 25.10.1985.
Postsjefen i Lillestrøm
Voldgt. 7,
2000 LillestrØm

LØrdag 19. okt. Noreamøte v/Haktor Thoresen
og Randuif Saunes
kl. 19.30.
SØndag 20. okt. mote v/
Iver Konstad kl. 18.00.
Alle velkommen.

POST VERKET

UNDERHOLONING

Ved Enebakk postkontor
er det ledig postekspeditør D stilling pa 10 t/uke.
GjØremâl: Behandling av
post.
LØnn: Kr 1.731,30 2.280,80 pr. máned avhengig av tidligere yrkespraksis og/eller omsorgstjeneste. Det vises
til fulistendig kunngjØring ved poststedet.
Nrmere opplysninger
kan ogsâ Ms ved henvendelse til poststyreren,
Enebakk postkontor.
SØknad pa spesiell blankett, som Ms ved postkontorene, sendes hit
vedlagt bekreftede vitnemâls- og attestkopier
innen 25.10.1985.
Postsjefen i Lillestrøm
Voldgt. 7
2000 LillestrØm

Ki. 18.30 (V):
Datakuppet
Ki. 20.30 (V):
Paris, Texas
Onsdag 23/10 kl. 19.30
(V) 18 âr:
Haloween, natten
morderen kom
Torsdag 24/10 kl- 19.30
(V):
Shining,
ondskapens hotel!
Fredag 25/10 kl. 19.30
(V):
Fredag den 13.

Ytre Enebakk skolemusikkorps skal avholde basar med auksjon lOrd. 2. november.
Vi trenger flere ting til auksjonen. Har du
i, gvr snill og ring 92 40 29 eller
noe a
I'
92 48 14.
Pa forhand takk.
Skolemusikken

Doliglänsordning
for ungdom
Kommunestyret har i
sak 79/85 fastsatt en lànekvote pa kr 150.000.for 1985 til reduksjon av
egenkapitalbehovet ved
fØrstegangs anskaffelse
av leilighet eller bolig for
ungdom.
SØker ma vre under 30
àr og med minst 10 árs
botid I Enebakk. Lànet
kan bare gis til a finansiere fØrstegangs erverv
av leilighet/bolig. Ved
vurderingen av sØkernes
lànebehov, blir det tatt
hensyn til husstandens
samlede inntekt og formue.
Boligen som det sØkes
lan til, ma ikke avvike
vesentlig fra de rammer
Husbanken til enhver tid
benytter, og boligen skal
ligge i Enebakk. Lànet
begrenses oppad til
kr 75.000.- og det sikres
ved pant i adkomstdokumenter. For Øvrig vises
det til vedtatte retningslinjer.
Søknadsskjemaer og
nrmere opplysninger
Ms ved henvendelse til
Enebakk Husnemnd,
tif. 92 60 60, ved Rolf
Buer.
SØknaden sendes Enebakk Husnemnd, 1912
Enebakk, innen 1. november 1985.
Enebakk Husnemnd

T

Mannekengoppisning

arr. pa Flateby Samfunnshus fred. 18. okt.
kl. 19.30.
Det blir underholdning, gjettekonkurranse for
barna m.m.
Entre voksne krlO.-, barn kr 5.-.
Arr. Redd Barna
i Enebakk

Det arrangeres kurs i hogstteknikk med virkesutnytting over 21/2 dag i Enebakk.
Kurset starter onsdag 23. oktober 1985 kl. 18.00.
Pamelding og nrmere opplysninger hos Skogbruksleder Marthinsen, tif. kontor 92 63 78 (fredag) eller privat
92 60 47, senest fredag 18/10.
Skogeierlaget og Landbruksnemnda

ENDELIG I LILLESTRØM!
NYTEMA er na i ferd med a komme I orden i LillestrOm
etter flytting fra Ames. ForelØpig holder vi apent
mand.-fred. 9-15.
Vi fornyer alle slags kjØkken - uansett alder og type.
Gratis tilbud.

