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Kjøp og saig av biler
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• 100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til vole
de fleste bilmerker.

FLATEBY ANTIRUST
lIt 92 80 70

Barnehagenemda uten 10sningep
Gull til
Elisabeth
Se side 3

Enebakk
2=dageps
med 700
deltakepe
Se side 5
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PA DEKKJAKT? Kjer til
YUlE BEBAKK
BENSIN&
SERVICE AS
1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OLJ.- REKVISITA
Aut. gummiforhandler
Stat-radial stadigpâ tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
111. (02) 924408
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EKOFISK

Foptsatt Ikke;
II
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Fritidshjem i Enebakk har i flere àr vart en sak som har
versert i kommunale organer, men heller ikke sist mandag
kiarte formannskapet a finne noen løsning. Lokaler som
kan brukes til dette formãlet er det store problemet for
kommunens politikere.
Barnehagenemda har vurdert oppstarting av fritidshjem
allerede i host, men det hele strander alts a-^ pa lokaler.
- De bevilgnin.gene som er tatt med i langtidsbudsjettet
kan innebare begrenset virksomhet ett sted I bygda, sier
rãdmann Halvorsen.
muligheter for a etablere
JOBBER VIDERE
Formannskapet har fritidshjem I Enebakk fra
bedt barnmehagenemda hØsten av.
Pa litt lengre sikt kan
om a jobbe videre med
det
bli muligheter for fortanke pa en forsøksordfling med fritidshjem. Pa sØksordning med fritidsforsiag fra Jorunn Buer hjem ved for eksempel det
(Ap) vedtok ett enstem- gamle herredshuset I Kirmig formannskap ogsâ a kebygda, eller i komfâ utarbeidet en samlet munale boliger. Men det
plan for fritidshjem i Ene- er kiart at det disse lokalebakk. Det ble ikke satt no- ne ikke bare er aktuelle for
fritidshjem, bade kulturen fist.
og kirkesektoren har sagt
seg interesserte I det gamALTE RNATIVER
Hauglia skole har ledig le herredshuset.
kapasitet i korttidsbarnehagen, men sambruk melRàdmann BjØrn Halvorsen
lom denne og et fritidshjem ble frarâdet av sosi- kunne ikke legge fram noe
forsiag for formannskapet
alkontoret, og det er derfor ikke dukket opp noen om fritidshjem kommende àr

No
i Enebakk. Barnehagenemda
har ikke kiart a finne lokaliteter som kan tas i bruk fra
kommende dr.

TRUET
MED
KNIV
Innehaveren av
Gran Videosenter pa Gran i Ytre
Enebakk fikk seg
en stØkk i livet
natt til lørdag.
Han bor i samme bygget som
videoforretningen er i, og han
váknet av innbruddstyver ved
firetiden lørdag

morgen. Da han
kom ned, truet
den ene han med
kniv, og han matte trekke seg tilbake.
Politiet leter nd etter tre
menn i 20-25 Ars alderen
som skal ha státt bak innbruddet, og ikke minst
truet mannen med srdeles farlig vápen i hand.
De tre personene som
hadde vrt inne i bilen
kom seg unna i en drosje,
som var registrert med
C-nummer, men selve
nummeret er ikke kjent.
Folk fra lensmannskontoret satt opp sperringer flere steder, men bilen ble ikke stoppet.

Vignetts Pedaktop-anmeldep Hauga
---I ((8r:lleIl kan an 1101' passe -' I tii pei'son og aMeft))
I Fá gode râd av Anne-Lise
I
FOLL40
I
URr, BRILLESENTER AS
I ANNE-LISE FLAM, OPTIKERMESTER
IL Idrettsvn. 20 - 1400 Ski - hf. 87 50 30
b - - - - -

Vignetts redaktØr, Arne Kongsnes har anmeldt Per Hauga, Flateby, for legemsfor1 narmelse. Episoden skjedde pa Salams Pizza
I fredag kveld, og er etter redaktørens oppfatning en direkte fØlge at et førstesideoppslag i Vignett 11. juni I âr, der sØnnen var innblandet.
Redaktøren kom fra episoden
uten kroppslige skader, kun med:
en Ødelagt skjorte. I anmeldelsen
heter det blant annet: "Mitt p0eng er at han angrep meg som
journalist i Vignett, og ikke som

privatperson, og det menerjeg er
god nok grunn for anmeldelse."
Vignetts redaktØr har begjrt
Per Hauga tiltalt og staffet for
episoden, som altsd utspant seg
pa Salams Pizza.

