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EKOFISK

Enebakk har kommet langt innenfor
EDB og. informasjonsbehandling.
Kommunen er blant annet med pa et
forsøksprosjekt med "Kommunedata
Øst-Norge" (KDØ) som eneste kommune i hele Østlandsomrádet.
- Dette systemet gjØr det mulig for
oss a lage analyser pa f. eks. hvordan
Wñiiiiitëktsystëth ét vii siâ üt for
Enebakks del fram mot dir 2000, sier
Økonomisjef Jan Olav AasbØ til Vignett. Han er blant dem som nyter godt
av dette systemet pa kommunehuset.
Samarbeidet eller rettere sagt kontakten med KDØ pa Hamar koster
kommunen rundt 600.000 kroner árlig,
men det hetyr likevel store innsparinger med hensyn pa effektivitet.

WIN

FEM HATER
Kommunen har nâ datautstyr plassert ut i fern av etatene. De fern er teknisk etat,
skolekonsosialkontoret,
toret, Økonomikontoret og
e-verket.
Alle disse er tilknyttet
"Kommunedata Øst-Norge"
pa Hamar over telenettet.
Dette er vanlige "dumme"
datarnaskiner, og det aitsâ
ikke disse som er med i forsØksproskjektet.

inntekstsystemet vii slá ut
for Enebakks del fram mot àr
2000, sier Økonomisjef Jan
Olav AasbØ til Vignett.

INTELLIGENTE
Hittil har kommunen innstaliert to intelligente maskiner, og det er de som er med i
forsøksprosjektet. De er ogsâ
kobiet opp mot maskinen pa
Hamar, men med disse maskinene kan kommunen fâ tilgang pa atskiilig mer informasjon og mer avanserte programmer.
- Fordelen med disse
maskinene er at vi kan foreta
mye grundigere analyser, og
vi har blant annet fátt over-

MANGE OPERASJONER
Jan Ofav AasbØ fortelier til
Vignett at svrt mange av
kommunens arbeidsrutiner
ná er lagt over pa data. Dette
gjeider regnskap/budsjett,
iønn, fakturering, strømregfinger,
langtidsbudsjett,
kommuneplanlegging, foikeregister,
arbeidsgiver/arbeidstaker-oversikt og GAB
(oversikt over bruks- og grunnummer i kommunen).

Det er avsatt 180.000 kroutvaiget i kommunen i lØpet
av âret far avgort hvilken ty- ner til innkjØp av tekstpe tekstbehandlingsanlegg behandiingsutstyr i 1986.
kommunen skal satse pa.

TEKSTBEHANDLING

Knardahl Bil

RASK INFORMASJON
Rask informasjon er viktig
for kommunen, og kanskje
ikke minst for váre poiitikere.
Det har hendt tidligere at saker tok lengre tid enn nødvendig fordi det tok lang tid a
skaffe fram fakta, utarbeide
analyser o.i. Med data lar alt
dette seg lØse mye enklere.

Økonomissjef Jan Olav AasbØforan sitt dataanlegg som star i
direkte kontakt med KDØ - Kommune Data Øst-Norge pa Hamar.
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Sist søndag arrangerte Enebakk Sang - og
Musikkrád (EMS) sang -og musikkens dag pa
Enebakk u.skole.
Dette var femte âret pa rad at dette ble arrangert av EMS, og det markerte starten pa
EMS femársjubiléum.
VARIERT KOST
Flateby Barnekor ápnet konserten. I magel av dirigent kan det
ikke stikkes under en stol at det
ble en del smá klikk, men de gjorde sitt aller beste. Det er jo ikke
helt enkelt for de minste a synge
uten dirigent.
Enebakk Skolekorps under sin
dirigent Roger Nilsen gjorde en
meget god figur, og mange ble
nok imponert over at de spilte et
nummer fra det verdenskjente
teaterstykket "A Chorus Line".
Betel Hornorkester har ikke

BUSSRUTE

Formannskapet
gikk i sitt siste mote inn for at det
skal
anlegges
bussrute om Gjeddevannsveien pa
Flateby. Dette skal
forelØpig ikke bli
noen permanent
ordning, ruta skal
ha en prØveordning
pa to ár.

vist seg sâ aitfor ofte utenfor Betels dØrer, hvorfor kan ikke vi
skjØnne, de overbeviste hele salen om at dette virkelig var noe
de kunne.
Enebakk Janitjar var et nytt
bekjentskap for de aller fleste,
korpset ble stiftet hsten 85, og
hadde tydeligvis lagt seg i selen
for a fá fram et godt reportoar til
denne konserten.

AVS LAG
PA ANKE

Barnekoret fra Ytre Enebakk
imponerte ogsá stort, og det samme gjorde Emaus-musikken.
)

Ytre Enebakk Barnekor imponerte stort under konserten og
konsentrasjonen var helt pa topp, i alle fall hos denne karen.

ENEBAKK-PROBLEM?

En av blâserne i Enebakk Skolekorps, tydligvis me get konsentrert om oppgaven.

Det er ingen tvil om at musikklivet i Enebakk blomstrer,
noe utØverne og den fulisatte
gymsalen pa Enebakk u.skole
beviste.