NYTEMA
v/Akselsen & Insulán
Bjørnsonsgt. 27, 2000 LillestrØm Tif. 02/7127 04.

IL Driv
Enebakk postkontor

SØndag 20/10 kl. 16.30
(B)
Flipper

Auksjon - basap

ArsmØte sOnd.
10. nov. 1985 kl. 16.00 pa
Ytre Enebakk skole.
I tillegg til vanlige àrsmØtesaker skal ny organisasjonsform og byendring behandles.
Innkomne saker ma vre styret I hende innen
26. okt. 1985.
Styret

Enebakk

skolestyre
har mote I kommunestyresalen tirsdag 22. Oktober 1985 kl. 19.00. Saksdokumenter er utlagt pa
skolestyrekontoret.
Svein A. Svendsen
formann

NB, NB. NB.
Har du noe
meddele dine
sambygdinger?
Prøv en
smáannonse i

Iifgni,tt

ULEFdS-OVNER I SOLID STOPEJE
ULEFOS ANTIKKOVNR NR. 179
erovn, mobel og kunstverk i
ett. Den er vakker, solid og
utfort i forsteklasses
stopejern etter modeller fra
1766.

OVNSPEIS NA. 105
KAMINPEIS NA. 108D

POST VERKET

C)

Bapnn dag
pa Herredshuset mellom kl. 12.00 og 15.00 lørdag 19. okt.
Mange aktiviteter, spill, gjettekonkurranse og dukketeater.
Entre kr 5.-.
Arr.: Enebakk husmorlag

VEDOVN
EX 600

VEDOVNER
NR.840/868

tyngst er Va
ULEFOSU!

ULEFdS JERN
Stenersgt. 8, 0184, Oslo 1.
TIf. (02) 41 6058 - 41 51 74.

S katt epe.n. gene
Ligninga er lagt ut i Enebakk. Har du fátt penger igjen pa skatten, eller er
du av de som ma betale restskatt?
3200 enebakkinger fikk Wen penger pa skatten, til sammen hadde disse
15.498.503 kroner til gode, det vii si nesten 4.000 kroner pr. person i gjennomsnitt.
1300 enebakkinger fikk restskatt eller gikk ut i null. Ti! sammen skal disse
innbetale 12.679.715 kroner, eller nesten 10.000 kroner hver.
Nár det gjelder restskatten fikk Vignett opplyst pa ligningskontoret at den
største restrskatten i Enebakk var pa 564.000 kroner(!).
Enebakk er ikke verdens rikeste kommune, men vi har i al!e fall to personer i kommunen som tjener over 900.000 i áret.
Lastebi!eier Jon Tonerud hadde i 1984 en nettoinntekt pa 1.105.000 kroner,
mens markedssjef Rolf Stenerud i Ytre hadde en nettoinntekt pa 915.800...

stop. op. PSIUtn*i'ng- og flott

Salams pizza
Forts. fra side 2
ningssvarende mate. Og vi vet alle at det kun er smá marginer i
kundegrunniaget som skal til for
a tippe over fra piuss til minus og
omvendt. Det kan neppe diskuteres. Kommunestyret forsto det
da det godtok Ølomsetning.
Bygningsrâdet sitter selvsagt inne med samme kunnskap. Og alle vet at det I første rekke er ungdommen som til daglig drar fordel av at Salams Pizza far fortsette. For ser man seg litt cm i
Flateby, kan man fort konstatere
at det ikke fins noe annet tilbud
av uformeil karakter for de unge,
nâr man da ser bort fra en bensinstasjonskiosk og en pølsebu.
For de voksne fins heller ikke noe
alternativt tilbud - om man da
ikke skal delta i et sluttet selskap. Men da blir det hele straks
mer formelt og komplisert.

