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YTRE ENEBAKK 
BEAM-  & 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enébakk 
BENSIN - OLJE- REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
StãI-radial stadig pa tilbud! 
Dekksaig og service til M. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

111. (02) 924408 (D EKOFISK 

Velkommen til med etter nyttdr, sier Gaute Nuland, inne-
haver av Gautes Trafikkskole i LillestrØm. 

God erfaring 
Gautes Trafikkskole 

holder til i Lillestrøm, og 
der har de drevet i halv-
annet âr. Skolen har tre 
lrere, og tre biler. Gaute 
Nuland mener at skolen 
muiigens ligger litt lavere 
i pris enn de andre skolene 
i Lillestrøm. Skolen tilbyr 
fase 2-opp1ring pa en 
dag. 

Stor konkurranse 
I Lillestrøm 

-Jeg tror ikke at vi vii bii 
stØrre i LiilestrØm, det er 
sâ stor konkurranse at det 
blir smâ muligheter for ut-
vikie seg videre. -BØygen 
med Flateby er nâ a fA 
godkjent en prøveperiode 
Pa ett ar av myndighe-
tene. Vi driver butikk, og 
det blir for dyrt a basere 
seg pa en prØveordning pa 
ett ar, uttaler Gaute Nu-
land. 

/ 

Ikke son= 
dagsaopne 
butikkep 

I forrige nummer 
stod den en notis om 
sØndagsâpne for- 
retninger. 	Dette 
stemmer ikke, sØk-
nadene ble avslâtt 
med 5 mot 4 stemmer 
i formannskapets 
mote. 

Forretningene er 
altsâ stengt søndag 
24. desember. 

Vignett bekiager 
feilen. 

TENKER DU BIL? 

Din forhandler —...Opptil 100910 
iFotlo 

f inansiering 
-SaIg Service-Reservedeler 	

ved kjøp avbil 
MITSUBISHI ! CITROEN 

VAR SERVICE ER DIN GARANTI 

Knardahl Bil ais 
Verkstedveien 91400 Ski Tetefon 870460 

Nr. 48 12. clesember 1985 

Itiflitt 
Løssalg kr. 3,50 Lokalavis for Enebakk 

Gautes Trafikkskole i Lillestrøm har 
planer om a etablere seg pa Flateby pa 
nyâret. Han har fátt tilsagn om en 6 
máneders prØveperiode, men pro-
blemet ligger nâ i at han Ønsker en prø-
veperiode pa ett ár. Dette fikk han av-
slag pa, og anken er na inne til be-
handling. 

-Uansett hvordan det gar med anken 
skal i alle fall Flatebyfolk fá en fordel 
ved a bruke var kjøreskole, sier Gaute 
Nuland til Vignett. 

Gautes Trafikkskole har ornet seg lo-
0kaler ved den videregaende skolen p 

Flateby, og rektor pa skolen ser meget 
positivt pa at en kjøreskole etablerer 
seg pa Flateby. 

Gaute Nuland sier til Vignett at han 
har mØtt positiv respons hos alle han 
har vart i kontakt med, kommunen 
innbefattet. 
Lang reise 

Det er langt a reise fra 
Flateby til LiliestrØm, el-
ler for den saks skyld fra 
Kirkebygda. Teorikurs to 
kvelder pr. uke gjØr ogsá 
sitt til at det kommer gan-
ske mye reisepenger pa 
toppen av det selve serti-
fikatet vii koste. 

200 kroner i avslag 
pa teorikurset 	S 

-Alie elever pa Flateby 
og i Kirkebygda vii fâ et 

avsiag pa 200 kroner pa te-
orikurset hvis de velger 
var kjØreskoie. -Da vii vi fâ 
fØling med markedet her 
ute, sier Nuland til Vig-
nett. 

-Pa nyàret vii vi satse pa 
en fast kjØredag pa Flate-
by. Vi kan ikke ha all den 
tekniske oppiringen der 
ute, men det mest grunn-
leggende kan tas der ute. 
De andre dagene vii Flate-
byelever bli hentet av vâre 
biler, sier Nuland. 

. ALJr' 
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YTRE ENAKK 
BENSIN & 

ERV10E IS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJ - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stâi-radial stadig pa tilbud! 
Dekksaig og service til ki. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

Tfl. (02) 924408 C1 
EKOFISK 

/ 

Ikke son= 
dagsa0pne 
butikkep 

I forrige nummer 
stod den en notis om 
søndagsâpne for- 
retninger. 	Dette 
stemmer ikke, søk-
nadene ble avslâtt 
med 5 mot 4 stemmer 
i formannskapets 
mote. 

Forretningene er 
altsâ stengt sØndag 
24. desember. 

Vignett bekiager 
feilen. 

0 

Vellcommen til med etter nyttdr, sier Gaute Nuland, inne-
haver av Gautes Trafikkskole  i LillestrØm. 

God erfaring 
Gautes Trafikkskole 

holder til i LiliestrØm, og 
der har de drevet i halv-
annet ár. Skolen har tre 
1rere, og tre biler. Gaute 
Nuland mener at skolen 
muligens ligger litt lavere 
i pris enn de andre skolene 
i LillestrØm. Skoien tilbyr 
fase 2-opp1ring pa en 
dag. 

Stor konkurranse 
i Lillestrøm 

-Jeg tror ikke at vi vii bli 
stØrre i LiiiestrØm, det er 
sa stor konkurranse at det 
biir sma muligheter for ut-
vikie seg videre. -BØygen 
med Flateby er nâ a fá 
godkjent en prØveperiode 
pa ett Oar av myndighe-
tene. Vi driver butikk, og 
det biir for dyrt a basere 
seg pa en prØveordning pa 
ett ar, uttaler Gaute Nu-
land. 

TENKER DU BIP. 
Din forhandler -• . .Opptil 10096 

iFollo finansiering 
•SaIg'Ser vice eReservedeler 	

ved kj øp av bil 

MITSUBISHI At CITROEN 
VAR SERVICE ER DIN GARANTI 

Knardahl lJil ais 
Verkstedveien 9 1400 Ski •Telefon 87 04 60 

Ni'. 48 12. desembei' 1985 
	

LØssalg kr. 3,50 
	

Lokalavis for Enebakk 

Gautes Trafikkskole i LillestrØm har 
planer om a etablere seg pa Flateby pa 
nyáret. Han har fátt tilsagn om en 6 
máneders prøveperiode, men pro-
blemet ligger nâ i at han Ønsker en prø-
veperiode pa ett ár. Dette fikk han av-
slag pa, og anken er nà inne til be-
handling. 

-Uansett hvordan det gár med anken 
skal i alle fall Flatebyfolk fâ en fordel 
ved a bruke var kjøreskole, sier Gaute 
Nuland til Vignett. 

Gautes Trafikkskole har ornet seg lo-
kaler ved den videregâende skolen pa 
Flateby, og rektor pa skolen ser meget 
positivt pa at en kjøreskole etablerer 
seg pa Flateby. 

Gaute Nuland sier til Vignett at han 
har mØtt positiv respons hos alle han 
har vart i kontakt med, kommunen 
innbefattet. 
Lang reise 

Det er iangt a reise fra 
Flateby til LillestrØm, el-
ler for den saks skyid fra 
Kirkebygda. Teorikurs to 
kvelder pr. uke gjØr ogsâ 
sitt til at det kommer gan-
ske mye reisepenger pa 
toppen av det selve serti-
fikatet vii koste. 