Det vi synes er litt merkelig er
at alt skal skje pa en gang. Konsertene i Enebakk blir for langdryge, det burde kanskje vre en
ide a arrangere flere konserter
med frre deltakere...

I

Menigheten Betel hadde søkt kulturstyret om et tilskudd til en barnearbeiderkonferanse
tidligere i ár, men
fikk avslag pa denne. Torstein Guslund (KrF) anket
denne avgjørelsen
inn for formannskapet, men àtte av
de ni representantene stemte for a
avvise anken. Det
var bare Carsten
BarbØl (KrF) som
gikk inn for at anken skulle tas til
fØlge.
FLATEBY BRUK

Formannskapet
vedtok a fØlge ràdmannens innstilling for reguleringsplan Flateby Bruk.
Det innebrer at
omrádet skal reguleres til friomráde,
byggeomrâde for
allmennnyttige formã1 og bolig- og
trafikkomráde.
Dette er helt i
trâd med bygningsràdets vedtak.
AVVENTER
FISKEN

Vi begynner set smàtt a vente pa vàren, det skal bli godt a kjenne noe annet enn snø under beina igjen...

Elleve forskjellige firmaer har
sØkt Enebakk kommune om a f drive
saig utenom fast
utsalgsted, hele atte av disse sØknadene dride seg om
fisk og fiskeprodukter.
Formannskapet
valgte a ikke ta noen avgjØrelse pa
dette, men a kontakte andre kommuner for a finne ut
hvilke retningslinjer som blir benyttet i slike saker.

VIGNETT

Fmiosmote
topsdag

Fasteaksjonen I m-edvin'd'.
Kirkens NØdhjelp har i ár registrert en
Økende oppslutning om Fasteaksjonen. I Enebakk vii du finne fastebøsser i de fleste matvareforretningene.

Torsdag 13. mars'
blir det arrangert fagmote om innendØrsmekanisering.
Dagen starter med
omvisning i AsbjØrn
Bylteruds nye fjøs.
Det kommer fagspesialister fra "Seiskapet for Norges Vel"
som skal orientere
om siste nytt innenfor omrâdet innendØrsmekanisering.
For alle som driver
melkeproduksj on
skulie dette emnet
vre svrt aktuelt.
Transport av silifor
og silovekster star
sentralt og her vii báde spørsmàl pa den
tekniske og Økonomiske siden bli belyst.
Etter
fjøsmøtet
fortsetter motet pa
BØndernes Hus med
fagforedrag og diskusj on.
Det vii bli enkel
servering, og motet
er ápent for alle interesserte.

1
dre med lekre blomster i alle farger og fasonger.
Formann i Ytre Enebakk Sanitetsforening, Magda Sandbk
Ønsket velkommen og sa at siden
det ikke var noen inngangsbillett
hâpet hun publikum yule vre
flinke til a ta lodder, og inntekten
denne kveiden yule gá til innkjØp
av seng til bruk i Hjemmesykepleien i Enebakk.

Potteplanter - som mennesker
Magda Sandbk overlot ordet
til kveldens kasØr Roar A. Bruun. Han snakket om potteplanter. Han sa at potteplantene er
som oss mennesker, stort sett er
vi svrt forskjellige av utseende,
men vi er laget av samme materialet. Tenk pa Det gamie testamentet, sa Roar, Gud skapte
plantene pa den tredje dag, nettopp fordi bade dyr og mennesker
er avhengige av plantene for a
kunne leve. Plantene kiarer seg
selv svrt godt ute i naturen,
men med en gang du tar og setter
en plante i en potte er den avhengig av deg. For a fá fine planter er
det viktig a gjØdsie riktig enten
du bruker flytende gjØdsel eller
gjødseispinner.

Lys, luff og vann
Et annet moment for a fà fine
potteplanter er lys, enten du
plasserer plantene dine sâ nr
vinduet som mulig eller du bruker blomsterlys. Vann er selvsagt
ogsá viktig, men visste du at det
er de fineste porene i rØttene som
suger opp vannet og ikke de grove. Det kunne Roar Bruun forteile oss. Ofte er det slik at vi har
en tendens til a vanne for mye og
da dØr plantene. De grove rØttene skal det vre luft i og ikke
vann. Vanner du for mye vii det
ogsâ trenge inn vann i disse rot-

Fasteaksjonskonsuient Dag Arne Roum haper at det til sammen
skal bli gjennomført i alle fail 300 dØr-til-dØr aksjoner i a. Deter vel 50
fiere enn i fjor, da tailet var 245. Han er forsiktig med a spa noe endeiig
resultat for arets fasteaksjon, men antyder 12 millioner som reaiistisk.
Det er vei 1,5 miilioner kroner mer enn i 1985, da man havnet pa 10,5
milhoner. Erfaringer fra tidligere ar viser at i de menighetene som har
dØr-til-dØr innsamlinger, firedobles innsamlingsresuitatet.

Ansiktsloftning
Den lila fastebøssen er selve <<varmerket>> for Kirkens NØdhjeips
Fasteaksjon. I r har den fâtt en aidri sa liten ansiktsløftning, men
Roum regner ikke med at noen vii fA problemer med a kjenne den
igjen.
Han kan fortelie at det blir sendt ut omlag 1 million fastebØsser.
Tanken er at den enkelte husstand skal bruke bØssen i fastetiden og
legge pa gavene de vil gi til Kirkens NØdhjelp. De stedene der det ikke
er dØr-til-dør-innsamiing kan man levere bØssen i kirken eller pa nrmere oppgitte innsamiingssteder. En annen mulighet er a sende pengene pa post- eller bankgiro.

