
Kjøp og saig av biler 
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PA DEKKJAKT? Kjortil 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN & 
SERVICE A.8 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJ— REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stã-radial stadig pa t3lbud! 
Dekksatg og service til ki. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

111. (02) 924408 (D CXOFISIC 

Arets kornhØst ser ut til a bli den dàrligste siden 1976, og bØndene ma regne med store tap - 
til tross for statlig erstatningsordning. 

TENKER DU BIL9. 

Din forhandler 	. .Oppt ii 10096 
iFollo 

finansiering 
eSaig-Service-Reservedeler 	

ved kjøp av bil 

MITSUBISHI CITROEN 
VAR SERVICE ER DIN GARANTI 

Knardalil Bil ais 
Verkstedveien 9 1400 Ski . Telefon 8704 60 

Drivs A-lag kan vente seg et oppgjØr med 
Norges Fotbaliforbund etter en tragisk fot-
ballkamp mot Øykameratene fra Hvaler. 
Kampen ble avblãst etter 18 minutter. Arsak: 
Fy11 blant flere at Drivs spillere! 

Lokalavis for Enebakk 

Vepste sommep siden 197G 

STORE TAP FOR 
Eneb.fikkoo ko P.nbonde 

4 

- Det er opplagt 
at árets korn-
mengder blir dár-
lige, sier herred-
sargronom Andres 
Lein til Vignett. 

Han anslár at 
árets avling vii bli 
pa 150-200 kilo pr. 
dekar, og sá dárlig 
har det ikke vart i 
Enebakk 	siden 
1976. De samme 
tallene gjelder og-
sá andre deler av 
Romerike - som er 
hardest rammet 
av nedbørmangel 
sammen med en-
kelte andre dist-
rikter pa Østland-
et. 

malavling i Enebakk er de som 
har hatt vanningsanlegg i bruk i 
sommer. Regnet den siste tiden 
har kommet for seint, og har kun 
litt virkning pa havre. 

BØndene kan sØke om avlings-
skadeerstatning fra Staten, men 

FØr kampen hadde enkelte 
Driv-spillere drukket 01, noe 
øykameratenes spillere pa-
pekte overfor dommer Finn 
Gunnar SØrensen,  det luktet 
alkohol av flere av Drivs spil- 
lere, 	 mente 
øykameratene. Dommeren 
blâste av kampen, da en av 
Drivs spillere tok en tur pa si-
delinja for a "leske" seg med 
noen slurker 01. 

Dommeren har sendt rap-
port til kretsen, som igjen ma 
informere Norges Fotbailfor-
bund sentralt. 

de far kun dekket inntil 70% av 
normalavling. Det betyr at de 
som far halverte avlinger ma ba
re 30% av tapet selv - ifØlge Lein 
nrmest hele nettofortj enesten. 

Se side 4 

Kampen gikk fredag pa 
Øykameratenes bane. 

DODSBO 

LOSORE 
kjopes 

eller tas 
i kommisjon. 

Enebakk 

Auksjonsforretning 
TIf. 92 60 18 

En normalavling korn i Ene-
bakk ligger pA 400 kilo pr. dekar 
eller mer. SA stor nedgang betyr 
Økonomiske tap av betydelig 
størrelse for de fleste av Ene-
bakks kornbønder. 

De eneste som kan verite nor- 

DPIVS AMIF19 I fyll'umkamp 



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

1 	  

SKITTKASTIN.G 
losep ingen'ppoblemep 

Svar til Flateby Heste-, kurs-, tilridnings-
og pensjonatssenter? Knuste ruter. 

ri
n 

Bjerke Dagligvarer pd Flateby er ci yndet sted for 
knusing av ruter. 

Sist torsdag var det innbrudd i Bjerke. 
Daglivarer pa Flateby. Tyvene hacide 
fØrst prøvd a komme seg gjennom ei dør 
inn til et lager, men matte oppgi forsØket. 

Det en ikke første gang Bjer-
ke blir rammet av innbrudd, 
men nuteknusing en tydeiigvis 

kcm de seg gerinom eLvu 	enaa-mer popuArt. Vi har-*kwx.- 
i butikkens kontor. I hoved- 	ke tall pa hvor mange ganger 
sak ble det stjãlet tobakk- 	det er knust ruter der Opp - 
svarer. Lensmannskontoret 	store ruter i høy  pnisklasse. 
er takknemiige for opplysnin-
ger I saken. 

Bedre gikk da de prøvde a 
komme seg inn pa Bjerke via 
naboforretningens tak. Derfra 

- 

VIGNETT 

Deres innlegg i Vignett 30. juli 1 
âr er usanne og injurierende. Dis-
se vii ikke bli besvart i avisen. 

Deres PR-virksomhet i Vignett 
er i orden - men ikke ved hjelp av 
lØgn og p. bekostning av naboer 
(beboere). 

Vi liar holdt oss til saken "he-
stesenter". Da Deres drift er me-
get plagsom for oss beboere i den 
nedre deien av øyerenveien (Fla-
tebydaien), benytter vi var rett 
som skattebetalere til Enebakk 
kommune, og som naboer til "he-
stesenteret" til a reagere pa den- 

FPP  ep 9punn 
tI bekyrnring 

ne driften - som er igangsatt 
uten nabovarsier og diverse sØk-
nader til kommunale eller fyikes-
kommunale myndigheter, som 
godkjenner en siik drift. 

Et hvert innlegg om "hestesen-
teret" vii ikke bli besvart av oss, 
da denne sak ikke skal avgjØres i 
"massemedia", men i andre orga-
ner. 

Jostein og Geir Rudberg 
og alle beboerne i 

Flatebydalen 

Svar til Øyviiid Strom 
Jeg leste med forskrekkelse 

ditt svar til Asgeir Hansen i Vig-
nett 30. juli. 

Sitat fra ditt innlegg: "Hva 
med de andre aktivitetene i Fla-
tebydalen? Motorkiubben med 
sine 100 medlemmer, han disse 
tilfredsstillende kloakkforhold? 

Gudstjenesteliste 
for Enebakk 

10. august 1986: 

Ki. 11.00: Mari kirke. 
Fam.gudstj. v/Synnes. 

Ki. 11.00: Enebakk kirke 
v/Helgheim. Nattverd. 

Vi gifter oss 
lØrd. 9. aug.: Bente M. Hen-
riksen, Ytre Enebakk og Lars 
Overhalden, Nesodden. 
Vielse i Mari kirke ki. 15.00. 
Adr. for dagen: Ungdomssen-
tenet, 1800 Spydeberg. 

[AKAT[NP 
- aktueHe oppslag om 

ukens aktiviteter 

Betel minner om me-
nighetsmØtet i kveld 
(onsd.) og motet 
førstkommende søn-
dag. 
Se annonse. 

Enebakk kommune 
sØker etter kiubble-
der (1/2  stilling) til Ytre 
Enebakk ungdoms-
klubb. 
Se annonse. 

Enebakk kommune 
minner om den kom-
munale støtten til 
private veier. SØknad 
ma vre innievert in-
nen 15. aug. 

Folq med 
i 

me rmiljoet 

LES 

Gár brukerne der hjem for a fâ gá 
pa do?". 

Hvis herr StrØm yule ha svar 
pa dette, kunne han som FrPs fa-
ste medlem i bygningrádet Un-
dersØkt dette ved A finne fram 
saksmappen for Modellen Motor-
klubb i kommunen, og ikke stilie 
spØrsmálet til Asgeir Hansen via 
Vignett. 