200 kroner i avslag pa teorikurset 
-Alle elever pa Flateby 

og i Kirkebygda vii fá et 

avslag pa 200 kroner pa te-
orikurset hvis de veiger 
var kjØreskole. -Da vii vi fá 
føling med markedet her 
ute, sier Nuland til Vig-
nett. 

-Pa nyáret vii vi satse pa 
en fast kjøredag pa Flate-
by. Vi kan ikke ha all den 
tekniske oppiringen der 
ute, men det mest grunn-
leggende kan tas der ute. 
De andre dagene vil Flate-
byelever bli hentet av vare 
biler, sier Nuland. 



VIGNEIT 

Fag Ilk Service 

BILFIRMA 

TANNLEGE 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

Tit. kI. 9.00-15.00 	 92 87 39 
Tit. utenom kontortid 	 92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

MARKISER 

Enebakk 
Markiseservice 

Marldsw Persienner 6wdkirett 
Inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
tit. 92 45 58 

RORLEGGER 

Erik KJelgaard 
Varme, sanitr, nyBygg 09 reha. 
bilitering. 
tJtleie av lensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk, Tit. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

GLASSMESTER 

Ski Glassmester 
forretning 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

tit. 87 34 55 

Enebakk 
Tannteknikk 

TAN NTEKN IKERM ESTER 
LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 71, 1914 Ytre 
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82. 

ELEKTRONIKK 
Enebakk 

TranslormMor 
verksted 

Boks 27, 1911 Flateby, 
TI!. 92 85 40 

Enebakk 
rørleggerhedrift 

vItrygve E. Andresen 
Vi UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS 
Vãg5vn.25, 1914 Enebakk lii. 924354 

LIllestrøm 
Classmesterforretnlng A/S 

Vi utforer raski 
reparasjon 09 utsklttnlng 

av alle typer glass, speiler m.m. 
lii rimelige priser. 

XlrkeqL 14. Llllestrom - tit. 713990 

EL-INSTALLASJON 
D. Freitag & Co 

Elektro-Mekanlsk - Verksted 
ProduksJon - reparasjon 
Sterkstrom - svakstrom 

Bit - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

lit. 02192 62 94 

CATERING 

Clifford A/S 
Alt I mat til hverdag og test. 

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. (02) 92 88 60 

John A. Andresen 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 
Bevervn. 11, 1914 Enebakk 

lIt. 92 48 92. Mob.tlt. 097/27 53 32 

Maskinentrepr. 
BNilreneSveu A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplane-
ring og annen massetrans- 
POrt. 	RIingen 
Iii. 83 70 19/72 16 85 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utterer all I eI•installasJoner 

1912 Enebakk Tit. 92 63 00 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDLI 
Alt I blikkensiagerarbeld 

utf ores 
1911 Flateby 
Tit. 92 84 68 

REGNSKAP 
Enebakk 

Regnskapskontor 
1912 Enebakk - 
Tit. (02) 92 63 03 

ISRIP
MEDL..AVUORSKC 

REGNSPCAP5DYRAERS FORNlNQ 

BILLAKKERING 
Bjørns autolakk 

v/Bjorn Brunstrom, Flateby 
Tit. 92 85 06 

Oppusslng og Iakkering 
av laste- og personbller 
BRENNLAKKERING 

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

III. 92 86 94 
MobiltIt. 094/26165 

INNRAMMING 

Utsigts 

rammeverksted 
Alt I innramming. 

1911 Flateby Tit. 92 86 10 
ogsá kveldstld 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rãdgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 92 47 74 

Preparant 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til Ut-
stopping. 
Smáttaveien 3 B, 1911 Fla-
teby. Tit. 92 85 90. 

BRENSEL 

Esso diesel, paratin 
og tyringsolje 
Tit. 92 8124 

Roil Nssvoid 
VestIl, 1911 Flateby 

Mobil parafin, 
fyringsolje, diesel, 

smoreolje 
TIf. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

INNRAMMING 
Spydeberg 

RAMMEFORRETNINC 
Din spesialforretning 
SALG AV KUNST 

Tebo Senteret, 1820 Spydeberg 
hf. 8885 90 

FRISØR 

Siw's salong 

IlL 92 8049 
Grendesenteret— 1911 Flateby 

TOMMERMESTER 

Bjopn Bpainna 
ttimmermester 

Vi utterer alt I tomrer- og 
snekkerarbeid. 

Vãga, 1914 V. Enebakk 
Tit. 02192 4117 

PARFYMERI 

Sissels parfymeri 

Ill. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

SJAFORSKOLER 
Aure 	vorsen 

Trafikkskole 
Opplring pa bii 
09 MC, fase 2 

Tit. 714765. Apent 8-15 
Storgt. 33, 2000 Lillestrom 

Containerutiele 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere 
fra 2-8 m3. 

TIf. 83 70 19 

Mobil 094/23 576 

Flateby Antirust 

KjØp og saig av biler 

Kommisjon 
opptil 100% finansbistand. 

TIf. 02/9280 70,191.1 Flte.y; 

BENSINSTASJON 

ØYEREN BENSIN & 
SERVICE 

Bensin - olje - rekvisita 
kiosk 

lnneh. Emil J. Andersen 
1911 Flateby, TI!.: 9281 32 

MURER 
Trygve Westhe 

Mur og puss, peiser og flis-
arbeid utfores. 

1912 Enebakk 
Tit. 92 63 33 

Mobil tlf. 094/35 479 

IJNDERSTELLSBEHANDLING 

Enehakk Antirust 

1911 Flateby 

lit. 92 89 00 

IIIIIlI!II1I1II 
a on 

Kirkene 
15. des. 1985 

(3. s. i advent) 
ENEBAKK: 

11: Enebakk kirke 
Vt Heigheim. Nattverd. 
Menighetsmøte. 
16: Granly, Da1eerdin-
gen, v/Helgheim. 
18: Marl kirke v/Johan-
nessen. Lysmesse. Sang 
og musikk. 

Rockekonsert pa 
Flateby Samfunn-
shus fredag klokka 
19.30. Arr: Aksjons-
gruppa mot porno 
og videovold og 
Flateby 	ung- 
domsklubb. 

Betel: Familie-
sØndagsskole sØn-
dag klokka 10.00. 
Klokka 19.00 pa 
sØndag kommer 
Gerd og Valentin 
Karisen til bØnn-
og vitnemøte. 

Rabbit Rock Mo-
bile kommer til 
Herredshuset lØr-
dag klokka 19.00. 

Enebakk Histo-
rielag samles pa 
Herredshuset 	i 
kveld. 

Generalmaj or 
Knut østbye káse-
rer om svenskene 
of Karl 7. pa Ro-
merike. 

Enebakk Janits-
jar spiller gammel 
mi1itrmusikk et-
ter káseriet. 

Gratulerer 

PIAKA 

- aktuelle oppslag orn 
ukens aktiviteter 

Bryilup 
feires 31. desember av Runa 
KjØlle, Ytre Enebakk, og 
BjØrn Einar Sannerud, Oslo. 
VigslingshØytid I Templet, 
Bernh. Getzgt. 2, Oslo, 
ki. 14.30. 
Adresser fØr  bryllupet: Gau-
pev. 15, 1914 Ytre Enebakk, 
og Vestensvingen 40, 1184. 