VIGNETT

KLART FOR SKOLESTART
JHh1JJ1IJ l hI!
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Guclstjeneste
søndag 17. aug.
Enebakk
Ki. 11.00: Stranden bedehus, Flateby, v/Johannesen. Nattverd.

P14K4TIN
- aktueUe oppslag om
ukens aktiviteter

Fylkesbibli.otekets
bokbuss begynner a
kjØre igjen 18.8. Se annonse.
Skolene i Enebakk
starter opp igjen tirsd.
onsd. og torsd. til uka.
Se annonse.

Arets skolestart er like om hjørnet,
tirsdag starter de første forventningsfulle førsteklassingene pa Ytre Enebakk skole, Og Hauglia skole. Førstekiassingene i Kirkebygda skal fá ha fene en dag til. De starter fØrst pa onsdag.
Vi far ikke hàpe at eleveFORSTE KLASSI N G...
Det er ingen spØk a be- ne pa Mjr blir irritert pa
gynne i førstekiasse. Etter
ett ár pa førskolen er fortsatt mye nytt nâr en liten
sjuâring kommer tuslende
med mamma eller pappa i
hánden - skikkelig nervøs
som seg hØr og bØr. Assen
er lreren, mon tro svirrer
rundt i hodet sammen
med en masse andre tanker om hvordan det fØrste
âret pa skolen vii bli.
UNGDOMSSKOLENE

Elevene pa Enebakk
ungdomsskole skal starte
fØrst torsdag, og da kan
rektor Ønske et nytt kull 7.
kiassinger velkommen fra
henhoidsvis Stranden og
Kirkebygda skole. Skolesjefen opplyser at det blir
vanhig skyssopplegg ogsá
fØrste skoledag.

skolekontoret, men de ma
belage seg pa a mote pa
skolen allerede tirsdag, og
far dermed to dager kortere sommerferie enn elevene pa ungdomsskolen i
Kirkebygda.
STRANDEN OG
KIRKEBYGDA

Onsdag er det Stranden
og Kirkebygda skole som
setter i gang skoleáret, og
i Kirkebygda blir det skoleskyss som normalt.
Rektor BrØnmo kan fortsatt ikke tilby sine elever
noen bedre gymsal, planene der drØyer pa grunn av
problemer med tomteavstáelse.
Kanskje neste âr, far bli
moraien...
Vel mØtt til nytt skoleár!

Ytre Enebakk husmorlag holder ekstraordinrt ársmøte torsd.
28.8.
Y. Enebakk
skole. Se annonse.

pa
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Tirsclag er det k/art for skolestart, i alle fall for noen av Enebakk-skolene.

/ I

Betel minner om mote
i kveid onsd. 13.8. ki.
19.30. Se annonse.

SØndag 17. aug. ki. 16.30
(B):
DONALD I
VILLMARKEN
Ki. 18.30 (U):
HJELP VI ER
I POPBRANSJEN
Ki. 20.30 (V):
COUNTRY,
ANGSTENS HOST

Bryllup
feires lØrd. 16.8. av
Britt Vardeberg, Enebakk og
Erik Taalesen, Skien.
Vielse i Marl kirke kl. 15.00.
Adr. for dagen.: Enebakk Herredshus.
Fodt

Asker 3/8-86:
Joar fikk en stor lillebror som
heter Eirik.
Else Resaland Wiik
og Nils-Petter Wiik

Hagebcerene er kiare til

a plukkes. Her er det Vemunci Kongsnes som hiver innpã medrips, solbcr og kirsebcer.

VIGNETT

I samarbeid med
Realkreditt kan vi
ná tilby
til
meget gunstige
betingelser.

Ian

Elisabeth Haugen fra Enebakk Vannskiklubb tok
programmessig hjem NM-gullet for senior i Slâstad.
Hun vant hopp med ny norsk rekord - 29,8 meter. Hun
vant ogsã trick, men i slalom matte hun se seg slâtt. Til
helga er det junior-NM pa Mjar...
Pal Mortensen fra Enebakk gjorde det ogsâ meget
sterkt, det ble gull i slalom og trick, men det holdt bare
til bronse totalt. Han fikk kongepokalen for sin suverene oppvisning i slalom.

• Inntil 100%
av lanetakst.
• lnntil
.f'-'
'A)
30àrs
avdragsfrihet.