Det var jeg som hadde ansva-
ret for Modeilen Motorklubb 
(MMK) da denne ble stiftet, og 
jeg fØler  meg derfor forpiiktet til 

svare deg. 
Vi han kiosett og vasker. Til-

lateise ble gitt 5. september i 
1980. Bruksendring fra fabrikk til 
verksted og klubb ble gitt 18.  

september samme âr, og ogsfl 
bygningstullatelse ble gitt den 
18.9. 

Kontrakt for hus og omrádet 
ble gitt 6.5.80, godkjent av helse-
râdet 12.8.80 - og MMK apnet 3. 
november i 1980. 

MMK han gâtt fram pa en kor-
rekt mate, og sØkt om diverse til-
latelser for den startet Opp. 

Synes forØvnig at det er en be-
kymringsfuii politikk FrP her nâ 
fØrer ved a sette en godkjent og 
iovlig igangsatt klubb Opp mot et 
privat "hestesenter", som starter 
Opp uten de diverse nØdvendige 
tillateiser. 

Geir Rudberg - en forhenverenc1e 
formann og medlem av MMK 

Prestda i Kirkebygda ser Ut til a stortrives i alt regnet som liar kommet de siste dagene, det gror i alle fall bedre en 
noen sinne. Mange inener det gror for godt, og vi er sâ enige. Prestàa er ikke et vakkert syn, om en sommer eller to er 
den fullstendig igjengrodd... 



4.  

Geir Østli, A-lagets ene 
spiss kam stá som eksempel 
pa stemningen etter det for-
smedelige nederlaget mot 
bunnlaget Akrene. 

VIGNETT 

Enehakk=ta'P hiemme mot Akrene 

Up.ettf e.. ,Pd 0' 

 

odvendig! U 

 

Fotballen er ikke alitid rettferdig. Det fikk 
Enebakk IFs A-lag i hØyeste  grad erfare da de 
møtte Akrene pa hjemmebane i høstens fØrste 
seriekamp pa gressbanen i Kirkebygda man-
dag kveld. 

Enebakk dominerte kampen fulistendig - 
men tapte 1-0 etter en Akrene-kontring midt-
veis i andre omgang. 

Det var et nytt og spillesugent Enebakk-lag 
som stilte til kampstart, blant annet etter tre-
ningsleir i Trysil - der trener Ole Vaagenes 
satset pa a here spilerne og kun bruke maksi-
mum to "spark" pr. mann - et velkjent triks 
for a Øke tempoet i kampen. Vi fikk se noe av 
det i denne kampen, men ikke nok. Til tross 
for tap - dette var lovende takter for resten 
av hØstsesongen! 

AMR 
Det var nesten kontinuerlig farlig foran Akrenes keeper, Rune Johansen, som leverte en 

glimrende kamp mot Enebakk-laget. 

S 

Her runder en av de aller beste enebakkingene i denne kam-
pen, Per Weng, elegant en Akrene-forsvarer. 

ilsen I Vignett s l v 

v 

itt navn: 

in adces 

*ra 

Mirt h 

ENVEISKJORING 
Enebakk tok hØstferie pa tre-

dje plass i 6. dlvisjon. Akrene 
pa bunnplassen. At det var for-
skjell pa lagenes kvalitet. var lett 
synlig allerede fra start. Enebakk 
gikk hardt Ut, og skapte den ene 
store sjansen etter den andre. 

10 minUtter Ut i fØrsteomgan-
gen ble Geir Ostli felt utenfor 
16-meteren, og Lai Hoimsen, la-
gets midtbanesliter nummer en, 
lobbet over muren - i stolpen. 

Stolpeskuddet til Holmsen ble 
ikke den eneste farlige sjansen i 
første, det ene angrepet rullet 
opp etter det andre, men Akrene 
fikk for god tid til a pakke igjen 
forsvaret. 

SKJENNEPREKEN 
A-lagets muntrasionsrãd og 

aag:.:::ie ii:: 
av hvert a si sine disipler i pau-
sen 

- Hvorfor leder vi ikke 3-0. 
spUrte han med rette. - Dere spil-
ler til dels glimrende fotball, men 
tempoet er for lavt, det er som a 
se B-laget, sa Vaagenes. 

SAMME I ANDRE 
Om fØrsteomgangen var ene-

veiskjørt, sá ble andre omgang 
om mulig enda mer enveiskjØrt. 
Angrepene kom som perler pa en 
snor - men den avgjørende pas-
ningene kom liksom aidri. Ene-
bakks spisser, Geir østli og 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

Frank Bakken ble løpende for 
mye i mellom. og fikk heller ikke 
s 	fe de rette ballene a jobbe 
med. 

Pkrene kan takke sin meget 
gode keeper for seieren. Det var 
nrmest utrolig hva han kiarte a 
stoppe opp av skudd, cornere, re-
turer og headinger. 

FRUSTRASJON 
Det er grenseløst irriterende a 

presse en hel kamp uten a ía 
scoring. Halvveis i omgangen 
kommer lagets trener ruslende 
ned til oss fotografer bak màl. - 
Det er Urettferdig. Det som 
mangler na er at Akrene scorer 
pa en kontring, sier han til 

Etter Vaagenes' dystre spàdom 
gikk det to minutter for Akrene 
snappet ballen pa midtbanen, ha 
en lang ball Ut pa siden, og Akre-
nes breddeholder skar elegant 
gjennom forsvaret - og 1-0 til 
Akrene. Skrekk og gru - fotball 
er urettferdig. 

Enebakk satt inn et voidsom 
press det siste kvarteret, men 
Akrene sto imot. La oss fA se mer 
av A-lagets lekre spill utover høs-
ten - men gi 055 mer effektivitet 
foran mâl! 

VERV EN VENN TIL 	IØflLtt! 
STØTT DIN EGEN LOKALAVIS!!!! 

For hver ny abonnent du verver til 
Vignett - din egen lokalavis 

- leverer vi inn en 

V  

V Ja, jeg har vervet en fly abonnent til Vignett: 

Navn: 	  
V 
VAdr.: 	  V 

c I IKPR.c TIPPck'i IPAJr Til EN VERDI A V KR 20 I flI7T NA VNI 

Postnr./sted: 	  
V 

V Ja, jeg har gjort meg fortjent til en 5 ukers tippekupong 
, Norsk Tipping, og jeg far tilsendt kopi i posten sá snart 

abonnenten har betalt: 

Mitt navn: 	  V 

yAdr.: 	  

Postnr.Isted: 	  
V 	 V 

Var adresse: 
Vignett, Klokkerudásen 1, Postboks 62, 1912 Enebakk 

V 
V,V VV 



LOKALE FORSKJELLER 
- Det er store forskjeller fra 

bruk til bruk i kommunen, 
sier Lein. Verst ute er bruk 
med mye planering og leir-
bakke. Pa slett mark ser det 
noe bedre Ut, mener Lein. 

Vanninganlegg er det ikke 
sâ altfor mange av i Enebakk 
- men de som har slike anlegg 
har hatt alle fordeler av det 
denne sommeren. - De liar 
muligheter for normal avling, 
uttaler Anders Lein. 

REGN HJELPER LITT 
De siste ukenes regn hjelper 

godt pa havren, men for gul-
modent bygg er det for seint. 
For de som har beitemark for 
kyr, setter regnet fart pa veks-
ten av gras og forvekster. 

Lein opplyser at ârets fØrs-
teslâtt var normal, men pa 
grunn av den sterkd tØrken er 
det fâ bØnder som i det hele 
tatt far avslátt. 