Kjemmpes ow 
Rabbit Rock Mo-

bile er tilbake i 
Enebakk... 

LØrdag den • 14. 
(førstkommende) 
klokka 19.00 braker 
det lØs  i kom-
munestyresalen. 
Forhãndssalget av 
billetter er allerede 
godt i gang hos felt-
arbeideren og i Kir-
kebygden og Flate-
by Ungdomsklubb, 
og pa Mjar ung-
domsskole i Ytre. 
Og har man ikke 
skaffet seg billetter 
innen lørdag, sá er 
det bare a dra i vei. 
Det gár ogsá an a 
kjøpe billetter ved 
inngangen. Alders-
grense er 13 ár. 

Rabbit Rock Mobile 
blir regnet blant Norges 
stØrste 	video-/disco- 
show I sitt slag. An-
legget inneholder nes-
ten alle tenkelige lyd-
og lyseffekter, foruten 
rØyk og pyroflashflam-
mer. Oppmontert er an-
legget en 9 meter lang 
vegg av lys og lyd. 

En 2 x 2.5 meter vi-
deoskjerm blir de beste 
musikkvideoer 	vist 
kontinuerlig. En egen 
videojockey holder styr 
pa dette anlegget. 

Arrangementet gir 
ogsà rom for diverse 
konkurraxiser, 	som 
plëier a vre et attrak-
tivt pluss til resten av-
det 

v
det unike kjempesho-
wet. 

Det er Enebakk kom-
mune gjennom ung-
domskontakten som 
star som arrangØr. Og 
denne gangen er det 
satt opp buss tilbakefra 
arrangementet. 

Til Flateby gâr bus-
sen fra Kirkebygden 
presis klokka 0Q.09og 
til Ekebeigdalen. Ham -
meren og Ytre gar bus-
sen fra Kirkebygden 
klokka 24.00. Mangel pa 
skyss hjem er derfor in-
gen grunn til a holde 
seg hjemme denne lØr-
dagskvelden. Og til 
slutt, det skal selvsagt 
vre RtJSFRITT den-
ne kvelden. 

Rock mot 
Popno'.• 
FØrstkommende fre-
dag er det Mart for 
rockekonsert pa Fla-
teby Samfunnshus. 
Aksjonsgruppa mot 
porno og videovold 
star som arrangører 
sammen med Flate-
by ungdomsklubb. 

Startskuddet for 
konserten gâr kiok-
ka 19.30 og det er 
GRATIS INNGANG! 

Hvis ikke gratis ad-
gang skulle friste he-
le Flateby til a ta seg 
en tur, sá bØr i alle 
fall aktØrene gjØre 
det, det er nemlig et 
program spekket 
med lokale stjerner 
pa forskjellige omrâ-
der. 

F.A.D.E. fra Flate-
by og EXIT fra Ytre 
er de to bandene som 
skal delta. 

EIVIND BAASE-
RUD tar med sin gi-
tar og en meget bra 
stemme. Det er vel 
ikke mange fra Flate-
by som ikke har hØrt 
han synge viser. 

CITY CREW. Fla-
tebys snart verdems-
berØmte breakdanse-
re star ogsâ pa freda-
gens program, og de 
skulle vel kiare a bk-
ke en del av den yng-
re garde. 

Flateby ungdoms-
sklubb stiller med sin 
egen dramagruppe, 
hva stykket dreier 
seg om lar vi vre en 
overraskelse... 20.70 	

1470 
+ pant 

BILDEKROKEN 

Mange vakre motiver nâr gradestokken kryper ned mot -20 C. Probiemet er vet heist a kiare a hoidefingrene pa kame-
raet. Det er kaidt... 

VIGNETT 

H 

Fersk, grov 

medisterdeig 
79.40 

 499.0pr kg 

Skunkestek 
74.80 

49pr.go  kg 

Mellompart av gris 
(midtribbe, ulesk, morbrad, 
koteletter) 
70.30 

49pr.°°  kg 

Servelat 
8.95 
	

90 
pr. hg 

Jaffa 

appelsiner 
KUN 
	

690 pr. kg 

JOgr  
frysetorret  kAtlJ.t 

Krone Gull Mokka 
73- 	39 90 

3x1 Itr. 

Solo og 
Coca Cola 

Nøtter, 
dailler, liken 

1O% 

10 kg farm 
79.50 	

5980 

20 kg bvetemel 
100.- 	

7980 

LOKENS 
MATSENTER A/S 

YTRE ENEBAKK 
Tf. 92 40 14 



VIGNETT 

Allerede en og en halv time etter âpningen, var 
det kiart at árets adventsutstilling pa Mjar ung-
domsskole er en braksuksess. Fuilt has fra første 
minutt, og salget gikk over all forventning. Kiok-
ka halv tolv lørdag formiddag var over halvpar-
ten av de utstilte arbeidene solgt. Da hadde ut-
stillingen vert âpen i en og en halv time. 

Ogsâ i âr er det formingslarerne Viggo Karisen 
og Eivind Jentoft som stiller ut. Men i ár har de 
fâtt godt seiskap av enebakkingen Astri Holtorp, 
ogsá formingslarer ved skolen. En del gjeste-
utstillere deltar ogsã. 

Utstillingen er âpen til og med søndag først-
kommende. 

Av Aslaug Tidemann 

Det var Viggo Karl-
sen og Eivind Jentoft 
som i fjor tok initiativet 
til en adventsutsilling i 
bomberommet pa Mjr 
ungdomsskole 	<<Gal- 
leri Mjr>> som Vignett 
dengang dØpte lokalet. 
Det ble suksess. I ár er 
det intet mindre enn 
braksuksess, og de tre 
formingslrerne 	pa 
skolen er skjØnt enige 
om at utstillingen her-
etter blir en fast fØrjuls-
tradisjon. Nytt innslag i 
ârets utstilling er Astrid 
Holtops mange flotte 
arbeider i billedvev og 
rosemaling. Spesielt ma 

nevnes Baldisholtep-
pet, som Astrid betror 
oss at det har tatt nes-
ten ett an a veve. Origi-
nalen til dette teppet 
ble funnet i Baldishol 
kirke i Hedmark og 
henger na i Kunstin-
dustrimuseet. Det er 
muligens laget i 
1200-arene. Det er aitsa 
en kopi av dette teppet 
Astri Holtop har laget, 
og som enebakkinger 
ná kan beskue i <<Gal-
len Mjr>>. Men ak-
kurat det teppet er ikke 
til saigs. 

Det er heller ikke Vig-
go Karisens <<Atom-
død>>. pa fjorarets ut-
stilling var dette bildet 
med - da som blyant- 

tegning. I an er bildet 
skáret I tre. Et fanta-
stisk arbeid. 

Karlsen stiller ellers 
ut akvareller, trykk og 
fotografier, og har man-
ge fine bilder med kjen-
te enebakkmotiv, den-
blant garder. Mange av 
disse var selvfølgelig 
solgt etter svrt kort 
tid. Ellers finnes det og-
sa blant Karlsens arbei-
der en del bilder med 
motiv hentet nordfra, 
hvor kunstnerenlfor-
mings1reren har sin 
opprinnelse. 