UTROLIGE ELISABETH

[IjJ I FORSI

Ta kontakt
- sá far du vite mer!

Enebakk Vannskiklubbs Elisabeth Haugen er totalt suveren pa
kvinnesiden innenfor norsk vannskisport, til tross for at hun bare er
16 ár.
Hopp er en hennes sterkeste kort, og i den Øvelsen ble da ogsâ gull i
Europamesterskapet. Under NM fikk hun notert fly norsk rekord med
29,8 meter. Hun sier selv at hun har notert bedre lengder pa trening,
sá kanskje vi far se en forbedring nâr hun skal "konkurrere" med andre juniorer pa hjemmebanen Mjrvann kommende helg.
Elisabeths NM-gull gir henne ikke bare nok en medaije i premieskapet, men ogsâ en fantastisk tur til USA. Der skal hun fØlge US-Masters pa vannski pa nrt hold, fra tribuneplass. Det er ennâ et stykke
igjen til verdenstoppen, men hun er da ogsâ bare 16 âr.

Dist. rep.:

Per E. Grosvold

TIf. 92 43 83 e.kI. 17.00.

Sniffing
p ca' Blepke

Den tredje enebakkingene som var i ilden var Ingar Pedersen, stevnets yngste deltaker med sine 15 ár. Han ble nummer to i hopp med
fly personlige rekord - 42,9 meter. Totalt ble han nummer fire. Ingen
blir vel overrasket om han tar hjem junior-gullet pa Mjr til helga.
Det kunne gâtt riktig galt med Ingar pa grunn av en ren arrangØrtabbe. Da Ingar skulle hoppe, kom han til et uvannet hopp, og det er
som a kjØre pa sandpapir. Han "flakset" 30 meter gjennom lufta, og
landet pa utrolig vis trygt.

AMFMRFI--

.1.*ij1rrL iurTi.
Det ser ut til at EIFs darner har funnet igjen
toppformen. Søndag matte Vaistads darner
reise fra Enebakk med 0-9 i bagasjen. Nina
Ekenes ble Enebakks toppscorer med fire

mal.
a
Idun Aasli satt inn to av Enebakks màl, mens Nina Ekenes
scoret fire.

I(RING

Nor.ke Folk Norges Brannkässe

UVANNET HOPP FOR INGAR

%

- /

Enebakklaget dorninerte kampen fullstendig, og Valstad hadde ingen ting a stille opp med. Stillingen ved pause var 4-0, og kampen var
da i realiteten avgjort.
Foruten Nina Ekenes fire mal scoret Lena Hole og Idun Aasli to
hver, og Lena Mjrskaug ett. Vi Mr hape laget kan holde pa dette spillet utover I sesongen, men de ma vre forbeedt pa atskillig stØrre
motstand.

VERV EN VENN TIL

Ppomillem
kl
i heiga.

OfI9flft!

ST07T DIN EGEN LOKALA VlSI!!!
•
V
V

For hver ny abonnent du verver til
Vignett - din egen lokalavis
- leverer vi inn en

5 UKERS TIPPEKUPONG TIL EN VERDI A V KR 201 DI7T NA VN!
V Ja, jeg har vervet en ny abonnent til Vignett:

Navn:

V
IV Adr.:

Postnr./sted:
V Ja, jeg har gjort meg fortjent til en 5 ukers tippekupong I
, Norsk Tipping, og jeg far tilsendt kopi I posten sâ snart
abonnenten har betalt:
V Mitt navn:
V
V Adr.:
V Postnr./sted:
V
Var adresse:
Vignett, Klokkerudásen 1, Postboks 62, 1912 Enebakk
V

Folk fra lensmannskontoret i
Enebakk matte
lørdag kveld spre
en ungdomssgjeng som sniffet
og drakk 01 utenfor Bjerke Dagligvare pa Flateby.
De átte politiet
fjernet var gutter og
jenter I alderen 16-19
ar. Snifferne var pavirket av lynol.
I den siste tiden
har det vrt mye
bràk pa Flateby I helgene, med ruteknusing, fy11 og hrverk.
Lensmannskontoret
varsier nâ sterkere
tiltak mot ungdommen pa Flateby.