FLOGHAVREAKSJON 
- Arets kornavling har god 

kvalitet selv om mengene er 
smà. Det har vrt lite sopp- 

usedvanlig mye molter i Ene-
bakk-skogene. Kiloprisen pa 
molter i butikkene erjo direk-
te harreisende - det er med 
andre ord store penger a spa-
re hvis du tar deg en tur og 
bruker Øynene litt ekstra 
godt. 

SMA BR 
B1ábr og tyttebr ser Ut 

til a gà en d.rlig host i mote. 
Meldinger Vignett har fátt ty-
der pa at det er relativt smâ 
mengder blâbr og tyttebr. 
og stØrrelsen pa bra er ogsa 
langt under det normale. 

Ui'.RHBSTEN B..,Ll 
drlIg I ar o9sa 

Det er ikke bare ârets kornhøst som blir dârlig - tilstandene for 
skogsbarene er heller ikke sar1ig bedre. Flere barplukkere Vig-
nett har vart i kontakt med bekrefter dette. Det finnes bar, men 
det meste er smátt. 

Herredsagronom Lein har i alle fall en god melding til Enebakks 
barplukkere: - Det er mer molter enn pa lenge i Enebakk-sko-
gene! 

VGNEU 

Store tap for Enebakks kornbondep 

ARE 50% 'AV NORRM.ALA.V 
Det ser dárlig ut 

for Enebakks korn-
bØnder med tanke 
pa ãrets kornhØst. 
Herredsagronom 
Anders Lein opp-
lyser til Vignett at 
bØndene kun kan 
vente seg halvpar-
ten av normalav-
ling. 

IfØlge herredsa-
gronom Lein er det 
10 ár siden Ene-
bakk har fátt sá 
dãrlige avlinger. 

50% av normalav-
ling betyr store 
Økonomiske tap for 
Enebakks kornbØn-
der. Gjennom en 
statlig garantiord-
fling for bØndene 
dekket deler av ta-
pet, men ikke pa 
langt nr alt. Sta-
ten dekker inntil 
70% av normalav-
linga, og det betyr 
at Enebakk-bonden 
ma Were 30% av ta-
pet - i praksis hele 
nettofortjenesten. 

I 

150-200 KILO 
- Det er opplagt at Arets 

kornmengder blir dârlige. En 
bra avling i Enebakk har vrt 
pa 400 kilo pr. dekar eller mer. 
I àr ser det Ut til a bli 150-200 
kilo, sier herredsagronom An-
ders Lein til Vignett. 509k av 
normalavling karakteriserer 
han som virklig ille, og det er 

MOLTER 
Molter er ikke akkurat van-

hg kost i Enebakk-skogene. 
Noe er det stort sett a finne 
hvert eneste âr, i alle fall hvis 
en vet hvor en kan finne dem. 

IfØlge herredsagronomen og 
flere skogkjente folk vi har 
vrt i kontakt med er det 

I 

I 

I 

Glisne kornàkre er dessverre et alt for vanlig syn i Enebakk nâ, og bØndene taper store summer pa' elendige avlin-
ger. 

sykdommer i âkrene dette 
áret. Vi har sett Aker med 
kraftige angrep av meldugg, 
men lite av andre sykdom-
mer, sier Lein. Han oppford-
rer folk til a ga i âkeren etter 

fl oghavre. Den er lett a opp-
dage med savidt tynn Aker 
som i àr. Landbrukskontoret 
har ellers folk ute i disse dager 
for floghavrekontroll pa alle 
brukene i kommunen. 

 

Herredsagronom  Lein liar lite a glede seg over i disse da-
ger. Dàrlige kornavlinger og dàrlig med skogsbcr er resul-
tatet av en var og sommer med lite nedbØr. 

0 



Johannes Hoimsen i-under de nittifortsatt med c-i snadcLe eller en sigarett hengende i munnviken. (Foto: Lise Wen-nevoki 

VIGNETT 	  

io-hannes 

Holmsen 

Pund-ep 

hitti a0p 

lopdag 

0  

$kogdag -pa Pp. estmoen 
Enebakk Skogeierlag og Enebakk Landbruksnemnd arrange-

rer skogdag pa Prestmoen innenfor Weng vestre i Kirkebygda i 
morgen, torsdag. 	- 

Professor Kristian Bjor og fagkonsulent Arne Maurtvedt skal 
blant annet orientere om sauebeiting i skog - sett fra skogbru-
kets og beitebrukernes side. 

Det er ikke bare sauebeting som star pa 
programmet denne torsdagen. 

En representant fra fylkesskogbruksetaten 
skal orientere om klassifisering og vedlike-
hold av skogsveier. SprØting av plantefelt er 

et aktuelt emne, og her blir det demonstra-
sjon av traktormontert sprØyte. 

Siste post pa skogdagens program er en re-
degjØrelse om tØmmerpriser og omsetning. 

/ 	 

hans var Hans Hoimsen. Garden 
hans, Lindshus forpaktet Johan-
nes i mange dr. 

VERDENSKRIGEN 
Johannes husker godt, og 

kunnskapen om siste verdens-
krig sitter godt hos han. Han var 
selv aktiv i aprildagene i 1940, da 

som signalist. Vi lar han selv for-
telle om noen opplevelser under 
krigen: - Vi fikk ordre om a mote 
pa Mysen i aprildagene i 1940, og 
vi hadde et svare strev med a 
komme oss dit. Vi var 28 mann av 
oss skulle mote ved TrØgstad 

Forts, side 8 (1) 

Andsirisk som 
* Ja, slik omtaler 90-ârsjubilanten Johannes Holmsen 

seg selv. Lørdag samler han slekt og venner hjemme 
pa Krokeng i Ekebergdalen for a feire sin 90-ârs dag. 

90 âr er en virkelig anseelig alder, og høreapperat er 
det eneste han trenger av hjelpeutstyr. - Briller har 
jeg ikke bruk for, sier den muntre 90-âringen som stor-
trives hjemme pa Krokeng, rett bortafor brannstasjo- 

ALLSIDIG KAR 
Johannes har drevet med det 

meste i lØpet  av sitt lange liv. 
Han har vrt bonde, vinselger, 
slakter og han var med a legge 
vann fra Børter og ned i Kirke-
bygda. For a nevne floe. 

Han er født og oppvokst pa 
Krokeng i Ekebergdalen, og far 

en Ungdom)  
nen i Ekebergdalen. 

At helsa er i orden skulle yel følgende understreke: 
Som 85-âring tok han sin fØrste  flytur - til Island. Aret 
etter var det kiart for Rhodos. - Fine turer, sier Johan-
nes med et glimt i Øyet som kan tyde pa at han har 
planlagt flere. 

- 

Starter 11. aug. M. 1000 
Eks.. 

joggesko 
1 stativ 
	

Sko og vesker 
som <matcher> 

KR 80.. 	IL pris 
Uansett forpris 

Apningstider fra 11. aug.: 

Apent kI. 10.00 - 17.00. Torsd. kI. 10.00 - 19.00. 
Lord. M. 10.00 - 14.00. 

aa1ama S KC 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

TIf. (02)92 83 74 
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VIGNETT 

INGEN SUKSESS :1  NORWAY 

slag for 
laget - 
kamper. 

dette glimrende 
6 poeng pa tre 
Laget slo blant 

Drivs guttelag imponerte oss mest av Enebakk-lagene un-
der ârets Norway Cup, men det holdt likevel ikke lengre enn 
til fØrste kamp i A-sluttspillet. 