Nytt materiell
I a- er det laget en ny fastekalender for barn. Den kan brukes i barnegrupper og førskoler og er et fint hjelpemiddel for dem som vil bruke fastetiden til a orientere de minste om urettferdigheten i verden. I
svrt mange menigheter spiller konfirmantene en aktiv roile i forbindeise med Fasteaksjonen. Det er na utarbeidet et nytt konfirmanthefte som kan brukes til informasjon og motivering av konfirmantgruppene. Heftet henter sitt stoff fra Thailand og forteller om det arbeid Kirkens NØdhjelp der gjør for at fjellbøndene skal siutte med opiumsproduksjon og begynne a dyrke andre og nyttigere vekster.

tene og da dØr planten. En god
ide ga han oss, ta blomsterskum
og skjr dette til og plasser det i
en pyntepotte. Sett blomsterpotten oppi og sØrg for at blomsterskummet (Oasis) er fuktig heie tiden, da vii pianten seiv drikke
det vannet den har behov for.

Bladgians
aVi fikk ogsa vite hvordan vi
skulle bli kvitt meldugg og lus.
Bladgians, som er laget av peanøttoije, egner seg utmerket til a
fA bort meldugg. Men sier Roar,
deter viktig at dere holder sprayboksen 30-40 cm unna pianten ellers kan det bli frostskader pa
bladene. Hvis det er biomster pa
plantene, ma du dekke til disse
med handen for de kan ta skade
av biadglans.

Blomsteroppsatser
Kan Roar Bruun alt om potteplanter sa kan hans kone lage
blomsteroppsatser, fra den enkle
med tre rosa nelliker til de skjØnneste oppsatser. Det gar sa fort
og det ser sa lekende lett ut. Ikke
sett en grennellik i vann, men
putt en Oassis i en skai, kopp,
kurv eller hva du matte ha for
handen oppfordret Reidun og
med iitt grØnt for a skjuie Oasisen har du en lekker oppsats. Etter en-to-tre prinsippet bygger
du en oppsats. Det vil si at du
fØrst skjuler Oasisen med grønt,
deretter tar du en biomst pa Ca.
20 Cm Øverst, en pa Ca. 10 Cm nedenfor denne og en nesten uten
stilk helt nederst ved Oassisen
og vips sa har du en flott, men enkel dekorasjon. Den kan bygges
ut etter smak.

.
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Reiseledere
Roar snakker varmt og lenge
om planter, her som han har
gjort det rundt omkring i hele
landet ispedd sma historier og
gater som far pubiikum til a brØle ut i latter. Sammen med sin
kone, Reidun har de ogsa vre
reiseledere pa mang en <<Biomstertur for Hjemmet, det vre
seg til Madeira, Israel, Kreta eller
de norske fjeil om hØsten.Her
kunne han fortelie tilhØrerne, og
ogsa vise prØver pa noen aideles
skjØnne smykker som er a fd
kjøpt hos gulismeden. Det er biader av forskjeilige planter og trr
som blir beiagt med gull av et firma i Danmark, men alle smykkene har ekte planter inni seg,
egenhendig plukket av ekteparet
Bruun.
Flittige sanitetskvinner hadde
bakt mye godt og serverte rykende varm kaffe i pausen, og loddbØkene ble revet vekk. NA var
nok ikke enebakkungene sa funke til a spØrre under veis, som
Roar Bruun er vant til, men sa
tok de det jammen igjen i pausen.

Lokalt innslag
Mette Gustavsen laget til slutt
en flott, mer moderne oppsats
som vakte enorm beundring. I
denne brukte hun flamingoblomster, grener, fresia, blader
fra en potteplante, drevede kvister, grener og evighetsbiomster.
Vi kan det her i Enebakk ogsa!
Og at alle disse flotte blomsteroppsatsene ble loddet ut, sammen med en rekke andre gevinster, satte et fint punktum for en
hyggelig og lrerik kveld.
ams

BLI FADDER!
Fadderskap
har mykje a seia
pa stutt sikt og har
verknad langt inn
I framtida.

REDD BARNA
1'
I TIC: (02) 414635

jonen <Brod for verden>> er blitt en
Fasteaksjon.
god trads Mâ1et er at alle landets husstander far tilsendt fàstebosse. I tiden tram dl p.ske legger marl pa sine dalige bidrag.
Ver med og hold en god tradisjon ved like.
Opplysningsmatedell og fastebosser vii bli lagt ut ferstkommende lordag I følgende dagligvareforretninger:

- William Haaland eftf., Dalefjerdingen
- Bolseth's Eftf.: Kirkebygden
- Vardeberg, Kirkebygderi
- Norderhaug, Ekebergdalen
- Max Lavpris, Flateby
- Clifford A'S, Flateby
- Bjerke Dagligvare A'S, Flateby
Bossene kan leveres inn ved gudstjenestene i páskehoytiden elm
etter páske.
er ovennevnte forretninger u,ddelbart
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Av Aslaug Tidemann