V
V
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Natt til lØrdag
ble en 17-áring
fra Oslo stoppet i
rutinekontro!! i
Enebakk,
og
sendt til lege for
blodprØve. Natt
til søndag ble en
20-aring fra Askim tatt mellom
Kirkebygda og
Ytre.
20-âringen fra Askim var pa vei hjem
fra en fest, da han ble
stoppet I rutinekontroll. Han kjØrte bil,
mens 17-âringen ble
tatt for promillekjøring pa moped.

VIGNETT

Utvi.delsesplane'fie fop - legesenteret ep k1ape

Legesenterets lokaler skal utvides med 247 kvm., og det er blant annet meningen a overta kulturkontoret og tanniegek onto ret til legesenterformàl.

Enebakk legesenter i Kirkebygda
skal utvides med snaue 250 kvadratmeter. Helsefløyen som utbygges
skal overta lokalene til tanniegekontoret og kulturkontoret.
Det betyr i praksis at ombyggingsarbeidene ikke kan pástartes fØr
ARBEIDSGRU PPE

Utvidelse av legesenteret
var pa formannskapets sakskart i februar i ár, og da ble
det oppnevnt en plankomité
med tre medlemmer. Planer
og kostnadsoverslag skulle
vre ferdig senest 1. mai i ár.
Arbeidsgruppa bestod av
daglig leder ved legesenteret,
Arild AambØ. bygningssjef
Stein Marsdal og Sofia Nordhagen. Arbeidsgruppas forslag ble fØrst ferdig 30. juni,
noe gruppa bekiager overfor
formannskapet.
BYGNINGSARBEID

Bygningsarbeidene er kostnadsberegnet til 261 000 kroner, og det er meningen at
kommunens egen vedlikeholdsavdeiing skal utfØre
brorparten av arbeidet.
Som tidligere sagt er det
noe uvisst nár arbeidet med
utvidelsen kan ta til, det er
mange skjr i sjØen.
Tanniegene og kulturkonsulenten ma fØrst ut, og
de ma skaffes nye lokaler.
Aktuelt i den sammenhengen
er postkontorets og ligningskontorets lokaler, men de blir
fØrst kiare nár StrØmsborg &

kulturkonsulenten og tanniegene er
flyttet ut.
Tanniegene har leieavtale med
kommunen til 1.1.8, men har sagt
seg villige til a flytte ut nár lokalene
pa grendesenteret i Ytre og pa Flateby er ferdige. Dette er ennâ uvisst,

Enersen nybygg star kiart, og
det er forØlØpig iitt usikkert.
Slik det ná ser ut, vii pâstartingene av bygningsarbeidet
ved legesenteret vre avhengig av nâr StrØmsborg &
Enersen bygg star kiart.
- Gravingen er pábegynt,
og var kontrakt innebrer at
bygget skal stâ ferdig 31. desember i dr, sier Knut
StrØmsborg i StrØmsborg &
Enersen til Vignett.
ANSATTE MED
PADROFTINGER

Kommunen er naturlig nok
kiar over de vanskelige arbeidsforholdene ved legesenteret idag, og er innstilt pa at
kommunen skal fâ et funksjonelt legesenter. Pa bakgrunn
av dette har de ansatte ogsá
vrt inne i bildet under drØftingen av planene.
De ansatte hadde fiere
kommentarer til planene om
en utvidelse med 247 kvm. De
Ønsker blant annet at dette
skal vre en midlertidig lØsning fram til det nye helse- og
sosialsenteret star kiart. Selv
om lokalitetene blir stØrre og
bedre, pápeker de ansatte at
lokalene ikke vii gi plass til

flere legetimer. De ansatte
Ønsker ogsa andre lokaler for
bedrifthelsetjenesten, og nytt
inventar til venterom og resepsj on.
Det er ogsa holdt et mote
mellom ordfØrer, rádmann og
de ansatte ved legesenteret.
De ansatte Ønsket en redegjØrelse for planene, og hvilken plass legesenteret skulle
fA i det kommende helse- og
sosiaisenteret. Legene pekte
pa at et velutstyrt legesenter
legger forholdene til rette for
Økt effektivitet, og dermed
ogsa Økte inntekter for kommunen.
KOSTNADER