Arets fotbaileven-
tyr - Norway Cup pa 
Ekebergsietta er over 
for denne gangen. 
Enebakks to idretts-
lag kiarte pa ingen 
som heist mate a 
markere seg, og inn-
satsen til Enebakk 
IFs fern lag var pa un-
je med fjorárets, hel-
ler dâriig. 

IL Driv beit litt 
bedre fra seg, og had-
de nok kommet leng-
re i turneringen med 
iitt mer flaks. Bade 
lilleputtiaget og gut-
telaget ble slátt ut pa 
cornere i A-siuttspil-
let - et sluttspiii der 
Enebakk IF ikke had-
de med et eneste lag. 
Driv hadde med alie 
sine tre lag i A-slut-
tspillet. 

STAKKARS DRIV-GUTTEI 
Drivs guttelag var kan-

skje det Enebakk-laget 
som hadde stØrst  mulighe-
ter i árets Norway Cup. 
Opprinnelig hadde ikke 
laget fâtt plass i Norway 
Cup, men etter at ett lag 
trakk seg ble det likevel 
plass. 

Drivs guttelag er kan-
skje det beste laget i Ene-
bakk i de aldersbestemte 
kiasser. 

Innledningsrunden bØd 
ikke pa problemer av noe  

annet Amodt 6-0, og Ha-
reid 5-2 i inniednings-
runden. I lagets fØrste 
kamp i A-sluttspillet var 
Brum motstander, et lag 
som forØvrig nádde helt til 
kvartfinalen i fjoràrets 
turnering. 

Bane tretten pa Eke-
bergsletta onsdag var 
àsted for en meget bra 
kamp mellom to gode gut-
telag. Publikummere fra 
Ytre hadde mØtt manns-
sterke opp for a heie Driv 
videre I turneringa. 

Allerede fra start sa alt 
ut til a gá Drivs vei. Laget 
startet I ett forrykende 
tempo, og Brum hadde 
sin fulle hyre med a for-
svare seg. 

Etter fire minutter kom 
lynraske Lars Løkstad seg 
gjennom hele forsvaret, 
rundet keeper og satt kon-
tant ballen i Brums mâl. 
Bare to minutter senere 
var det kiart for nok et 
Driv-màl. Et frispark uten-
for 16-meteren ble lagt 
forsiktig til side. og Stale 
Mathisen fikk et fanta-
stisk treff pa ballen, 2-0. 

Mot slutten av omgan-
gen reduserte Brum til 

'4. 

1-2, og to minutter fØr 
slutt i andre omgang ut-
lignet de. 

Kampens gode dommer 
b1ste av - og Drivs gutter 
var ute med en corner 
mindre enn Brum. Bane 
tretten var forØvrig  den 
samme som smâguttene 
tapte pa cornere i A-slut-
tspillet i fjoràrets turne-
ring. 

SAMME VEI MED 
LI LLE PUTTEN E 

Som om det ikke skulle 
vre nok med at ett 
Driv-lag tapte pa cornere, 
ogsá lilleputtene matte 
del sjebne med guttelaget. 

De tapte pa cornere mot 
RØdovre (Danmark) i sin 
fØrste kamp i A-sluttspil-
let. Lilleputtene kom dit 
gjennom a bli nummer to i 
sin pulje ved a slâ HØyang 
1-0 og Drammens BK 1-0. 

Drivs piker kom ogsá til 
A-sluttspillet, men der ble 
Syril for sterke - tap 2-0. 

SKUFFENDE ENEBAKK 
IF! 

Enebakk IF ma seg 
kiart slâtt av Driv nár det 
gjelder innsatsen i Norway 

Cup, ikke et eneste lag i 
A-sluttspillet fikk EIFs 
hapefulle. 

Juniorlaget var i alle fall 
av oss avskrevet pa for-
hand, og slik gikk det og-
sa. FØrst  gikk laget pa to 
kiare tap, 0-5 mot Fart og 
0-4 mot Flint. I den siste 
kampen i innbedningspul-
ja gikk det atskillig bedre, 
da greide EIFs juniorer 0-0 
mot sterke Asane fra Ber-
gen. 

Smaguttebaget matte 
ogsa nØye  seg med et p0-
eng I turneringen, etter 1-1 
mot danske Marienlyst. I 
de andre kampene ble det 
tap 2-3 for Verdab og 0-4 for 
Utleira. 

I forrige nummer skrev 
vi at dette smaguttelaget 
hadde gjort det meget 
godt I Sverige i sommer, 
men det medfører ikke rik-
tighet. Laget som deltok I 
Sverige stibte ikke opp i 
Norway Cup. Et smagut-
telag bestar av arskun fra 
72 og 73. I Norway Cup er 
det kun en smaguttekias-
Se, mens det I Sverige og 
Danmark er to. 

Lars Løkstad rettfør han runder Bcrums keeper og gir Drivs gutter ledelsen 1-0 mot Bcerum. Driv tapte kampen med en c 
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Drivs lag i Dana-Cup. Øverst fra venstre ser vi: Siv Ruud, 
Trine-Lise Myhre, Mayaan Mood, Kjersti Larsen og Janka 
Henriksen. 

Midten fra venstre: Benedicte Kinn Hansen, Kjersti Hau- 

Dette har virkelig vart sommeren hvor IL 
Drivs fotbalijenter har satt spor etter seg 
med freske fraspark. I Dana-Cup som gikk av 
stabelen i Hjørring i Danmark 21. - 26. juli, 
gjorde smápikelaget en skikkelig hederlig 
innsats som brakte dem like til kvartfinalen i 

gen, Christine Teig, Lise Haga og Gry Pettersen. 
Nederstfra venstre: Else Katrine Tidemann, Katrine Silje-

bØl, Guro Aslaksby, Kristin Sydtveit, Marta Bylterud og opp-
mann Aud Aslaksby. 

A-sluttspillet. Der matte de imidlertid se seg 
slâtt 6-0 av det eminente Stockholmslaget 
Norsborg, som i sin tur tapte 1-0 i kampen 
mot cupvinner i smápikeklassen, Tathy, ogsâ 
et Stockholmslag. 

VIGNETT 

CUPe Hderlig innsa t"s av 
-Cup Drivs  ent-ep I 

rner mindre. 

Enebakks 	lilleputter 
k pa  tre strake tap, 
n i den leiren var det in-

n sure miner. FØrst tap-
laget for Flat As med 3-2, 
for Ham/Kam med 2-0, 
sist og ikke minst Can-

Ia fra Peru med 2-0. Det 
et vant forØvrig  Nor-
y Cup i sin kiasse - og 
tomàlstap mot yin-

ren av hele Norway Cup 
et resultatet det star 

spekt av. 

EIIFs smápiker fikk med 
tre poeng i de inn-

lende runder, og ble der-
d det beste laget fra 

iebakk IF. Poengene 
affet de seg gjennom a 

Válerengen 3-1, og a 
ille uavgjort 0-0 mot Øy-
Mot Stathelle ble det 

p 2-0. 

SEIER Ii. KAMP 
Det var et kampvillig og seiers-

lystent smápikelag fra IL Driv 
som ankom Hjørring  den 21. juli. 
Solid supportergjeng var sikret 
gjennom full foreldreoppslut-
fling, og stemningen var pa topp. 
Tirsdag ettermiddag gikk fØrste 
kampen mot bergenslaget Fol-
lesee. Entusiastiske foreldre 
skrek seg hese pa sidelinja, mens 
jentene kjempet seg fram til en 
1-0 seier, og stemningen var hØy. 
En seier i debutkampen gjorde 
antagelig godt for selvtilliten til 
jentene. Da de neste formiddag 
mØtte det svenske laget HØgsbo 
AIK hadde de ingen planer om at 
svenskelaget skulle fâ noe gratis. 
Jentene spilte en kjempekamp 
mot svenskelaget og resultatet 
uteble ikke. 3-2 i Drivs favØr. 