Eivind Jentoft har i a 
konsentrert seg vesent-
hg om to teknikker, ak-
varell og tusj. Bláfar-
gene som var domine-
rende i de fleste av an-
beidene han stilte ut i 
tjor er der ogsa I ar, men 
gullrosa nyanser har 
kommet med i tillegg 
og gir varme til mange 
av motivene. Ogsa Jen-
toft er nordlending. 
Motivene i bildene han 
stiller ut er hentet nord-
fra, og fra Enebakk. 

I alt stilles det ut 160 
arbeider pa arets 
adventsutstilling pa 
Mjr. De tre formings-
lrerne ved skolen star 
for 135 av disse. 

Gjesteutstillene 	er 
Anne LØdnup fra Oslo 
som stiller ut akvarel-
ler, likeledes Tove 
Stenshorne fra Hokk-
sund. Johanne Grini fra 
Kolbotn stiller ut vevde 
jakker, og Trygve Be- 

ngët fra Flateby stein-
smykker. 

Legg turen om Mjn! 
Dette en ingen vanlig 
utstilling av arbeider av 
tre handarbeidslrere. 
Dette er en utstilling 
med bredde og kvalitet. 
Arbeidene han et profe-
sjonelt preg. Man kan 

trygt si at utstillingen 
presenterer mye fin 
kunst, som er gjort til-
gjengelig for folk flest 
gjennom folkelige pni-
ser. En salgsutstilling 
hvor man faktisk har 
rad til a handle om man 
finner noe av interesse. 
Og det gjøn man i <<Gal-
leri Mjr>> i disse dager. 

/ 

-- 



/ 

/ 
-Vi greier oss i all slags vcr! 
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Flateby ungdomsklubb starter "nr-TV:" 

ne.i;en in -(ip ver 
tirsdag  ög t(IPS ag 

Flateby ungdomsklubb har blast 
liv i videogruppa igjen. Mange hus-
ker yel den etter hvert svart sã be-
rømte sniffefilmen KLUBB1 lagde 
for et par ar siden. 

Denne gangen er det i videoflim 
det satses pa, ná skal det bli lo-
kal-TV med innslag fra likt og ulikt 
av det som skjer pa Flateby. 

Videogruppas leder Morten 
Fjeldstad forteller til Vignett at de 
viser sine programmer pa tors-
dager, og med reprise pa tirsdag. 

-Videokanalen 
er navnet! 

Videogruppa 	har 
valgt a kalle sitt pro-
gramm videokanalen. 

Gruppa bestâr av 
rundt 15 medlemmer, 
og de holder til i 
KLUBB1 pa mandager, 
hvis de ikke skulle vre 
ute i "felten". 

-Vi drar rundt a lager 
reportasjer, og de er ik-
ke bare fra klubbmiljØ-
et. Vi har intervjuet Sa-
lam Høiberg, Halyard 
Waade og Stig Hansen, 
uten sammenheng for- 

Øvrig, forteller Morten 
Fjeldstad til Vignett. 

Stor suksess! 

Morten Fjelstad for-
teller til Vignett at res-
ponsen blant klubb-
medlemmene har vrt 
overveldende pa pro-
grammene. - Det er fuilt 
hus foran TV-skjermen 
hver tirsdag og torsdag 
vi har sending. 

- I utgangspunktet 
var det meningen a sen-
de ett nytt program 
hver 14. dag, men det 
har vist seg at det blir 

litt for ofte, vi rekker a 
bli ferdig med et pro-
gram sá raskt, forteller 
Fjeldstad. 

Det er sikkert mange 
som er av den oppfat-
fling at det ikke skal sâ 
mye til for a snekre 
sammen et TV-program 
av en halvtimes yang-
het. Det er mye jobb, og 
det gár ogsâ svrt mye 
tid til redigering. 

"Mordet pa 
kinomaskinisten" 

I disse tider starter vi-
deogruppa pa Flateby 
ungdomsklubb innspil 

lingen av "Mordet pa 
kinomaskinisten", en 
triller i tre episoder. 

Morten 	Fjeldstad 
som ogsa er formann 
kinokomitéen, skulle 
vel ha bakgrunn for et 
slikt stykke. Etter det 
Vignett erfarer har det 
enda ikke gàtt liv tapt 
under Flateby Kinos le-
vetid... 

-Heltent gjeng! 
-Gruppa er skikkelig 

interessert i det de dri-
ver med, j  mange gan-
ger er de kanskje litt for 
ivrige, sier Fjeldstad 
spøkefullt. 

Videgruppa 	sitter 
med en masse idéer, 
problemet er vel egent-
hg a fa satt dem ut i li-
vet, vi kan jo ikke greie 
a komme igjennom med 
alle idéene vi sitter 
med, mener Morten 
Fjeldstad. 

-Har dere tenkt noe 
pa utleie av program-
mene, det kunne jo ten- 
kes at andre pa Flateby 
var interessert? 

-Nei, det har vi faktisk 
ikke tenkt pa, men det 
er kiart at hvis inter-
essen er til stede blant 
andre enn oss, sa er det 
noe vi bØr  tenke pa. 

I 	 

I 

-- 



ongsnes 
Under voteringen i formannska-

pet fikk APs og Tove Larsens for-
slag flertall med 5 stemmer. 

Sps forsiag fikk 1 stemme og HØy-
res forslat fikk 3 stemmer. 

Det er tverrpolitisk enighet i for-
inannskapet om a oppruste bãrè.-
huset ved Mari kirke. 

0. Larsen 
to 1/2. fop 

M 

9 sti e!' 
1 

-Vi har reservert 50.000 kroner tilfritidshjem for de mel-
lom 7-10 àr. 

fz 

VIGNETI 
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prior t.ep..es. 
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Reduserer invem 

med 550.000 

-Flere stiflinger 
Endringsforslaget gâr ogsâ 

inn for a bevilge 20.000 kroner 
til deltidsansatte klubbledere 
ved Flateby ungdomsklubb. 
Dette behovet har i flere âr 
butt pâpekt av kulturkonsu-
lent Nils Petter Wiik, og leder-
ne i kiubben. 

Arbeiderpartiet og Tove 
Larsen gâr ogsá inn for a be-
vilge 70.000 kroner til en 1/2 
menighetsfullmektigstilling. 
-Det er uansvarlig a ikke ha 
noen fast person til a ta seg av 
alle de merkantile oppgavene 
presten i dag ma gjØre, mener 
Kongsnes. 

-Tar Ut 450.000 av in-
vesteringsbudsjettet 

Arbeiderpartiet og Tove 
Larsen har redusert investe-
ringsbudsjettet med 450.000 
kroner. Dette er det samme 
belØp som er pâplusset til as-
faltering, trafikksikring, og 
bârehus ved Mari Kirke. 

-Vi har redusert kostnadene 
i ødegârdslia med 200.000 for-
di kommunen har solgt tom-
ter for dette belØpet, og da er 
det ikke nØdvendig a betale 4 
millioner. -Kostnadene ved 
kjØp av Flateby bruk er redu-
sert med 150.000, fordi det er 
ikke nØdvendig a betale hele 
belØpet i an, sier Kongsnes. 