I innevrede ârs budsjett
er det avsatt 450 000 kroner
til utvidelse av legesenteret.
Kostnadsoverslaget
som
foreligger overskrider dette
med 26 000 kroner, og de skal
tas med i budsjettet for 87.
Arbeidsgruppa hadde i sitt
forsiag ogsá tatt med medisinsk utstyr for 190 000 kroner. Dette vil rádmann Halvorsen gá inn for at blir tatt
opp i forbindelse med budsjettbehandlingen for 87.
Et minimum av nØdvendig

ifølge radmann Bjorn Halvorsen.
Hvor kulturskonslenten skal plasseres er ikke avklart, men mye avhenger av nar Strømsborg & Enersens nye lokaler star ferdig. Der skal
blant annet postkontoret og hgningskontoret leie lokaler.

medisinsk utstyr vii koste 95
000 kroner, og resten kan
skaffes til veie i lØpet av en
toârsperiode.
- Det medisinske utstyret
er svrt viktig for legesenterets funksjon. Med et tilfredsstillende utstyr vii en

unnga unØdvendige henvisninger til poiiklinikker
med ekstra ventetid, og alt
det innebrer i form av usikkerhet, bekymring og sykemeldinger, sier Arild Aambø,
daglig ieder ved legesenteret.

I forbindelsen med utvidelsen av legesenteret er det innhentet tilbud fra Televerket pa telefon- og callingsystem. Televerkets tilbud lyder pa 90 000 kroner.
Legesenteret har oppgitt sine behov til a vre fern bylinjer, âtte internlinjer, og en unje til kommunens sentralbord. Det er ogsâ blitt vurdert
om telefoner til legesenteret
skal gâ innorn kommunens,
sentralbord, men det er snakk
om 150 telefoner daglig, noe
som vii bli en stor belastning
pa sentralbordet. En annen
ting er at de som Ønsker kontakt med senteret fØrst ma
innom sentralbordet fØr de far
kontakt inne pa selv legesen-

teret.
Kommunikasjonssystemet er legesentrets nervesystem. Betydningen av at
dette er velutviklet og ikke
blir overbelastet og "nervØst"
sier seg selv, mener daglig leder Arild AambØ pa senteret.
Legesenteret og kommunen
mottar mye kiager pa dagens
telefonnett, med svrt mye
opptattsignaler. Det er et hap
at det nye aniegget vii bedre
dette betydelig.

VIGNETT

Her et glimtfra innspurten i H1344. Det er vel noksà kiart hvem som kommerfØrst i mdl.Kartet i munnen, og et vilt blikk i oynene, siersitt oni clet.

700 med Enebakk 2-dagers
Enebakk 2-dagers er brakt yel i havn ogsá i
ár, og dette orienteringsløpet har for alvor
butt befestet som et av landets større lØp. Hele 700 deltakere stilte til start fØrste dag, som
blant var uttagningsløp til hovedlOpet for de
yngre ârsklassene.
IL Driv og Bakke1aget Sportsklubb har arrangert dette løpet tre ár tidligere, og denne

helgen var løpet lagt til Gaupesteinsmarka
ved riksveien mellom Ytre og Ski. Et flott terreng, var kommentaren vi fikk fra brorparten
av de 700 løperne som stilte opp.
Kristin Jahr og Tore Wettergren fra Driv
ble de to eneste kiassevinnerne fra Enebakk de vant kiassene D10-12, og H10-12.

UTENLANDSK DELTAKELSE

Arets Enebakk 2-dagers fikk ogsà et visst internasjonalt tilsnitt, blant annet med deltagelse fra Sveits. Luc
Begain fra Sveits var godt fornøyd med terrendet, atskillig flatere enn alpelandskapet han var vant til fra fØr
av. Han vant sin kiasse ganske suverent.

STORT
SYKKELSALG
Vi fører komplett
delelager pa vàre sykier

SOSIAL SPORT

Man skal lete lenger etter en sport med finere miii 0
enn orienteringsporten, selv med 700 deltakere gikk
man rundt a følte at de fleste kjente hverandre fra fØr og det er kanskje de store forskjellen i aidre og kvalitet
som gjØr o-sporten sâ spesiell. Klasseinndelingen gâr
fra "Smátroll" og opp til herrer og damer 60 âr. Dette førerjo og til at orientering som oftest blir en idrett for hele familien.
LOKALE LYSPUNKTER

Sà sliten!

Enebakkingene bet sânn nogenlunde fra seg med
nevnte kiasseseire til Kristin Jahr og Tore Wettergren.
Trond Wettergren, Driv ble nummer tre i H40. Knut Lag
fra Flateby ble nummer fern i H45B. Lag lØper for Rlingen OK, men er bosatt pa Flateby, som mange av de
andre lOperne I R1ingen OK.