TAP 
sa da Drivjentene samme 

kveld skulle mote Haugesund-
laget Vidar var de ved godt mot. 
HØgsbo, som de hadde seiret  

over om formiddagen, hadde tid-
ligere slâtt Vidar. Det burde kun-
ne gâ bra... Slik gikk det ikke. 
Smâpikelaget matte svelge sitt 
fØrste tap. 3-4 i Vidars favor ble 
resultatet av denne kampen. 

Dette resultatet til tross, gikk 
likevel smãpikelaget til Driv vi-
dere til A-sluttspillet, ettersom 
de lâ bedre an enn Vidar i sam-
mendraget. 

FRIDAG I LOKKEN 
Det smakte godt med en fridag 

innen man skulle i ilden i 
8.-deisfinalen. Torsdagen ble for 
de fleste jentenes vedkommende 
tilbrakt i LØkken pa vestkysten, 
hvor man rekiamerer med a ha 
Nordens flotteste badestrand. 
Vret var strâlende og tempera-
turen i vannet svrt sa brukbar. 
Det smakte med en fotballfri 
dag. 

1-01 MOTVIND 
8.-deisfinalen skulle spilles  

klokka halv atte fredag morgen. 
Bade spillere og supportere var 
kiar til dyst kvart over sju. I strid 
motvind, med ullteppeinnpak-
kede foreldre og søsken  langs si-
delinja greide jentene, tross 
utallige harde angrep fra FlØya, a 
holde malet rent i hele 1. om-
gang. Dette skyldtes nok ikke 
minst smapikelagets dyktige ke-
eper, Guro Aslaksby, som opp-
viste stralende keeperspill gjen-
nom hele denne kampen. 

Kampens 2. orngang brakte 
seiershungrige foreldre til bri-
stepunktet. Ville jentene greie a 
holde stand? Man travet fram og 
tilbake langs sidelinja og bidro 
med velmente tilrop og opp-
muntringer. Men seieren var det 
na jentene selv som halte i land 
med glimrende samspill og utro-
hg karnpvilje. Lenge sa det ut til 
at kampen skulle ende uavgjort, 
men endelig lyktes det Driv-jen-
tene a score - for Øvrig kampens 
eneste rnái, og plass i kvartfina- 

len var dermed sikret. Jubelen 
ville ingen ende ta, og maskoten 
- en smurf i Drivdrakt gikk til 
vrs gang pa gang under lagets 
seiersrop. Tenk at man gikk vide-
re til kvartfinalen.... Hva var ikke 
da mulig 

GOD SPORTSAND 
Det svenske laget Norsborg ble 

irnidlertid for sterkt selv for 
Driv-jentene. Etter fØrste  om-
gang feide de all tvil til side. De 
var bare suverene. Driv-jentene 
skal irnidlertid roses for at de 
kjernpet til kampens siste mi-
nutt, og tok 6-0 tapet med smil og 
flott sports and. Det er all right a 
tape for et lag som er topp... Og a 
sikre seg plass i kvartfinalen i 
Dana-Cup er neimen ikke a for-
akte..,. 13 000 forbahispillere fra 
19 nasjoner og fern verdensdeler 
deltok i ar i Dana-Cup som ble 
avviklet for femte gang. Cupen 
blir na regnet for a vre verens 
neststØrste fotbaliturnering. 



Sommesow&fepier 	p  a. hestem 
1 Gudbra 

•TEORIKURS FASE 118.8. kI. 17.00 
• FASE 1112.8. kI. 8.00. Alt pa en dag. 
• MULIGHETER FOR INTENSIVOPPLIE-
RING I SOMMER. KURSSTART 16.6. 

PA ALLE SOMMERVARER 
	LAVPRIS 	 

K.S YpkeSkIMP 
ASKIMVN. 19  1820 SPYDEBERG 

TELEFON (02) 88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00 

 

:c 

HUSKET 41  

0 FORNYE -ABONNEMENTET90 

VIGNETT 

Sommerferien 
kan brukes til sâ 
mangt, og dette ãret 
har jeg brukt en uke 
pa Peer Gynt Rideleir 
i Gudbarandsdalen. 
En form for ferie jeg  

kan anbefale til alle 
hesteinteresserte 
over 10 ar. 

Om sommeren rommer stallen 
19 hester, og i tilegg har de en 
egen gjestestall. Slangen seter 
ligger ypperlig til ved et fiske- 

vann. Stedet har ogsâ hytteutleie 
og fjellskole. Det har ingenting a 
si om du er funksjonshemmet, 
stedet har hjelpeutstyr av for-
skjellige slag og lasterampe for 
rullestoibrukere. Stedet har egen 
hytte for funksjonshemmede, og 
alt er godkjent av Fylkeslegen i 
Oppland. 

Sikre deg p/ass pa høstens 
teorikurs ná. 

Gautes Tpafikkskole A/S 
FLATEBY 

TLF. 71 42 92 - 92 88 51 

SALGET STARTET TIRSD. 5/8 

Peer Gynt Rideleir. I bakgrunnen sees hovedhuset pa Slangen Seter. 

fort, der vi skulle mote andre 
norske styrker. Da vi kom til 
TrØgstad kirke ble vi mØtt av 700 
tyskere med batteriet innstilt 
mot fortet. Vi var 400 menn mot 
700 tyskere, og vi matte levere 
uniformer og utstyr til tyskerne. 
Vi blei satt fri, men fikk kiar be-
skjed om A holde oss unna Lille-
strØm og Askim. For a komme 
oss utenom her matte vi ga fra 
fortet til Mørkfoss, og den fossen 
er ikke noe sr1ig morsom i april 
mâned. Jeg var kjent der fra 

fØr, og vi fikk i stand ei line som 
vi holdt oss fast i over fossen, alle 
400. Jeg gikk fØrst, og hadde nes-
temann halvannen meter bak 
med. Alle kom trygt over pa Spy-
debergsida. 

TATT AV LEIRRAS 
I 1950-a. var Johannes Hoim-

sen med a legge inn vann pa 
gamle herredshuset i Kirkebyg-
da. Vannet ble lagt I rØr  fra BØr-
ter, og det var et farlig arbeid, 
noe Johannes i høyeste  grad fikk 
merke. 
- Vi spiste frokost 1 brakka pa 

morran, og jeg gikk ned i den 3,5  

meter djupe grØfta fØrst. Plutse-
hg kom leira skliende Ut, og jeg 
ble fulistednig begravd. Det var 
som a vre skrudd fast i ei stik-
ke. FØrst fikk gutta vekk det ver-
ste med en stor graver. sa be-
gynte de med spader, og de fant 
meg, fikk meg opp stigen med 11-
re brukne ribbein. 

STORTRIVES 
- Jeg stortrives her i Ekeberg-

dalen, tusler hitt omkring a snak-
ker med gamle kjente - har mye 
venner her, veit du, sier den mun-
tre og livsfriske jubilanten med 
et stort smil om munnen. 



  

TEMMIR 
IMITRIPOM 	I 	Spydeberg - TIf. 88 76 45 

Flateby Jepn & Fame 
Bjerkesenteret - 1911 Flateby 

JERNVARER - SEMENT 
KJOKKENARTIKLER 

FAR VEHANDEL 
TLF. 92 87 40 

Eli til .  
topps I NBU 

Eli Blakstacl, Fumes i 
Hedmark, er valgt som le- 
der 	i 	Norges 
Bygdeungdomslag.Hun er 
den første kvinnen som 
har gãtt til topps i organi-
sasjonen. Steinkjer har 
vart vertskommune for 
280 ársmøte-utsendinger. 