I
Suksess er in. Jag etter suksess rir det moderne
I menneske
som ei mare. Hvor man
lykkes, har
I man nâ suksess. Hvor man fØr haddefØr
skaperevne er
I man ná kreativ. Verden er full av nye ord og utrykk
for kjente begreper. Man far satt ting pa plass syI stematisk,
sjekket ut - satt i bás. Suksess pa sprayI boks - for tronede
med ambisjoner om a gjøre det
I til noe her i verden. Er det sâ enkelt? Er det slik at
I suksess er butt et mal i seg selv, hvorfor skal da ikogsá du innrette deg slik at du blir i stand til
I ke
<<din del av livets fete stek a skjare>> - for a sitere
I Brecht i utide. Du behøver nemlig ikke a tape i
I kampen om en plass i solen. At du foreløpig ikke er
til a utnytte dine positive egenskaper skal du
I flunk
ikke ta sâ tungt. Det du skal gjØre, er a kontakte
I Torill Iversen pa Flateby. Hun setter deg pa riktig
I kurs. Et kurs som kan sette i gang en prosess, hvor
- L du skrittlor skritt larer a utnytte og utvikle dine
positive egenskaper til beste for deg selv og dine
I omgivelser,
sier Torill. Og resultatet er at du fakI tisk blir det positive, kreative og <<rettenkende>>
I mennesket du egentlig ailtid har vart. Et menmed blikket rettet fremad. Et individ som
I neske
vet nøyaktig hva som skal gjøres - og nár.
I
I Alt dette kan hende deg, takket vre ter. Hun er kunstinteressert, men sporter
og Torill Iversen pa Fiateby, som ogsa gjerne pa amatØrpian, sykier og
I NLP
gjennom sitt firma Riktig kurs selger svØmmer. Og sa danser hun arabisk
I riktige kurs for Interaction. Etter denne magedans...
I prestasjon regner vi med a kvalifisere til Det er et halvt ar siden Torill for alvor
via ovennevnte metode. Det gikk inn for a selge NLP kurs gjennom
I omvendeise
er slike som oss systemet er laget for. Ne- sitt firma Riktig kurs. Kundekretsen er
I gative surpomper som ikke vet a gjØre alle slags bedrifter, helsevesen, offentlige
verden bra for seg. <,Frogs into Princes,, forvaltning, enkeltpersoner, mediefolk,
I er
tittelen pa en av bØkene til Richard kort sagt alle hun mener har bruk for, og
I Bandler, og John Grinder, gutta som Ut- glede av de kurs hun har a tilby. Og alle
vikiet NLP - Nevro Lingvistisk Program- disse kurs bygger pa NLP, et system som
I mering.
Torill giØder av begeistring for. Far hun
I
bare sveivet oss gjennom det, kommer vi
ut som kreative prinser og prinsesser
I God respons
Hvem er sa Torill Iversen. Ei 33 Ar gam- med lykken i lomma.
I mel Oslo-jente med livsappetitt, som vii Men spØk til side.
I sette fres pa sine medmennesker. Og selv
hun bedriver iitt baliett, for fornØy- Stieler det beste
I om
elsens skyld, tror hun ikke at livet er en
Hva er na egentlig NLP, da? Et seam,
I dans pa roser - sánn i utgangspunktet. sesam.
Amerikansk
det kan kanskje bli noe bortimot det positiv>>humbug i ny innpakning?
I -Men
- Nei, forsikrer Torill.
og Torill vii gjerne gi bade seg selv og
I andre gode gayer. Det er derfor hun vil f
Nevro Lingvistisk Programmering er
pa riktig kurs. Derfor drar hun rundt for a si det enkeit, studiet av hvordan vi
I folk
til bedrifter og organisasjoner og forteiler opplever og forholder oss til verden omI om
NLP-kursene som er mange, og gar
kring oss. Gjennom anvendelse av NLP
I pa alt fra mellommenneskelig kom- er det butt utviklet verdifulle teknikker
og egenutvikling, til for- og modeller som kan brukes pa alle omI munikasjon
handlinger og konfliktlØsninger (heia
rader hvor mennesker kommuniserer.
- NLP har gjort det mulig a studere
I Enebakk kommune).
Tidligere i âr'presenterte Torill kurse- menneskelige suksess ved a lØse komI ne sine pa< en gigantisk nrings1ivskon- pieks adferd opp i enkelte elementer, og
1 feranse i Oslo. Og hun har hatt god res- derved overfØre ferdigheter fra et menneske til et annet, sier Torill,
- Kursenegir dokumenterte resulI pons.
tater I salgstatistikken, i personalpolitik- Som er professor i Bergen har uttrykt
1. ken i miljøet pa arbeidsplassen, forsikrer det: Det er a stjeie det beste fra de
beste...
I Torill.
I Kurs for aIe
Programmering
I Eliers har Torill tidligere j obbet i MiljØ- Dette kan ifØlge tilhengerne fore til Økt
effektivitet og kreativitet. Andre stiller
verndepartementet. Hun har vrt guide i
I London
og Athen. Hun spiller kiassisk
seg skeptiske. Enkelte psykologer har
I musikk, men danser helst etter rockela- ogsa innvendinger. Men - her er det altsa
•1
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snakk om fleksibilitet, om a mote mennesker i den situasjon de er i. Er man
f.eks. et emosjoneit menneske som skal
forhandle med en person som er sterkt visuell (ser i bilder) kan det bli tungrodd og
vanskeiig, man snakker i forskjellige
plan. Dette er situasjonen NLP kan programmere deg til a takie sa du kommer
ut med positivt resultat. Man snakker
om a matche sprak, sortere ut, bruke
sanseskarphet. Man gar systematisk
fram for a na et mal - studere den som
lykkes. Hva gjør han/hun nar de lykkes?
FA dette inn i sansene sa man intuitivt
handler riktig - i riktig Øyeblikk. Med andre ord - man bevisstgjØr intuisjonen. NLP lrer deg a kjenne programmet ditt,
slik at du effektivt kan forandre din tiivrelse, forsikrer Torill.