NA OGSA:

PA ALLE SOMMER
VARER

JOH. TVETEN A/S
SPORTSFORRETNING EIDSBERGV. 7
1800 ASKIM. TLF. 88 12 26

VIGNETT

UNGDOM

Komedier og actionfilmer faller
godt i ungdommens smak, og høsten program barer i stor grad preg
av dette. Blant annet kommer "Politiskolen 3" 2. juledag, en film kinosjef Fjelstad synes er bade fornØyelig og uforpliktende. Han lo i
alle fall godt av den.

Flateby Kinos hØstprograrn er
klart, og det er litt for enhver smak
som tilbys.
- Barne- og ungdomsprogrammet er relativt tradisjonelt, mens
vi har valgt a kjøre litt mer seriØst
nàr det gjelder voksenfilmene, sier
formann i kinostyret pa Flateby,
Morten Fjelstad til Vignett.

Voksenprogrammet inneholder
rikelig med litt mer seriøse filmer,
og kinosjef Fjelstad trekker spesielt fram "Angstens HØst" som
kommer fØrstkommende søndag.
"MITT AFRIKA"

Meryl Streep og Robert Redford i "Mitt Afrika" (bildet) er en film alle
bØr fâ med seg. Den har
gatt som en farsott over
hele verden, og er bygd
pa Karens Blixens fantastiske bok om "Den Afrikanske Farm". Filmen er
ikke bare en kjrlighetsfilm, men ogsa en
fantastisk naturfilm fra
Afrika
tidlig
pa
1900-tallet. En kiassiker
Enebakks fiimelskere
bØr fb med seg 24. august.

"TILBAKE TIL FREMTIDEN"

Denne filmen kommer 9. november, og den gikk
som en farsott pA Oslo-kinoene. Ikke uventet er det at
det er filmens science-fiction-mester, Steven Spielberg som star bak manuskriptet.
Filmen handler om unge Marty, som med sin uvanlige kjennskap til fortid og nátid klarer seg helskinnet
gjennom et utrolig eventyr. Han ma blant annet sørge
for at hans foreidre foreisker seg noen âr fØr han blir
født..
MASSE VIS AV KOMIFILMER

De som setter pris pa gode komedier, skulle ha muligheter i massevis blant hØstens ungdomsfilmer. Det
er ikke fâ filmer i denne kategorien som har fàtt plass
pa hØstens program.
"Politiskolen 3" er en oppfØlger til nummer 1 og 2,
og ifølge de som har sett filmen er den mist like morsom. Den gale gjengen fra Politiskolen er ná tilbake i
trening, og det gár som vanlig over stokk og stein.
Problemet denne gangen er at guvernØren har bestemt seg for a legge ned av de to politiskolene i byen,
men hvilken? En usannsynlig morsom film.
Har du hørt om hjemmedatamaskinen som ble sjalu
pa sin eier? Neppe, men i filmen "Electric Dreams"
(24. august) treffer du han. Maskinen heter Edgar, og
eieren Miles. En dag foreisker de seg i samme dame...
"TRE MENN FOR EN BABY"

Dette er en av árets absolutt beste komifilmer (bildet), og den var nominert til Oscar for beste utenlandske film. Den kommer 19. oktober.
Tre innbitte ungkarer far plutselig ett noe uvanlig
problem. En dag ringer det pa dØren og en baby ligger
utenfor. Vi far fØlge de tre menns barnepass, med
bleieskift og alt som hØrer med' Som om ikke en baby
skulle vre nok, blir de tre ungkarene blandet inn i
narkotikasmugling, der babyen er det naturlig midtpunkt. Filmen er butt en av de stØrste kassasuksesser
i moderne tid.

Barnefilmprogrammet er som
Fjelstad sier noksa tradisjonelt, og
førstkommende sØndag starter Flateby Kino opp med "Donald i Villmarken", en av flere Disney-filmer
som skal ga pa Flateby i host.
De fleste filmene som presenteres pa barneprogrammet kan kort og karakteriseres som rene even-•
tyrfilmer, kanskje med unntak av "Ronja RØverdatter", som er satt opp nok en gang. Den kommer 9. november.
"Sorte Faiks Hemmelighet" (28.september) er en
eventyrfilm fra sjØrØvertiden. I hovedrollen mØter vi
kaptein Herrara, som forØvrig ogsa har spilt "Tarzan"
i en rekke filmer.
BMX-sykler er butt rene farsotten blant barn, og na
skal de yngste fA anledning til a se filmen ogsa. Den
kommer 16. november, og heter "BMX-banden". Der
møter vi tre ungdommer som har fullstendig dilla pa
BMX-syler. sa se opp foreidre, hvis deres barn enna
ikke er bitt av basilien, sa blir de det etter a ha sett
denne filmen.