Styret I Norges Bygdeung-
domsiag ser silk Ut: Leder: Eli 
Blakstad, Hedmark, nestleder: 
AsbjØrn Hauane, Vestfold, stu-
dieleder: Arne Vagle, Rogaland, 
bygdepolitisk leder: Hhldur 
Straume Pettersen, Hordaland, 
amatØrleder: Sigrid HjØrnegárd, 
Akershus, leikieder: Audhild 
Finstad, Nord-Trøndelag, tev-
lingsleder: Hilde Kvile, Sogn og 
Fjordane. 

Ring 414635 
og bli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra Ia. 50 pr. àr. 
For barn i nod. 

REDD BARNA 
I TIf.: (02) 4146 35 

HOS 1JOHN AS 

FRA TIRSD. 5/8 

HERRE-, DAME-, 
BARNE- OG UNGDOMSKLIER 

10• - 50% 

e 

GARDIN OG UTSTYR 
GARDINER 

.20-50% 

KJOKKENFAG 

o20-40% 

KJOLE-, BLUSESTOFF 

030 - 50% 

SENGESETT 
2 deler 

FRA KR 980=  

DUNDYNER 

FAA KR 475. 

SOFAPUTER 

FRA KR 19sm 

PUTER 50x70 

FRA KR 29.- 

HOYE SENGESETT 

025% 
0 

All  

10% PA ORDINAl RE VARER 
APNINGSTIDER: 
	 Hverdager 	9.00-19.00 
\ Lørdager 	9.00-13.00 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 87 48 24 e. ki. 17. 

* 

t'ml j_L  

ST1WNG tlf. 92.6 550 	'  

giAVfE#1ffVT 
ER MyF 81L4IRE 

iN6 INN DIN 

I 

VIGNETT 

TIRSDAG 5/8 S  A  LG 	
STARTER 

ALLE STOFFSKO 
NA 

20. 
SYKKELSKO ierre 
rv 

NA 

148.- 
Originale 

COMANCHE Western Boots 
skinn 

KUN 

9, 80= 

Sandfarget 

108.- 
Kun 20 par 

1/2  
Dame 

Rester 
SEILERSKO 

PRI 
- barn 

Masse PUMPS 
I skinn, rn/u svingback 

Kobolt - gronn 	sort - hvit 

98M 
HERRE- 

SAN DALE R 
FRA 

Alle orthnre 
varer 

08.-- 150.- -20% 
+ masse. andre godbiter 

SKOBUTIKKEN MED DE FAMILIEVENNIIGE PRISENE 
APN.TD.: 10 - 17. LORDAG 10 - 13 

Skdluts 19e.t 
TIf. 88 74 20. Halléns Skofabrikk, Løvstadfeltet, 1820 Spydeberg 

Enebakk kommune 
Kiubbleder - Ytre Enebakk 
Fra 1/9-86 og ut áret er det ledig engasjement i ½ stilling 
som klubbleder i Ytre Enebakk. Engasjementet byr pa 
mulighet til forlengelse. 

Ungdomsklubben i Ytre Enebakk er under omorganise-
ring. Søkere ma derfor vre innstilt pa a utvikle og plan-
legge driften av kiubben i samarbeid med sittende ung-
domsstyre. Stillingen kan ogsâ bli tillagt andre opp-
gayer innen kommunens ungdomsarbeid. SØkere bØr ha 
relevant utdanning og/eller praksis. Ved tilsetting vil det 
bli lagt vekt pa fleksibilitet og tidligere erfaring fra ung-
domsarbeid. Stillingen lØnnes  i ltr. 10-17. For søkere 
med minst hØyskoleutdanning  ltr. 14-19. 

Nrmere opplysninger Ms ved henv. kulturkontoret tlf. 
92 60 60. 

Barnehagepraktikant 
Det er ledig en stilling for praktikant ved Ytre Enebakk 
barnehage for barnehageâret 15/8-86 - 14/8-87. 

Ltr. f.t. kr 5.006,50 pr. mâned. 

Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse styrer, tlf. 
92 40 66. 

Ansettelse skjer pa de vilkár og med de plikter som til 
enhver tid framgâr av gjeldende lover, reglementer og 
tariffavtale. 
SØknad med kopi av attester/vitnemãl sendes Enebakk 
kommune, 1912 Enebakk, innen 27/8-86. 
I forrige nummer av Vignett hadde det sneket seg inn 
en feil i Enebakk kommunes utlysing av stilling ledig 
som teknisk sjef. 
I tredje avsnitt, nest siste setning skal det stá: Det vii 
bli lagt stor vekt pa at sØkere har administrative evner/ 
kunnskaper samt SAMARBEIDSEVNE og gode leder-
egenskaper. 



Nydelige 
bokservalper 

Bokservalp gis bort pa 
avisbetingelser. Bokser - 
vaip, hann, til salgs. Le-
veringsklare. 

TIf. 92 45 29 

Besok var 
helsekostforretn ing 

i Lillestrom City 
Underetg. 

Vi har utvalget 
Med hyggelig 

be tjening 

Ntw*pst 
LillestrØm City 

TIf. 7114 04 

RING Alt I glass 

87 12 30! 
KJEPPESTADVEIEN 

BLYGLASS - SPElL- FRONTRUTER 

NY LAVPRI$BUTIKK I ASKIM 
(TidI. Johs. Bekkevard) 

KJOTTDEIG 
Veil. 93,40 pr. kg 

	KJØTTAVDELINGEN 
ROKTE 
POLSER 
Veil. 65,50 pr. kg 

KALVE- 
RULLADE pr. hg 

760 5770 
42° 

TOMTESKINKE 
Pr. hg 8° 

KRYDDER-
SKINKE pr. hg 

780 

    

OSTFOLDS BILLIGSTE FRUKT OG GRONTAVD. 
HODEKAL KINAKAL 
Pr. kg Stor, fin, pr. stk. 

AGURKER 	890 
Pr.kg 

BANANER GRONNE 
Pr. kg 	 780 

DRUER pr. kg 	120 110RsKE 

P,. kg 

KOLONIAL 

KNEIPPBROD 
Veil. 9,40 pr. stk. 	

390 
- DOLLAR 480 

KAFFE 	15° Kok-/filterm., 1/4 kg 	KUN 

3 PKN. 

PALMOLIVE 	95 SAPE 	KUN I 

NORVEGIA 
OST 	46° Veil. 52,50 pr. kg 

NATURELL 
KRABBE 170 gr.990 
Veil. 27,- pr. boks 	NA   

EPLESIDER 1/i fi. 490 MERK PRISEN! 

S/ETRE ASS. 
SMORBRODKJEKS ±30% 2KGMJDDAGSRIS 	KUN14"050 

Vammaveien 27 - 1800 Askim - TIf. 02/88 13 39 
Apningstider: Mand. - onsd. kI. 9-17, torsd. - fred. kI. 9-19, lord. kI. 9-15 

HDSTENS 
SAFTER 

OG GELEER 
150 ár har Askim Frukt- og Brpresseri produsert safter og 
geleer av ypperste kvalitet. Sett hostens br og frukt p5 flaske 
og glass i kjelleren. 