Enebakk HØyre  for-
eslâr i sitt endringsfor-
slag a redusere inve-
steringsbudsjettet med 
550.000 kroner. 

-Kommunens store 
lâneopptak er hoved-
problemet med for-
slaget til budsjett for 
1986. -Vi hadde nok sett 
at en strre del av inve-
steringene hadde butt 
finansiert 	gjennom 
driftsbudsjettet, sier 
Høyres Leif Almehagen 
til Vignett. 

-De store lâneopp-
takene vii fá store kon-
sekvenser for kom-
munen i ârene fram-
over, og den Økonomis-
ke friheten vii bli be-
grenset, uttaler Alme-
hagen. 

Høyre gâr inn for 
fjerne de 900.000 krone-
ne rádmannen i sitt 
budsjettforslag 	har 
satt av til tiibygg pa le-
gesenteret, og til fly 
gravemaskin. 

-Desentralisere 
legetjenesten 

Høyre har i sitt end-
ringsforsiag til budsjettet 
strØket 450.000 kroner til 
tiibygg pa legesenteret i 
Kirkebygda. I steden har 
de fØrt opp en reservepost 
pa 150.000 kroner til et le- 
gekontor i Ytre Enebakk. o -Vi vii se nrmere pa 
mulighetene i Ytre og pa 
Flateby. -Vi Ønsker en de-
sentralisert legetjeneste, 
det er tungvint for folk pa 
Flateby og i Ytre a reise til 
Kirkebygda, sier Almeha-
gen. 
-Onsker ordforer i 
halv stilling 

Râdmannen har i sitt 
budsjettforslag for 1986 
gátt inn for at ordføreren i 
kommunen skal vre an-
satt i full stilling. HØyre  

gar i sitt endringsforsiag 
inn for a redusere denne til 
halv stilling. 

-OrdfØrer skal ikke vre 
noen forlenget arm av 
administrasjonen. -Det er 
et rent poiitisk very, og da 
er det fulit mulig a kiare 
det innenfor rammen av 
en halv stilling. -Det beror 
pa hvordan ordfører legger 
opp, og disponerer sitt ar-
beid, mener Leif Almeha-
gen. 

-Veivedlikeholdet 
er viktig 

-Vedlikehold av veiene i 
kommunen er et viktig 
kommunait ansvar. Man-
ge av de nye boomrâdene 
mangier asfaiterte veier, 
og det er et problem som 
mange merker pa krop-
pen, uttaler Almehagen til 
Vignëtt. 

Høyre har fØrt opp 
300.000 til asfaltering. 
Rádmann BjØrn  Halvor-
sen har ikke funnet plass 
til asfalteringsmidler i sitt 
budsjettforslag. 

-Asfaitering er iØnnsom 
investering, det fØrer til 
besparelser i det Øvrige 
vedlikehoid, mener Alme-
hagen. 

-Nei til 
gravemaski n 

HØyre har ikke funnet 
plass til en ny gravemas-
kin i sitt endringsforsaig. 
-Det er helt sikkert behov, 
men ett eller annet sted o ma vi spare inn penger. 
Det er mange gravemaski-
ner til leie i kommunen, 
men det er kiart at dette 
alternativet ogsa vii faile 
dyrt, sier Almehagen. 

0 



Pal Rust redegjØr for styrets syn pa et nytt renseanlegg. 

kontakt med mange fir-
maer. og de har ogsa befart. en 

'de1 andre anlegg fØr de gjorde 
sitt vaig. 

Styret engasjerte firmaet 
Østiandskonsult for a bereg- 

ne kostnader mm, og det var 
pa bakgrunn av dette at sty-
ret gikk inn for a velge det 
svenske renseanlegget. 

-Det var srlig to grunner 
til at vi gikk inn for dette an- 

iegget. Det er et enkelt til-
bvgg som lett lar seg tilpasse 
det andre, og det er forhoids-
vis enkelt a utvide kapasite-
ten ved et framtidig behov, 
sier PAI Rust. 

vrti 

Enebakkmbondep tok sven- 
skene med hard handl 

pa Historielagets mo-
te i kveld i herredsstyre-
salen vii generalmajor 
Knut østbye kásere om 
Karl XII og svenskene i 
Enebakk, og pa Rome-
rike for Øvrig under den 
store nordiske krig i 
1716. Det meste av det 
han vii berette er an-
tagelig ukjent for ene-
bakkingene. Han kan 
bl.a. fortelle at svenske-
kongen dro om Deg-
rum, Rustad og Thors- 

hov og videre sØrover 
om MØrk  til HØlen hvor 
han støtte til den svens-
ke general MØrner. 
Sammen dro de sâ den 
gamle Mosse-veien mot 
Christiania og festnin-
gen Akershus. Det gâr 
frasagn her i bygda om 
at noen av svenskene 
overnattet i Enebakk 
kirke og tok med seg 
den stØrste kirkekiok-
ken, men matte etter-
late den i Saltvet-bak- 

kene. Men general øst-
bye har merkeligere 
ting a fortelie om hva 
Enebakk-bØndene pres-
terte for et kupp i april 
1716. Det skjedde noe i 
de dager! 

Etter kàseriet vii det 
nyopprettede Enebakk 
Janitsj ar spille gammel 
miiti 	inusikk under 
sin leder Magnar Nord-
lie og dirigent Cato Jo-
hansen. Og sâ blir det 
kaffe! 

	4 
SVARSLIPP 
Til Vignett 
Klokkerudâsen 1, P.B. 62 
1912 Enebakk 
Jeg onsker et gratis abonnement pa Vignett Ut áret 1985. 

Navn . ................................................  

Adresse................................. 

Enebakk 
Lions Club 

Enebakk Lions Club, 
som ble startet i 1968, er en 
av mange klubber tilknyt-
tet den internasjonale hu-
manitre hj elpe-organi-
sasjon - Lions Internati-
onal. 

Kiubben har mange ak-
tiviteter pa sitt program. 
viengasjerer oss bade lo-
kait, nasjonalt og interna-
sjonalt. V.rt engasjement 
mot narkotika, hjelp til 
kjØring ved ulike innsam-
lingsaksjoner, deitageise i 
helsedans, iedsagertjene-
ste ved handikappsykiing, 
handikapptransporter og 
kjØring av eidre til og fra 
uiike arrangement er noe 
av dette. Vâren 1987 vil det 
bli en ny RØde Fjr-
aksj on. 

Midler til vart arbeid far 
kiubben 	hovedsakelig 
gjennom vart biomster-
saig na fØr jul. Dette har 
kiubben gjordt uavbrudt I 
15 itr na. I disse dager vii 
alle husstander I Enebakk 
bli minnet om dette ved et 
<<flyvebiad> i posten, og 
ved besøk av kiubbens 
mediemmer. Inntektene 
av dette gâr i sin helhet til 
vàrt humanitre arbeid. 
Vi takker dere som støtter 
opp om biomstersaiget og 
som igjen gjør oss istand 
til a hjeipe andre. 

Enebakk LC. 

IN 

VIGNETT 

Flateby Vannverk hyggep nytt renseanlegg: 

Skal sta ferdig hosten 8Gi 
Flateby Vannverk avholdt ekstraordinar gene-

ralforsamling pa Flateby Samfunnshus sist tors-
dag. Pa programmet sto ja eller nei til bygging av 
nytt renseanlegg. 