Norsk film har bedret
seg betraktelig de siste
arene, blant annet med
"Orions Belte" og "AdjØ,
Solidaritet!". Flateby Kino har vaigt a sette opp
nok en norsk kvaiitetsfilm pa hØstens lerret,

"Blackout" med "nikker" Henrik Scheele i hovedrollen. Den kommer
28. september.
DANSK "USKYLD"

Ved siden av "Angstens HØst" vii Morten
Fjelstad nevne den danske filmen "Uskyld" som
en av sine favoritter.
Den handler om to gode kamerater som Ønsker
seg litt erfaring med det
annet kjønn. En av dem
mØter Helle, og dermed
kastes de to guttene Ut i
et drama ingen av dem
hadde drØmt om. En gripende og sterk film som
kommer sØndag 5. oktober.

NATTKINO

Nattkino med "Nogo
attat" har nrmest butt
et varemerke for Flateby
Kino. I hØst er det planlagt tre nattkinoer, som
vanlig pa fredager.
FØrst kommer "Terminator" (10.oktober), og sa
"Gatepikene i Grenoble"
(28. november). Sist, men
ikke minst kommer "Spioner
som
ass"
19.desember. Det er en
glimrende komedie!

VIGNETT

Er du smart nok ffl
a sette pengene dine
0

pa den beste
hoyrentekontoen?
Sjansene for at banken din gir deg like høy
rente som vi gjør er mikroskopiske. Hor bare
pa dette:
Pa beløp under 50.000,-far du 10,5 % rente.
Beløp mellom 50.000-100.000,-gir 11,5 %.
Og har du mer enn lOO.00O,-pi kontoen,
far du 12,5 % rente!
En viktig ting; Nâr du passerer et -trinn>> pa
var rentetrapp, sá gjelder den nye rentesatsen
for hele det beløpet du har innestàende. Vi kaller det en <<arlig>> rentetrapp. Hvordan er dette i
din bank?
Stikk innom oss, sá hjelper vi deg a regne
Ut hva du kan tjene pa a flytte pengene dine.
Hvem vet, - ntr du oppdager andre fordeler som
Personkonto med bonus, Personkortet, osv., sà
kanskje du bestemmer deg fort bli kunde
pa heltid?
Velkommen innom!

A4/B,9,,
bank

ABC Hoyrentekonto.
OpptH 12,5°!o pa hele belopet
--

Melk og fiber
foreb
* - ygger kreft

BLI REDD.B&A' RNA
FADDER!
REDD BARN4 hjeiper nødiidende barn
gjennomet neye planiagt program som har
som màl a forbedre familiens sosiale,
økonomiske og fysiske miijø.
KOLLEKTIVT FADDERSKAP.
Kollektivt fadderskap vii si at du er
med og statter hele virksomheten
innenfor et bestemt hjelpetiitak til
beste for barn.
Aile barn far nyte godt av din hjeip.
Ingen blir stilt utenfor. Ved a tegne
et fadderskap i REDD BARNA er
du med pa a virkeiiggjøre
eErklringen om barnets
rettigheter>> som FN vedtok i 1959.

Nyere undersØkelser bekrefter at melk og fiber reduserer risikoen
for fâ kreft i tykktarmen.
— Vi har lenge vart kiar over at fett Øker faren for fá kreft i tykktarmen. I en undersøkelse ble hyppigheten av kreft sammenholdt
med fettinntaket i forskjellige land. Man fant at i de landene hvor
innbyggerne spiste mye fett, var det en høy hyppighet av kreft i tykktarmen, mens hyppigheten var lay i de landene hvor de spiste lite fett.
Finland var imidlertid en unntakelse. Her var hyppigheten av kreft i
tarmen lavere enn det man ventet.

a

a

Da kosthoidet ble nrmere undersØkt, viste det seg at finnene
hadde betydelig mer fiber i kosten enn andre nasjoner som det
var naturlig a sammenhigne med.
Na foreligger det en rekke undersøkelser som bekrefter at fiber reduserte risikoen for kreft i tykktarmen, sier professor Tore Sanner. Han leder Radiumhospitalets laboratorium for miljØ- og yrkesbetinget kreft, som forsker
med stØtte fra Landsforeningen
mot Kreft.