LEIEPRESSING AV BRSAFTER 
Vi har nS begynt sesongen for Ieiepressing av beer til saft. 
Br som innleveres ma vre godt modne og fri for blader. 
Frosne br mottas ikke, unntatt bringebr. 1 kg br gir en 
1/1 fl. saft a kr. 5,20 + pant. Vennligst ikke lever vare flasker 
merket EpIemost, i brsesongen! 

LEIEPRESSING AV GELEER 
Rips og solbmr kr. 4,50 pr. glass (440 g). 
Vi bruker kun norske ràstoffer av forsteklasses kvalitet i v5r 
produksjon av safter og geleer. Avhengig av rávaretilgangen 
selger vi disse til fabrikkpriser uten innievering av br. 
Priseksempler: 
Ripssaft 
Solbrsaft 	 
Solbmrsirup 	 
Ri ps/bringebrsaft 
Rips/solbrsaft - 

• I tillegg kommer flaskepant kr. 2,—. 

ASKIM FRUKT- OG BARPRESSERI 
TELEFON: 02/88 18 06 —ASKIM 

• 'N. 

	 kr. 11,60 
kr. 13,80 
kr. 12,90 
kr. 13,60 
kr. 12,40 

APNINGSTIDER: 
Mandag - torsdag: 
7.30-17.00 
Lordag: 7.30 - 12.00 
Stengt mellom 
W. 9.00 —9.30 og 
kI. 13.00 - 13.30 
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Kirsebrsaft 
Jordbrsaft 	 
Ripsgele 	 
SoIbrgeIe 	 

kr. 14,80 
kr. 16,00 
kr. 6,70 
kr. 7,70 

VIGNETT 

tIA 
\j 	uj 1 

A0 ISMks 
avfo&flest 

Harpet matjord 
og støpesand selges tilkjØrt. 

Tlf. 92 49 20 e. M. 19.00 

Kontaktlinser 
tilpasses 

Timebestilling:Tlf. 71 4391 

LILLESTROM 
KONTAKTLINSEINSTITUTT AIS 

Storgt. 21 (Fjellberghjernet) 

OPTI K ER 

OLAV KJOLBERG 
GEIR KJOLBERG 

.N.O.F 

KJOP 
OPEL 

SKI 
:ELIFOLLO 

SKI AUTD 
Torgveien 1, 1400 Ski. TIf. 87 35 65 



Ski Glassrnester-

lorretning A/S 
Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

ut. 87 34 55 

Din spesialforretning 
SALG AV KUNST 

iebo Senteret, 1820 Spydeberg 
TIf, 88 85 90 

SPESIALFORRETNINGEN ELEKTRONIK K 

MARKISER 

Inneh. Leif Vedat 
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 

tit. 92 45 58 

CATERING 

Clifford A/S 
Alt I mat til hverdag 09 test. 

Catering. Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. (02) 92 88 60 

CONTAINERUTLEIE 

CS Containerutlele 
Utleie av avfatlscontainere 
fra 2-8 m3. 

111.837019 

Mobil 094/23 576 

PARFYMERI 

Sissels parfymeri 

111 a 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

PREPARANT 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstop-
ping. Ogsâ saig av fugler og dyr. 
Smâttaveien 3 B, 1911 Fla-
teby. Tif. 92 85 90. 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin 
09 tyringsotje 
Tit. 92 8124 

Roll Nssvold 
Vestil, 1911 Flateby 

Mobil parafin, 
fyringsolje, diesel, 

smoreolje 
TH. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

SJAFORSKOLER 

VGNETT 

Kultup og 
mlijØ I NBU 

<<Fâ swing pa bygda di>>, 
vii fortsatt vare det sen- 
trale 	hovedarbeids- 
omrâdet til Norges Byg-
deungdomslag. Ted siden 
av jentenes situasjon i 
bygde-Norge og jobbska-
ping, vii kultur og miljø 
vre et viktig element. 

Tenk trivsel-sats kultur, sier 
lederen i Norges Bygdeung-
domsiag, Eli Blakstad. Et ailsi-
dig kultur- og aktivitetstilbud er 
en forutsetning for at folk vil bo-
sette seg og trives i bygdesam-
funnet. 

Norges Bygdeungdomslag ser 
alvorlig pa alle trafikkulykkene 
og vii drive holdningsskapende 
arbeid overfor ungdommen. Eli 
Blakstad sier at bygdene ikke 
har râd til a miste viktige res-
surser ved at sá mange ungdom-
mer har mistet iivet i trafikken 
den siste tid. 

Kamp mot forurensning og 
Ødeleggelse av naturen vii bli et 
viktig arbeidsomrâde i alle iedd i 
organisasjonen. Feil forvaltning 
av naturressursene vii Ødelegge 
menneskehetens framtid, sier 
NBUs nye leder, Eli Blakstad. 

AnnoNser leses 
av folk flest 

Betel 
Onsd. 6/8 ki. 19.30: Me-
nighetsmøte. 
SØnd. 10/8 ki. 19.00: Gerd 
og Valentin Karisen. 
Alle veikommen. 

BEG RAVELSESBYRAER 

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

Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3- 1400 Ski 

(02)*87 3060 
HELE DØGNET 

SVeums Blomstertorretning 
og Begravelseshyra 

Holger Sveuni 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 

Telefon biomsterforretning 7114 11 
Telefon begravelsesbyrã 71 48 30 

BWVERKSTED 

Autorisert 
bilverksted 

Rep. av personbiL varebil, 
lettere lastebiler. 
Alle merker. 

Rud lndustriomr 
1911 Flateby.j 
Tit 92 87 72 1 
P.9284 15 

TANNLEGE 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

Ill. H. 9.00-15.00 	928739 
Tit. utenom kóntortld 	92 80 31 

Kvelder, lordag etter aviate. 

Enebakk 
Tanntéknikk 

TANNTEKNIKERMESTER 
LASZLO FARAGO 

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

EIEKTRO-MEKANISR VERRSTED 

D. Freitag & Co 
Elektro-Mekanlsk - Verksted 

Produksjon — reparasjon 
Sterkstrom - svakstram 

Bit - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

1K. 02192 62 94 

EL-INSTALLASJON 
Strømsborg & 

Enersen A/S 
utterer all I el.lnstallasjoner 

1912 Enebakk lIt. 92 63 00 

El LAG 	0) 

o"s,  INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJORD 
" UTFORER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. SaC, 1911 Flabby 

Tit. 9286 94 
MobiltIt. 094126165 

ENEBARK KULDESERVICE 
Saig og service av 

kjøle- og fryseutstyr. 

Henv. Magne Hansen 
1912 Enebakk, tlf. 92 64 79 

Mobil 094/20 241 

BILLAKKERING 

Bjørns autolakk 
v/Bjorn Brunstrom, Flateby 

Tit. 92 85 06 
Oppussing og lakkering 
av taste- og personbiler 
BRENNLAKKERING 

UNDERSTELLSBEHANDLING 

Enebakk Antirust 

1911 Flateby 

TIf. 92 8900 

SJAFORSKOLER 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

OppI.ring pa b/I 
Teor/kurs 
Fase II 

TIf. 92 88 51/71 42 92 

RORLEGGER 

EIIk Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og reha-
bilitering. 
Utleie av Iensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk, lIt. 92 4639 
mobil 097/57419 094/27522 

v/Tiygve E. An&esen 
Vi UTFORER ALT  RØRLEGGERARBEID 

TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS 
VAgllvn. 25, 1914 Enebakk lIt. 92 43 54 

John A. Andresen 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

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

Iii. 924892, Mob.tlf. 094/11 747 

REGNSKAP 

1912 Enebakk - 
Tit. (02) 92 63 03 

'J 	
MED4-. AV UORSKE 
REGNSKAP$UYAAERS rORCuIuO 

Scan consult 
Service•senter for nringsdrivende 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-râdgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 92 47 74 

FRISOR 

Siw's salong 

hf. 92 80 49 

Apent hver dag 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

Bjepke 

Hgolpdesogn 

TIf. 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

MURER 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 
Tit. 92 82 90 

Asveien 7, 1911 Flateby 

[W-1  K•S•Yrkesk1r 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

itt. 02188 8154 

Langdag onsdag og 
torsdag tit kI. 19.00 

BILFIRMA 

Kommisjon 
oppbl 100% finansbistand. 