Teknologi
- Mens psykologien hovedsakelig beskjeftiger seg med hva det er som skjer
nar man far nevroser og psykoser, beskjeftiger NLP seg med: Hva er de de gjØr
som far det til?
Psykologi er vitenskap. NLP er teknologi. Det man spØr seg om er: Virker det?
Metoden gar pa prosess, ikke pa innhold.
Som kursdeltaker behØver man ikke
<<vrenge seg>'. Det er selve prosessen som
skal skape utvikling og kreativitet det
gar pa.
- Du selger med andre ord kurs som lrer folk a opptre helprogrammert i en
hensikt. Hvor blir det sa av mennesket?
Det gammeldagse naturiige, som lever
med alle sanser i funksjon, som kan tillate seg a vre atalt, aggressivt, eiskelig,
stralende og sprudlende?
- sa lenge den programmerte adferd er
ut ifra Ønsket om a gjØre noe godt for omgivelsene - og seg selv, er det positivt,
hevder Torill. - Dessuten er vi allerede

I
programmert. Det meste av hva vi er inn- I
1rt i oppveksten.
I
- Hvorfor begynte du med dette?
I
I
Forbloffet
En lege i Enebakk fortalte om NLP:
I
Jeg fikk telefonnummeret til Interaction, og ble forblØffet og begeistret for I
NLP. Dette var en ny mate a tenke pa - I
en ny mate a snakke pa. Egentlig var det I
ikke noe nytt. Bare allerede eksisterende
egenskaper og ferdigheter og viten satt i I
system. Jeg begynte a lre mer om NLP. I
Det ble til at jeg begynte a selge kurs for
Interaction, og samtidig begynte jeg a I
studere psykologi fordi jeg gjerne vii ha I
en seriØs piattform for det jeg driver med.
Jeg ser pa dette som en fremtid. Ikke ba- I
re som en jobb, men som noe jeg kan fry- I
de og glede meg over samtidig, sier ToI
rill.
I
I
Glad i mennesker
Og ikke vet vi om det er anvendt NLP I
som er arsaken, men et behagehig menneske er hun i alle fall, positiv og glad. Li- I
ten og vever, men med enormt pagangs- I
mot og klokkertro pa sin geskjeft. Hun er I
glad i mennesker, snille, mennesker, betror hun oss. - Det var noe jeg satte pris I
pa da jeg var I London, sier Torill. Du I
kunne komme ut pa gata om morgenen
og det var god morgen, og hvordan sthr I
det til, og hei pa deg fra medmenriesker. I
Gatefeieren, bussjaføren. Du traff hyggelige mennesker i alle miljØer. sa kom I
jeg hjem - til Skjetten, og datt ned pájor- I
da. Ble dytta ned og trakka pa med sure
I
miner over alt. Ikke for det - jeg hiker
kontraster, men etterlyser hikevel litt I
men av den innstilhingen som gjØr at man I
sier noe pent til og er hyggelige mot hverI
andre, sier Torill til slutt.
I
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Dagmamma
sOkes

SPAR
KP iIiIi1

i Flateby-omrádet til pike, 5/2 âr.
Tif. 92 83 60

r,r

Dagmamma/

ved kjOp av fly
Mazda fUr päske

praktikant
sØkes til Katrine, 3 ár (i park)
og Mats, 1 ár, snarest.
Arb.tid: 3 dgr. i uken. Vi bor
pa Flateby.
Henv. Pedersen
Tif. 92 82 10

Norsk Bilfonim A/S
Tf 946080

Prinsessen som gikk fil
Nr
%' jordens hjerte>
SØndag 16. mars ki. 16.30
(B):
HERBIE GIR
SEG ALDRI
Ki. 18.30 (U):
THE NEVER
ENDING STORY
Ki. 20.30 (V):
THE COTTON CLUB

RELIGIOSE MOTER

BETEL
Torsd. 13/3 ki. 19.30. SØsterring hos Dagny Hansen.
SØnd. 16/3 ki. 10.00. SØndagsskole.
Ki. 19.00. Claudio Navarra med flere. Misjonsoffer.
Alle velkommen.