Den noe fâtallige genralforsamlingen besluttet 
a si ja til styrets forsiag om a bygge nytt rensean-
legg, som skal stã ferdig høsten 1986. 

Styret i Flateby Vannverk uttaler at de er skuf-
fet over at bare 15 (!) av 830 abonnenter mØtte 
fram pa mote. 

Vi ma bare si oss enige med styret i det. Sâpass 
mye brak som det har vart pa Flateby angáende 
vannkvaliteten, burde tilsi at mange flere skulle 
tatt turen til Samfunnshuset. 

Det nyc anlegget vii koste 1.5 millioner kroner, 
og styret i vannverket regner med a matte lane 
omlag 1 million. 

-Vi regner med a begrense Økningen i vannav-
giften til 10% nâr tilbakebetalingen av lânet star-
ter, sier styrets formann, Pal Rust til Vignett. 

-Nedslitt og 
umoderne 

-Etter Ca. 13 ars drift ved det 
gamie renseanlegget ved 
Gjeddevann har styret I vann-
verket mer og mer følt  tiden 
moden for a bedre vannkval-
iteten. Styret har ogsâ regist-
rert det Økende kravet om 
bedre vann, og dessverre ogsâ 
ofte mottatt klager, sier Pal 
Rust til Vignett. 

Valgte svensk 	- 

anlegg 
Styret i vannverket har 

-Meget god 
vannkvalitet 

-Nâr renseanlegget star 
ferdig vii vi bli et av de fâ smâ 
vannverk her i landet med 
meget god vannkvaiitet, sier 
Pal Rust. 

Styret I vannverket begynte 
a tenke pa renseanlegget al-
lerede i 1981. FØrste avsetning 
til et byggefond ble gjort i 82, 
dette var mulig pa grunn av 
en bevisst opptrapping av 
vanngiften. I dag disponerer 
vannverket en egenkapital pa 
rundt 1 million kroner. 

Om a dele 
med andre 
Det var en gang en 

gutt som skulie Ut sØ-
ke lykken. Faren hadde 
advart han om og ikke 
dele maten med noen. 
For de hadde sá dàriig 
râd. Men da gutten 
hadde gàtt et iite styk-
ke traff han en gammel 
mann. 

Har du en liten mat-
bit til en gammel stak-
kar, sa mannen. Ja, 
hvis du kan ta til takke 
med en liten lefse  sâ, sa 
gutten. Og tusen takk, 
sa den gamie mannen. 
Siden du er sà snili skal 
du fà dette av meg, sa 
den gamie mannen og 
tok opp et kart. Hvis du 
fØlger dette vii dufinne 
noe rart, sa mannen og 
forsvant. 

Gutten gjorde som 
mannen sa, og hanfant 
en kiste med gull. Gut-
ten jubiet hØyt, og han 
lØp hjem. Faren stod og 
ventet pa ham. Da han 
sà kisten med gull jubia 
han enda hØyere  enn 
gutten, og sammen 1ev-
de de lykkeiig alie sine 
dager. 

Frode Grosvold, 9 ár. 



BEGRAVELSESBYRAER 

Mums Blomstertorretning 
09 Begravelseshyra 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 

Telefon blomsterforretning 71 14 11 
Telefon begravelsesbyrâ 71 48 30 

Chr. Stenruds E. A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrã 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

(62)*87 30 80 
HELE DOGNET 

BETEL 
SØndag 15.12. ki. 10.00: 
Familie-søndagsskole. 
Kl. 19.00: Gerd og Valen-
tin Karisen. 
Onsdag 18.12. ki. 19.30: 
BØnn- og vitnemØte. 
Alle velkommen. 

PraktikaNt 01. 
deltidsbjelp 

sØkes fra ârsskiftet til 
fam. m14 barn. 
Henv. Else N. Oppegaard 

Børter, 1912 Enebakk 
Tif. 92 63 37 

Ju1etPwP 
selges hos Sby, Skaugv. 29a, Flateby fra lØrd. 14. des. 
Trr selges hele dagen lØrd. og sønd. Andre dager etter 
ki. 18.00. rirrii. ii DT r Tif. 92 8101 

JULHILBUD 

PENBUKSER 
og 	 01 
VINTER-JAKKER ± 	/0 

gjelder Ut 1985 

LAVPRIS 	 

K•$ Ypkesk'11P 
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG 

TELEFON (02) 8881 54 
Apningstider: 
Hverd. 16.-23. des. 9-19. Lard. 21. 9-15. 
TIrd 24. des. 9-12. 

iiI-IIuJ 
ICJaPEEORT 

------ 11 

ROCK MOT PORNO) 

GRATIS ADGANG1. 
Flateby Samfunnshus 

fred. 13. des. kI. 19.30. 

Muligens kan 
du finne en 

like bra, men 
neppe noen 

bedre julegave 
enn et abonnement 

pa 

SVARSLIPP 
Til Vignett 
Klokkerudàsen 1, P.B. 62 
1912 Enebakk 

Jeg ønsker et gaveabonnement pa 
Vignett: 

V2 A  

Kr 90.- Kr 180.- 

VIGNETT 

Enebakk syke- og aldershjem 
trenger frisør for pasientene. Det er ogsâ mulighet for a 
utØve privatpraksis. 
Spørsmái vedrørende stillingen rettes til styrer i tif. 
92 44 60. 
SØknadsfrist 30.12.-85. 
Adr. 1914 Ytre Enebakk 

ib Vintepakseltpykk 
Med virkning fra tirsdag 10. desember 1985 
gjØres vinterakseltrykket gjeldende pa de 

vegrutene i østfold som i henhold til veglistene har for-
hØyet tillatt aksel-/boggitrykk til 10/16 tonn pa frossen 
veg. Vinterakseltrykket gjelder normalt fram til tele-
lØsningen begynner om vâren, men kan ogsâ bli opp-
hevet pa kort varsel ved en eventuell langvarig mild-
vrsperiode i lØpet  av vinteren. Oppheving vii bli an-
nonsert og transportØrene plikter a hoide seg orientert 
om dette. 

KjØretØy som avgiftsmessig er nedregistrert kan ut-
nytte bade det ordinre og det utvidede 
10-tonns-vegnettet sâ lenge vinterakseltrykket gjelder. 
Dette gjelder ogsá for transporter inn pa tiisvarende 
vegnett i nabofylkene. 

Hvilke ruter som tillates for forhØyet vinterakseltrykk, 
fremgâr av veglistene for 1985. I tiliegg tillates nâ ogsá 
riksveg 121 Vestland KobbØl for 10-tonns vinteraksel-
trykk. 

Vegsjefen i Østfold 

Hjørnesalong 	Teknisk lego 
2 biier rn/motor og ekstraut-
styr. Ny pris Ca. 800,-, selges 
for kr 400,-. 

Henv. tif. 92 80 11 

i furu og stoffputer, farge bur-
gunder. Pris kr 1500,-. 2 âr 
gammel. 

Tif. 92 88 23 

TIL Navn 	  

Adresse: 	  
Vi sender gavekort! 

FM Navrv 	  

Adresse: 	  

1 



Baderomsbelysning 
Brun, hvit el. natur 
m/farget el. kiart glass. 