TIf. 02192 80 70, 1911 Flateby 

MASKINENTREPR. 

Alt I nydyrking, bakkeplane-
ring og annen massetrans- 
pOrt. 	R11ngeN 
111.8370191721685. 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDU 
Alt I biikkenslagerarbeld 

utf ores 
1911 Flateby 
Tit. 92 84 68 

Enebakk 

TranStormor. 

vePksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

TIf. 92 85 40 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. Tit. 87 37 10 

Kiasse A - Kisses B 
Teorikurs - Kj'etinier 
Om nodvendig meter vi 
fit kjoretimer I Enebakk 

Annonser leses 

av folk flest 

Svein Cuibrandsen 

Alt i blikkenslagerarbeid 
utfores. 

1911 Flateby 
TIf. 92 82 67 

Alt i innramming 
1911 Flateby. TIf. 9286 10 

ogéâ kveldstid 

Spydeberg 

RAMMEFORRETNINC 

EIENDOMSMEGLER 

SELGEEIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER as 
JERNB.VN. 2. 1400 SK!. TLF. 87 37 3" 

GLASSMESTER 

 

INNRAMMING 

 



Enebakkinger er utvilsomt glade i 01, nrme-
re bestemt pus og juleøl. 220 000 liter fikk vi i 
oss i 1985, og det er nesten 30 liter pr. enebak-
king. I forhold til 1984 er det Okning pa 4,7% - 
men tallene blir atskillig dystrere hvis vi sam-
menligner med 1983. Økningen fra 83 til 85 er pa 
nesten 14%. 

Enebakk er en av de M Romerikskommunene 
med okning. Ralingen han vise til en nedgang 
pa 16 000 liter, og til tross for at Ralingen har 
dobbelt sá mange innbyggere som Enebakk, 
drikker de 3 000 
liter mindre. 
ENEBAKK ØKER 	 fra 84 til 85 - men altsâ ikke 

Bryggeriforeningens tall for 	Enebakk. 
alle kommunene pa Romeri-
ke forteller at den totale om-
setningen ble 7,2 millioner li-
ter 01, eller 14,4 millioner 
halvlitere. Setter du glassene 
etter hverandre vil de fint 
greie strekningen Oslo-
Trondheim. 

En Økning pa 4,7% hØres  vel 
kanske ikke sa ille Ut, men 
faktum er at Enebakk er en av 
de f. kommune pa Romerike 
som fortsatt har stigende 
Olomsetning. Hele ni av de 
fjorten Romerikskommunene 
hadde nedgang i omsetningen 

Det strides opp 
søppeltømming pa 
Durud gard 1 Ytre 
Enebakk Tidlige-
re i ar fikk Knut 
Enger tillaltelse til 
a tømme nedriv- 
ningsavfall 	her, 
men Fylkesman-
nen i Oslo og 
Akershüs har nã 
omgjort vedtaket. 

Fylkesmannen 
begrunner avsla-
get med at Enger 
ikke bare har tømt 
nedrivningaavfall, 
men ogsã foruren-
sende avfall. Dette 
ble konstatert pa 
befaringer bade av 
helseutvalget 	I 
Enebakk og folk 
fra Fylkesinannens 
kontor. 

Fylkesmannen omgjØr 
sitt vedtak av 10. juli om a 
gi tillatelse til tØmming  av 
nedrivningsavfall pa Du-
rud gârd i brev av 31. juli, 
bare tre uker etter at tillal-
else hie gitt. 

Fylkesmannen pâlegger 
Knut Enger a stanse all 
deponering av avfall om-
gáende. Fylkesmannen 
skal ogsa pa befaring for a 
se om Enger ogsâ skal pa-
legges a fjerne avfallet som 
allerede ligger pa Durud 
gàrd. 

IfØlge øvre Smaalenene 
vurderer ogsâ Fylkes-. 
mannen om saken skal 
medides til politiet. 

HwPvePk 
pa bilep 

Tirsdag mor-
gen hadde Vig-
nett Terje Han-
sen i Haugveien 
pa Flateby pa te-
lefonen, en smule 
fortØrnet over de 
siste 	netters 
hendelser. 

- Natt til sØndag, natt 
til mandag, og natt til 
tirsdag har flere 1 Haug 
veien fatt ramponert bi 
lene sine Knekte yin 
dusviskere og antenner 
er ikke noe hyggelig a 
mote pa cegnfulle mor 
geei 1oItl1er han til 
Vignett og piesiseiex at 
det begyrmei a dreie 
seg om flere tusen 
kroner. Han har en' 
viss pethng pa' nvem 
som n. sta" U, for h1i 
\/rvec cg de er (iCTecl 

clvai t 

IKKE ALLE DRIKKER. 
Med stort og smatt drikker 

Enebakks innbyggere narme-
re 30 liter hver árlig, men med 
tanke pa at omtrent 201/c. av 
kommunens innbyggere er 
under 12 ar blir tallene en del 
anderledes. Hvis vi heller ikke 
regner de over 70 ár som p0-
tensielle Øldrikkere har vi fun-
net Enebakk gjennomsnitts-
"super": Han er mellom 13 og 
69 ãr, og drikker 40 liter 01 ãr-
hg - noksá nOyaktig  10 kasser 
01... 

S 

Gjennomsnittlig drakk flyer Enebaklcing mellom 12 og 70 àr 
240 slike i løpet av 1985. Siden 83 harforbruket av 01 i Ene-
bakk Økt med snaue 15%. 

FØrstkommende lørdag og sØndag kan igjen 
orienteringsgruppa i IL Driv igjen Ønske ye!-
kommen til Enebakk 2-dagers. Dette orien- 

teringsløpet samler deltakere fra hele landet 
- og er blant annet et av de lØpene  som teller I 
kvalifiseringen til junior-NM. 

JAKKER/BUKSER 8-l6àr 	  

DONGERIJAKKER 8-16 âr, for 379, 	- 

ALT SOMMERTOY ELLERS 	 

BABYTOY 

o20-30% 

ALT FOR BARN. 

30- 50% 

KR 98 -

NA 250:' 

Fjorârets arrangement ble en 
gedigen suksess for arrangØrene, 
god deltakelse og prikkfri gjen-
nomfØring kjennetegnet fjorarets 
lØp. 	Kjenner vi arrangØrene 
rett blir nok lØpet  en suksess og-
sa i âr, vi far bare hàpe at vrgu-
dene ogsa spiller pa samme lag 
som arrangØrene.  Blant lokale 
løpere stiller det flere fra Driv, og 
enkelte fra Flateby. 

Mand.-fred.: 	 06.30-21.00 
Lard 	 09.00-20.00 
Sønd.: 	 11.00-21.00 

OYEREN BENSIN 

& SERVICE 

1911 Flateby 

Service fra 09.00-16.00. 
Eventuelt timebestilling. 

Apningsticier: 

Godt utvalg i 
videofilmer og 

-maski ner 

TIf. (02) 92 81 32 

::ffl.siifldre 	IaM 