KLJNNGJORINGER

Isfiske
avholdes pa Mjr, søndag 16. mars, ki. 11.00.
Start fra. Y. Enebakk
skole. K.M. og Mjr p0kal.
JFF

Damefotball EIF
Spillerstallen til
damelaget er for liten.
Er du enjente som er over 15 àr og har lyst
til a spille fotball, sâ mot opp pa trening
pa Enebakk u-skole tirsdag og torsdag
K!. 18.00.

SpØr etter Anne
eller Anita.
Er det andre spørsmál
angàende fotball, sâ kontakt
Ragnar Bergskaug, tif. 92 83 36.

Enebakk kommune

Dukketeatepet

Of I

vises pa Hauglia skoie, i landskapet fredag
14. mars ki. 16.00. Alder 4 ar og oppover. Inngang kr 10,for aile. Stykket varer Ca. 40 mm.
Arr. Enebakk Husmorlag

Kipkebygden Vannvepk Alt
avholder arsmøte i Gamle Herredshus onsdag 19/3
ki. 19.00.
Dagsorden:
1. Beretning
2. Regnskap
3: Forhøyeise av vannavgift
4. Budsjett
5. Vaig
Hvis ikke nok antail A-andelseiere mØter, biir det hoidt
ekstra arsmøte ki. 19.30.

lnnendørsmekanisering
Fjøsbesok
torsdag 13 mars ki. 10.00. Rud søndre hos AsbjØrn Byiterud.
Program:
Ki. 10.00-11.30: Omvisning I nytt fjØs, orientering ved
eieren.
Ki. 11.30-12.00: BØndernes Hus. kaffe kr 5,-:
Ki. 12.00-14.00: Fagmøte, mnniedning og diskusjon.
Landskonsuient Fhyri for Seiskapet fra
Norges Vei innieder om innendØrsmekanisering. GrovfOrhandtering forskjeilige mekaniseringsiinjer for silo,
høy og gjødseihandtering m.v.
-

Vei mØtt.
Arr.' Seiskapet- -Norges' Vel'
Landbrukskontoret
Jordbruksetaten i Enebakk

. .

Konsulent (nestleder)
Enebakk kommune

Reguleringsendring
Kirkebygden Sentrum
Enebakk
-

-

Enebakk bygningsrád har
med hjemmel i bygningslovens § 27 vedtatt reguleringsendring for <<Kirkebygden
Sentrum>>.
Endringsforslaget omfatter
utvidelse av forretningsomrâdet I reguleringsplanen
mot syd og vest med Ca. 1200
m2.
Reguleringsendringen mlbestemmelser kunngjØres med
dette utlagt til offentlig ettersyn i tiden 10.03 07.04.86 pa
Teknisk etat.
Eventuelle merknader til
pianforsiaget stiles til Enebakk bygningsrâd og ma vre innsendt for fristens utlØp
den 07.04.86. I tillegg til denne kunngjØringen er planforslaget vedtatt tilsendt organisasjoner og berØrte grunneiere for uttalelse.
Bygningsrádet
-

Foig med
ncirmiIjoet

skal ansettes ved Økonomikontoret fra 01.06.86.
Stillingens hovedarbeidsomráde er budsjett og regnskap.
Stillingsinnehaveren vii we re daglig leder for regnskapsarbeidet.
Ved kontoret fØres regnskapet for kommunen, E-verket og legater. I tillegg føres regnskap for Enebakk tomteseiskap som
er et aksjeselskap.
Regnskapene fØres pa EDB. De fleste Øvrige oppgaver er ogs
lagt over pa EDB. Tii stillingen hører derfor vedlikehoid og videreutvikling av disse rutinene.
Stillingen Ønskes fortrinnsvis besatt av person med hØyere
Økonomisk utdanning og med praksis fra arbeid med budsjett
og regnskap. Det vii bii bii lagt vekt pa erfaring fra bruk av
EDB.
Stillingen lØnnes som konsulent (kode 6559), ltr. 20-23 etter 8
ar. For spesieit kvaiifiserte vurderes avlØnning som 1. konsulent (kode 6514), ltr. 25. Det tas forbehoid om godkjenning av
lønn som 1. konsulent ved den politiske behandiing.
Nrmere oppiysning fas ved henvendelse til ØkonomisjefAasbØ, tif. 02/92 60 60.
SØknadsfrist: 3. april 1986.

FørskoIeIrere

skal ansettes i nyopprettede stiiiinger fra 01.08.86. 1/2 stilling
ved Flateby barnehage og ½ stilling ved Ytre Enebakk barnehage.
Stillingene lØnnes i ltr. 14-19 etter 10 ar (st.kode 6709).
Nrmere opplysninger ved henvendelse barnehagestyrerne,
tif. 92 85 88 (Flateby) eller 92 40 66 (Ytre. Enebakk).
SØknadsfrist: 21. mars 1986.
Barnehagepraktikanter
skal ansettes ved Flateby og Ytre Enebakk barnehager. Det
er en stilling ved hver barnehage for barnehagearet
15.08.86-15.08.87.
Ltr. 1, f.t. kr 5.00650 pr. mnd.
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse til barnehagestyrerne, tif. 92 85 88 (Flateby) eller 92 40 66 (Ytre Enebakk).
SØknadsfrist: 21. mars 1986.

For stillingene gjelder

LES

Jgntt
}

-

at ansettelse skjer pa de vilkar som framgar av gjeldende avtaier, regiement og tariffavtaler, herunder 2% pensjonsinnskudd.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemal sendes
Enebakk kommune, 1912 Enebakk.