Et âpnere samfunn
I den senere tid har det vrt in
a snakke om et âpnere samfunn.
Og det er bare noen uker siden
Gro Harlem Brundtiand ga Uttrykk for at politikere o.i. ma gi
folk stØrre muiighet til a bruke
friheten. De som forvalter og administrerer oss ma spre mer glede, mente hun. Ingen har problemer med a siutte seg til et
slikt synspunkt. I denne saken
far Bygningsradets medlemmer
anledning til a vise det. For ogsá
de skjØnner at vi trenger et sted
som Salams Pizza, denne soisikken i urtehagen.
Lasse Furevik,
Flateby

Behold de unge i
Iokalmiljøet
Jeg kan derfor aldri tro at ansvarlige myndigheter vil legge

Pes-u-Itat I Ytre.
Under mottoet Redd barna fra
krig, ble det ved Ytre Enebakk
skole samlet inn drøye12 000 kroner
i forbindelse med verdensbarnedagen. 6 000 kroner kom inn i en innsamling pa skolen uka fØr selve dagen, mandag 7. oktober. I løpet av
arrangementet pa verdensbarnedagen ble dette beløpet fordoblet og
vel sã det.

hindringer i veien for et sa vellykket og ansvarlig etablissement
som Salams Pizza, nâr fØlgen
bl.a. vii bli at vare ungdommer
spres for alie vinder fordi de ma
oppsØke diverse miljØer i f.eks.
StrØmmen, LiiiestrØm eller Oslos
drabantomrader for a fA et tilbud
som alie vil betrakte som noe
selvfØlgelig - og som Salam HØiberg har statt for uten noe problem.

Arrangementet pa skolen denne
dagen bød pa diverse formingsaktiviteter, film, kaker, kaffe, saft og
mye mer. Elever fra en av 6. kiassene hadde stilt seg opp ved Løken
matsenter med selviaget veggavis
og innsamlingsbØsse. Dette ga ogsã
et solid bidrag til aksjonen.

Hold varmen i vinier
med 4411lopol brenseh

lizi

Det lønner seg!!
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Inviterer til

SPISEGILDE.
SONDAG 20. OKT.
SPIS SA MYE DU VIL
av enkel Iunsjbuffet,
varm mat,
og desserter
FOR KUN
Skikkelig folksomt var det
pa Ytre Enebakk skole pa verdensbarnedagen. Fra klokka
ti til klokka tolv var det full
aktivitet over hele skolen.
Elevenes foreidre var invitert
til arrangementet, likesâ barnehagene i kretsen, som forØvrig har hatt egne opplegg i
forbindelse med aksjonen.
Blant annet har barna samlet
inn leker som skal sendes til
en barnehage i et u-land. Disse lekene var stilt ut i skolens
gymsak. I gymsalen var det

ogsâ utstilling av klesdrakter
fra forskjellige steder i den 3.
verden, det ble vist lysbilder,
og midt i salen var det satt
fram et bordmed leker barna
kjenner fra sitt eget miljØ.
Disse var satt opp i kontraster til materialer barn i andre
land ma kiare seg med nâr de
skal lage leker. Barna fikk
selv prØve a lage noe ut av i
disse materialene - kvister
stoffbiter osv. Resultatene
viste at det frnnes mye kreativitet hos de hápefulle nár de

bare far utfordringer. Ellers
var <<kinorommet>> populrt.
I slØydsalen var det fuilt belegg hele tiden. Det var loppemarked med fine tilbud,
pilkast, balikast. De stØrste
elevene var aktivisert som
flittige hjelpere pa de forskjellige stands og la virkelig
sjela i oppgaven. Dagen ble
avsluttet med en kort tale av
ordfØrer Lucie Paus Faick,
scm takket elevene for innsatsen pa verdensbarnedagen.

Bordet star dekket søndager 13.00-19.00
Vianbefaler ogsà var viltmeny f.eks.:
Rensdyrfilet m/kantareller
Multekrem rn/sherry
Barn under 12 àr: kr. 27,-

Velkommen!
4:

":zzi.
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