VILLA Stort utvalg i julegaver 
Priser fra: 
Bordlamper 
	

lu' 50.--  2000.- 
Vegglamper 
	

kr 50.-- 1600- 
Leveres som Takiamper 

	
kr 50.-- 6000.- 

1-2-3 stolpe 	Gulviamper 
	

kv150.--10000.- 
Utelamper 
	

kr :.:.-- 3000.- 
Apningstider: Hverd. 9-20, Lord. 9-17. 

Gratis parkering. 

LAMPE-HUSET 
StrØmsvn. 28, StrØmmen, tif. 7182 77 

Lampespesialisten 
med lamper i 3 etg. 

VIGNETT 

VEDLIKEHOLD 

MODERNISERING 

NYANLEGG 
Se v8r utstilling 
av sanitr-
utstyr - 
kjekken-
innredning og 
baderoms-
mebler. 
FINANSIER INC 

.10M 
VARME A/s   

AUT. VVS RORL.EGGER 
Strmsv. 100, Strmmen 
TIf. 71 45 97 / 71 45 98,, 

Julegave 

SEIKO dame 
Ii" 	pynt. Bicolour 

Kr. 2.598,- 

0 	0 NORGIS URMADIR FORBUND 

• --FORSIKRING/GARANTI 
qSlbs'132 

Urmakeren har jule- 
presanger i alle 

priskiasser. 

URMAKER 
c7huJa? 'Baaidjejz 

WESTGRPRQEfl BUTIKKSEflTER 

v/Torget i Ski 
Tif. 87 01 64 

KJEMPETIL- 
BUD NA 
Vareh. stâl-finer fra 
kr. 3.100,— 
Vareh. m. brems 
kr. 4.850, - 
Bâthengere 
kr. 3.100,— 
Bath. m. brems 
kr. 5.340, - 
+ Bil-, hesteh. ogsnek- 
keh. 
InkI. mva. og reg. 

S. BUSTERUD TiIhengertabri 
.1860 Trogstad 

Tif. 02/82 64 88-82 65 31 
Ring for kvelds- Iørdagsavt. 

LOS LECA 
I STOR SEKK 

Hver sekk inneholder 1 m3, 
Med bilens kran er det 
enkelt og greit ó plassere 
den lose Leco'en akkurat 
der den skal brukes - 
sekken dpnes med kniv. 
Los Leca er velegriet til 
mange formal. Sam kult og 
Isolasjon i gulv, sam lette 
fyllingsmosser i vel og gate, 
til oppfylling av grøfter 
med rør og sórbore kabler, 
som drenssjikt rundt murer 
og fundament. 
Den store sekken gir 
rasjonell og rimelig logring 
og hândtering av los Leca 
uten at svinn forekommer. 
Engangsemballasien kan 
brukes som skille f.eks. 
mellom leire, steinmasser 
og los Leca'en I gulvet. 

Mod Loco kan do 
I lasts bygga dot meste. 

Trenger du nrmere opplysninger 
om los Leca - eller hvor du finner 
nrmeste Leca-forhandler? 

Eller onsker du den nye LECA 
BYGGEBOK? 

Ta kontakt med oss - vi <<kan>' los 
Leca, og deler gjerne váre kunn-
skaper med andre! 

Arnesvegen, 
2009 Nordby Leca Raelingen TIf.  (02) 83 72 20 

En bedrlft I A/S Norsk Leca, 

UNN DEG EN PAUSE 
I JULEHANDLINGEN! 
Vi serverer 

VARM LUNCH 39 mlkaffe 	KUN 

VARM LUNCH 
mlmin.vann/ 
Brigg 
ogkaffe 	KUN 46m= 
(Alle dager unntatt sondag) 

• Vi tar fremdeles imot 
DIN JULEBORD-
BESTILLING 

• Vi har DANS TIL 
LEVENDE MUSIKK 
hver fredag og lordag 
i nye, trivelige lokaler 

Catering til rimelige priser 

PU 13ABA 
Storgt. 16 - Lillestrom 

TIf. 71 31 60 

MODULIA KJØKKEN 
Aft I GULV/VEGG 
fliser 

I(jOrkken'. 09 
Filsiwset a/s 

Storgt. 35 v/kirken, 
Lillestrom. TIf. 71 43 79. 

   

OPTISK 

SYNSPROVE 

 

utfores hos oss. 

HEI ST TIMEBESTILUNG. 

IL LEST R 0 Ml 

UR - OPTIKK Ah 
SE GOD TT/L RUT TIC', 

STORGT. 13— TLF. 71 8401 
2000 LILLESTRØM 

Urmakermester Ante Evensen 
Opt/ker N.O.F. Jan-Erik Berg 

Apningstid9-17. Torsd. 1 9. 
Lord. 13. 

VISA VIS BERGEN BANK 

 

   

   

Nittedalsgt. 17 - Lillestrom 
Tlf.7123 38 • INTER - SRT 

Code fotominnkjop h0s' 
THOMS .. 

	

100 stk. GePe diarammer 	 kr 90.- 

	

1 stk. diamagasin 2x50 	 kr 19.50 

	

12 stk. diamagasin 2x50 	 ki' 199.- 
2 stk. 24 bilders fargefilm 	 ki' 36.- 

	

2 stk. 36 bilders diafilm 	 ki' 49.- 

Kompakt-kamera 
mlinnebygd blitz og veske 	  
Autofocus kamera 
Yashica Partner AF m/veske og film 	  
Autofocus kamera 
Canon AF 35 Mill 
rn/S filmer og boken 'Bedre bilder" 	 Kun kr 1.6758- 

Bagtllbud 
Richo KR 10 m135-70 mm og bag 	 kP 2.2 I 
Nikon F 301 m/35-70 mm og bag 
For krS400   	it'' 

Kjøp og saig av brukt utstyr. 
Storgt. 22, Lillestrom. TIf. 71 5577 

STIMOROL 
CHEWING GUM 

Co%e.%t 	 I 
	NA BRAKER DIET LOS!!! 

ST ED: DATO: KL: 

HERREDSHUSET 14/12 19.00 

ROADSHOW 

KJEMPEMESSIG 
VIDEO-SHOW 

Flateby Jepn & Fapve 
Bjerkesenteret - 1911 Flateby 

JERNVAREB - SEMENT 

- KJOKKENARTIKLER 

- FARVEHANDEL 

TLF. 92 87 40 



HERRE-
TUFtER 

fra kr 79." 

SMYKKE 
SKRIN 

fra kr 55.' 

VIGNETT 

SKI 
Optiker ø'?STEIN KRDGH 

OPTISKE as 
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524 

OPTISK  S YNSPRDVE 
Alt  

dører 

og vinduer 

til rimelige priser. 

Speil. 

Alt I glassarbeid 

utf ores. 

RING  71 4733 71 6838 

Lillestrwm 
Vindu & Glass A/S 

(TIDL VILLA GLASS A/S) 
Heig- og nattservice tlf. 71 75 57 

Jembanegt. 24 (ved sykehuset) 20110 Ullestrum 
Telelon 02/11 68 38 - 71 41 33 

0RER V1ND)JER SPEft ALT I GLASS 
	 ( 

brdu 

kjope 
hos 

fag 
mannen 

PEISMESIER 
STRUMSVN.44-STRUMMEN-TLF.11 3138 

VI HAR I AR SLØYFEI 

ET FORDYRENDE MELLOMLEDD. 