Enebakk Hacjelcicj

Beskjring av frukttrr demonstreres hos Anker Lysaker i Kirkebygden iØrdag 15. mars ki. 11.00.
Alle hjerteiig veikommen.
Styret

SAI
Vintersport

~1 550%,
SKI ~ 1540%
Turlangrenn
Alpint

jun.

fral38.

sen. fral98r

jun.fra2OS. sen.fra448.

±15.50% 298.
50%

SLALAMSTOVLER

fra kr

SNOW J000

rester

Kjeledresser,
anorakker, skibukser,
knickers, genseje,
joggedresser etc.

JOGGEDRESS
ODLO, motefarger, for 485,-

NA

315.-

HESTENGEN SPORT.
1820 Spydeberg
hf. 02/88 70 43

-

VIGNETT

DEJDEJE1DDDDJEIDDEJ
Arbeidsutvalget for Ytre Enebakk Skole arrangerer loppemarked
skolen lørdag 19. april fra kl.09.00.

D pa

APENT: 11-16
UVERD.
TORS.
9-10
LORD. 11-19

0
1 0

Vi er meget glade mottagere av pene brukbare

BEGRAVELSESBYRAER

L OPPER!

n

TA VAROPPRYDDINGEN NA!! Ring oss, sâ henter vi!

0
11

11 Lars Bergan 92 52 06. Brit Eriksen 92 49 82. OisteinWestby 92 49 75.
Sveums Blomstertorretning
og Begravelsesbyrã
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyr4 71 46 30

Chr. Stensruds Effi. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3 - 1400 Ski

(02)*87 30 80
HELE DOG NET

TIL SAWS
Kjop og saig
av biler

MODULIA KJØKKEN
Alt i GULV/VEGG
fliser

100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerke,.

I(j#kkenv 09
Fllsbuset a/s
Storgt. 35 v/kirken,

Lillestrøm. hf. 71 43 79.

S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk
1860 TR0GSTAD
Tit. 02182 64 88 - 82 65 31
Ring for kelds- og Iordagsavt.

SALGET
STARTER
10/3

KommisjoN

Flatehy Antirust
hf. 92 80 70

BUSTER
ALT I HENGERE

vLGH $ILL

DDDIJDEJDEJDDDQ

TREND J06=
4M
NOTE Nt/4UTET
ISI4NDSN (lit!

Forerkort
TR ABE&SHIO
SPYtJBER
Enebakk

Teori ku rs
VEDLIKEHOLD
MODERNISERING

NYANLEGG
Se v8r utstilling
av sanitrutstyr kjøkkeninnredning og
baderomsmøbler.

Start 3/4 kI. 17.00.

Fase 2 kurs, start 2/4 kI. 12.00.

Gautes-Trafftskole
A/S
Enebakk
TIf. 92 88 51/71 42 72

OPTISK SYNSPROVE

FINANSIERING

0ptker ØYSTEIN KRDGH
OPTISKE
Asenveen
1, 1400 SKI Telefon 87as
05 24

SKI
AUT VVS RORLEGGER

Strsmsv. 100, Strommen
Tit 71 4597 / 71 4598.
je.vys HOS FAGMANNEN

IcJAPWSHO$ FAGNAMNEN

82
84
83
83
83
83
82
82
83
82
81
85
85
83

Peugeot 604 STI 125.000
Peugeot 505 GR 119.000
Peugeot 505 SR 105.900
Peugeot 505 SR 108.900
Peugeot 505 GRD 95.600
Peugeot 505 GR 84.900
Peugeot 505 SR 84.000
Peugeot 505 SR 79.000
Peugeot 305 SR 70.500
Peugeot 305 SR 58.000
Peugeot 305 SR 50.000
Peugeot 205 GT 82.800
Peugeot 205 GT 72.800
Ford Granada 2.3
st.v.
117.300
82 CitroOn CX 2000 79.100
79 Mercedes 250 T
st.v.
173.000

BILSENTERET VED
KARIHAUGEN
A R11 I

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter

TIf. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

(7)ggj
-t?jaLekkkevL
VIDEO - SNACKS - TOBARK — KIOSKVAREQ

I S

Apent til kI. 22.00
Stromsveien 7, Skárer
T1f. 38 60 00. E. 16: 61 5036
300077-21 5310

I

Ytre Enebakk Bensin og Service A/S
1914 Ytre Enebakk. TO. 02/92 44'08

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10

/

Kommunen
byttep
alapmm
sentpal
.

Formannskapet
gikk sist mandag enstemmig inn for at
kommunen
skal
knytte seg til øvre
Østfold Alarmsentral (ØØA)fra 1. juli i
ár.
Kommunen vii spare 32.400 kroner pa ársbasis ved a bytte sentral, sa râdmann BjØrn
Halvorsen i sin innstilling til formannskapet.
Han presiserte ogsá at
bytte av sentrai ikke innebrer at kommunen
er misfornØyd med den
service de har fâtt ved
Indre Østfold Alarmsentral (IØA).
-

Norske Kvinners
Sanitetsforening fyiler i ár 90 âr. Dette
hadde alle Sanitetsforeningene i Enebakk valgt a feire
sammen pa Ignarbakke med et blomstersBlomsterhow.
ekspertene Reidun og
Roar Anton Bruun
fra Familiebladet
Hjemmet var kveldens hovedaktØrer og
fortalte og demonstrerte villig om
planter.
Norske Kvinners Sanitetsfore-

fling fyller I âr 90 âr. Dette er bitt
markert pa forskjellig vis rundt
omkring i lag og kretser.

GODT ARBEID

Det viktigste ârsaken
til at kommunen nâ velger d bytte alarmsentral er det rent Økonomiske. En ârlig innsparing pa rundt 32.000
kroner, som ikke gâr Utover kapasiteten kunne
ikke formannskapet Si
nei til.
IØA den sentraien
Enebakk skal vre
knyttet til fram til
1.7.86 kostet kommunen 3.50 pr. innbygger, og hvert anrop
kostet 7.50. ØØA tar
kun betait 5.00 pr. anrop, altsâ ingen avgift
for hver enkeit innbygger i kommunen.
-

SAMME TJENESTER

00A og I0A kan begge tilby nrmest likelydende tjenester, og de
har mange tilbud utenom legevaktformidlingen.
Jorunn Buer (Ap) foresio at helse- og sosiaistyret skal fâ I oppdrag a utrede mulighetene for etablere en ordning med trygghetsalarmer for eldre og uføre. Hun fikk full stØtte
av formannskapets representanter pa dette
forsiaget.

I Enebakk er det fern foreninger rundt om i bygda som driver mange former for aktiviteter
for

a fA inn

penger til de tiltak

som Norske Kvinners Sanitetsforening driver. Lokalforeningene tinner du pa Flateby,i Kin
kebygden, i Dalefjerdingen, og I
Ytre hvor det er to foreninger, Ytre Enebakk og Vikskroken sanitetsforening. De fleste av oss har
nok stiftet bekjentskap med disse flittige sanitetskvinnene nâr
de har gâtt pa dØrene med sine
fastelavnsris, rnaiblomster, sitt
arlige lotteri eller kakebasarer
utenfor den lokale kjØprnann eller julemesser og basarer.

Bli med!
Men rekrutteringen er nok ikke
den aller beste sá alle foreningene tar mer enn gjerne imot nye
rnedlernmer far vi vite. Har du
lyst til a bli en sanitetskvinne du
ogsà, er det bare a mote opp pa et
av medlemsmØtene, oppslag vii
du finne rundt om pa oppslagstavier eller pa dØren hos kjØpmannen.

Markering med blomster
For a markere 90-ârsjubileet
hadde alle foreningene i Enebakk gâtt samrnen om a lage et
felles arrangement pa Ignarbakke torsdag kveld. Biomstershow
med ekteparet Bruun fra Familiebiadet Hjemmet var kveldens
trekkplaster og det ble en lrerik
og nyttig kveld for en fullsatt sal
pa Ignarbakke. Det sa ut som det
reneste blomsterhav etter at Eva
og Mette Gustavsen fra Ytre
Enebakk Blomster hadde baret
inn den ene kassen etter den an-

KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP
A/S LINJEBYGG har I mer enn 50 ár prosjèktert og bygget kraftlinjer over hele landet. De senere ár
er virksomheten utvidet med avdelinger innen byggevirksomhet og utenlandsvirksomhet.
Hovedkontoret ligger I Molde.
En egen avde/ing for salg og service av fjellsprengningsutstyr er etablertpá FLA TEBY / ENEBAKK.
Samme sted og narmere bestemt pa Rud industriomráde har vi ná i tidsmessige lokaler etablert et

AUTORISERT BILVERKSTED
som vii vre et aiiround-verksted og det eneste autoriserte 1
Enebakk for personbiler/varebiler og lettere lastebiler.
Som verksmester er ansatt øystein Rinhaug fra Fiateby.
Hans mangeárige erfaring innenfor bilbransjen vii komme Dem
som kunde tilgode. Ta derfor kontakt med var verksmester Rinhaug for nrmere avtaie, eller aviegg gjerne et besøk.
Apningstider ki. 07.30 16.00.
-

~I

Rud industriomrâde

NJ Immi F=~

1911 Flateby

ETABLERT 1933

'P TIf. 92 87 72
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PRISGUNSTIG

Mange aktiviteter

KLIPPKLIPPKLIPP KLIPPKLIPP KLIPP KLIPP

Formannskapet fuigte opp helse- og sosiaistyrets vedtak fra i
for host. Der heter det:
Vaktsentraien i Mysen
har i de tre-fire ãrene
gjort en utmerket arbeid i forbindelse med
legevaktordningen.
Etter helse- og sosiaistyrets oppfatning
har ordningen med I0A
gjort det enklere for publikum a komme i kontakt med vakthavende
lege i kommunen.

KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP

Forts. side 4 (1)

Annonsepriser 4I
I. side pr- mm}r5
ptasspr mmk
.
5
Tekside .r. mm 1<
1T1
lnnmv, mst Ru
Mandag ki. 1200
Fwretn. ann; andap ki, go

Atm.

Lidre Sma&enenes A,iS

flflSYKr

CU,-

pr, haä, k

i