IJEITE MEDFØRER AT VI KAN 

HOLDE LAVE PRISER OG 

CODE KVALITETER. 

GYM-
SOKKER 

fra kr 45." 

DAME-
TOFLER 

fra kr 59." 

SKINN-
VOTTER 

fra kr 135. 

Nzivataiama 
 

Grendesenteret - 1911 Flateby 
TIf. (02)928374 

BAGER 

fra kr 59. 

Utvidede äpningstider lØr jul: 
Hverd. fra 16.12. 10-19 

Lørdag 21.12. 	  10-16 

Tirsd. 24.12. 	  9-13 

BOM 
SKO 

fra kr GO. 

SKI- 
810 VLER 

fra kr 280. 

BARNE-
TUFtER 

fra kr 75.' 

En stemningsfylt og 

trygg jul med 

OSRAM 

USESTAKER 

OSRAM bar bade 
tradisjonsrike og 

moderne lysestaker i sitt 
store og varierte utvalg. 
Stakene finnes i messing, 
tre eller plast og passer 

i alle miljøer. 

OSRAM 
kvalitet som tyser 

En stemningsfylt og 

trygg Jul med 

OSRAM 

JULffREaw 
BELYSNING 
OSRAM bar belysning til 
juletreet dill, om det er til 
stuen, ute pa balkongen 

eller i hagen. 
Innendørsbelysningen 

bar 10 eller 16 lys i vanlig 
eller mini utforelse. 

Utendørsbelysningen bar 
16 lys, gummikabel og 
vanntette holdere, og 

finnes ogsa som 
festbelysning 

med fargede 
lys. 

Dette kan du 
se hos 

&461terieft GiLt 

1912 EPIIEBAKK 

EL. INSTALLASJON 

OG FORRETNING 

(02) 92 63 00 *(Dl  

Din nermeste 

HELSEKOSTBUTIKK 
ligger pa STROMMEN 

Vi har âpnet i Strømsveien 42 med 
velassortert utvalg i kosttilskudd, matvarer 

og naturkosmetikk. 

Det er fortsatt gode 
ápningstilbud a hente! 

Produkt: Veil.: Tilbud: 

PRE-Gladin 279.00 239.00 
Melbrosia for kvinner 85.00 75.00 
Longo Vital 39.90 34.00 
Silica 58.00 49.00 

Spesialavd. for te 
Kiassiske tesorter og aromatisert te. 

Velkommen til 
hyggelig handel. 

 

Ir STRØMMEN 

el:c&o:i 
Stromsveien 42 
TIf. 71 25 33 

BjePke h aopdesugn 
far NY ADRESSE fra 1.1.-86 

Berkevn. 2. TIf. 92 81 62 
0 

leg 
0 



- 

iulegpantenning. I Ytre 
LØrdag ettermiddag var det jule-

grantenning i Vâglia. For annet âr 
pa rad inviterte Ytre Enebakk Sko-
lemusikkorps, Vâglia Ye! og Ytre 
Enebakk Bensin og Service til dette 
førjulsarrangementet som det later 
til at ytrefolk setter sardeles stor 
pris pa. Det ma manj alle fall ha by 
til a anta nâr 240 barn med minst en  

av sine respektive stiller opp i 20 
kuldegrader for a overvre be-
givenheten. I det gnistrende yin-
tervaret var ârets julegrantenning 
om mulig enda mer stemningsfull 
enn i fjor. Men gang rundt treet ble 
det ikke. Dertil var det for kaldt. Og 
ingen sâ noen grunn til a dra ut ar-
rangementet i sprengkulda. 

L. 

Men forsinkelser ble det for 
man kom i gang. Skal man f 

lyd i instrumentene nar gra-
destokken kryper nedover, er 
det bare en ting som hjelper - 
rØdsprit! Og alle skulle ha en 
overhaling med denne vska 
for a fá ventiler til a virke. 
Klokka kvart over fire stemte  

skolekorpset i med Deilig er 
den himmel blâ, mens folk sb 
Iloke, sang og hoppet for a 
holde kulda ute. Skolekorp-
sets formann, Kare Marsdal 
Ønsket sambygdinger vel-
kommen til julegrantenning, 
og like etter lyste julegrana 
opp mot den svarte kvelds- 

himmelen, mens tonene fra 
Deilig er jorden fylte oss med 
varm og god julestemning. 

Og sâ kom julenissen. Med 
hest og slede og fakier ned-
over Vâgliveien. Et flott skue, 
og forventningsfuble smârol-
linger strØmmet  til, abbe for a 
komme fØrst  fram og fd et 
glimt av nissen. - Var han 
<<orntli?>> assa 	 

Han pasto i abbe fall han var 
fra Nordpolen! - Og orn det er 
kabdt her, er det verre der. 

Der er det 47 kuldegrader, 
visste nissen a berette innen 
han tok fatt pa appebsin og 
godteutdeling til forvent-
ningsfulbe unger. Kan noen 
annen skapning pa jorda f. 
240 unger til a sta i kØ en time 
for appebsin og karamebler i 
disse overflodstider? Ikke vet 
vi? Men det er na noe helt spe-
sielt med a se nissen. sann pa 
nrt hold aitsa. Det er er lik-
sam verd bade rod nese og fd-
lelseslØs stortà det!  Og skjeg- 

get pa denne nissen satt alde-
les fast. Det ble skikkelig tes-
ta av fremmelige guttunger. 
Jovisst var'e ekte. Kjakan 
fulgte jo med jo... Og mens 

ungene sto i kØ,  og nissen del-
te Ut ble det servert rykende 
varm sobbrtoddy. Jo, vi 
kommer neste ar. Selv om det 
blir 30 kuldegrader... 

Du bestemmer se1v hvor stort aysIaget blir pa' skatten n este ãr.  
Er du blant dem SOlfl 

tror det er <<dyrt>> a 
starte Sparing Med Skatte-
fradrag? Sorn sier at -det er 
vel og bra med skatte-
sparing, men du verden for 
noen belop man ma 
spare. . 

ABC bank har gode 
nyheter til deg. 

Vi har mange kunder 
som noyer seg med a spare 
en 100-1app i rnáneden, og 
som allikevel kan fryde seg 
over fire-fern ekstra hündre-
lapper i redusert skatt 
hvert ãr. 

De fleste sparer riktig-
nok mer. Men visste du at 
droye 200 kroner i máneden 
gir deg hele 1.000 kroner i 
redusert skatt? I tillegg far 
du selvfølgelig ogsâ god 
rente pa pengene du sparer. 

Har du Personkonto i 
ABC bank? Har du tenkt a 
skaffe deg en? Da far du 
15 % bonus pa SMS-rentene, 
hvilket betyr 9,75 % i árlig 
rente! 

Har du râd til a si nei ...? 
Sparing Med Skatte-
fradrag kan vre 
ekstra lønnsomt i 
ABC bank. 

B/C 

I 
I; 

bank 
En god bankgjørdetenklere. Sparebanken ABC 	Sparer du 100 kroner pr. mâned I et âr, far du 480 kroner i redusert skatt. 