Mekanisme
Fiber far fart pa tarmaktiviteten og Øker avfØringsmengden.
Forskerne tror at kreftfremkallende stoffer som er dannet i tarmen, pa denne máten blir fortynnet og raskere utskilt av
kroppen. De far dermed mindre
tid til a skade tarmveggen.
Nâr det gjelder melk, kom det
en undersØkelse allerede i 1979
som tok for seg de nordiske lan-

dene og páviste et omvendt forhold mellom melkedrikking og
tykktarmkreft, sier professor
Sanner videre. Her igjen var det
Finland, der melkekonsumet er
hØyest, som viste lavest hyppighet av denne kreftformen. I Danmark, der det drikkes minst
melk, fant man den hØyeste
hyppigheten.

Kalk er viktig
- Ingen la srlig vekt pa denne
undersØkelsen, da det var uklart
om effekten hadde noe med melk
a gjØre. De aller siste rapportene
fra USA tyder imidlertid pa at
kalsium (kalk) har betydning
som forebyggende faktor ved
kreft i tykktarmen, og melk er
var viktigste kalsiumkilde.
- I en annen undersØkelse som
nylig er offentliggjort, ble det
funnet lavere hyppighet av kreft i
tarmen blant personer som hadde et hØyt inntakt av kalsium,

enn blant de som hadde lite kalsium i kosten. Noen forsØk som
har vrt utfØrt med stØtte fra
den amerikanske kreftforeningen, kan kanskje forkiare
denne effekten av kalsium. Det
ble funnet at celledeling i tarmen
var raskere hos personer som
hadde stor sannsynlighet for a fá
kreft i tarmen, enn de med lay
risiko. Dersom forsØkspersonene
fikk et tilskudd med kalsium, ble
celledelingshyppigheten redusert i risikogruppen. Dette kan
vre viktig, fordi celler som deler
seg raskt, kan - under pavirkning av kreftfremkahlende stoffer
- lettere omdannes til kreftceller.
Forklaringen kan vre at kalsium binder gallesyrer som utskilles i tarmen og danner ulØselige
kalsiumsâper, shik at gallesyrene
ikke kan omdannes av bakteriene I tarmen til irriterende og mulige kreftfremkallende stoffer.

1

ALLE KAN BLI
REDD BARNA FADDER.
Som REDD BARNA FADDER far du
to ganger i àret tilsendt brev med
siste nytt fra barna.
Et fadderskap koster bare 80
kroner i maneden. Kun 10% av ditt
fadderbidrag gar til administrative
utgifter.
Ja, jeg/vi ønsker a tegne
meg/oss som fadder for
REDD BARNAs hjeipearbeid blant nødiidende
barn i utvik ..gsiand.
Jeg/vi vii betaie
D kr. 240,- pr. kv.,
El kr. 960,- pr. ár.
Over U postgiro U bankgiro.

REDD BARNA

Navn:
Adr.:

Postnr./sted
Jeg begynner a betaie samme maned
som jeg far innbetaiingsbiankett fra
REDD BARNA.

Jernbanetorget 2, Oslo 1. T1L: (02) 4146 35.

Melk er sunt
Konklusjonen ma vre at
melk og fiber er sunn kost, men
er det ikke mye fett i melk ogsa?
- Det er riktig, og det er derfor
vi bØr bruke skummet melk og
lettmelk. Selv om det er mye vi

ikke vet om kosthold og kreft,
kan vi na imidlertid Si at et kosthold som inneholder mye frukt
og grØnnsaker, mye kostflbre og
lite fett, vil bidra til a forebygge
enkelte kreftformer.

VIGNETT

Enebakkmdilten
Enebakk Orgelfestival forsetter med konsert i Enebakk kirke fØrstkommende torsdag. Da kommer den Østtyske organisten Gottfryed
Preller.
I tiden fra 1703-1707 var Johan
Sebastian Bach organist i Arnstadt. Torsdagens organist i Enebakk kirke, Gottfryed Preller er
idag kirkemusikkdirektØr i den
samme byen.
Han betegnes som Østtysklands ledende konsertorganist. I

1972 vant han den internasjonale
Backkonkurransen i Leipzig.
Forrige àr ble han viden kjent for
sin medvirkning i den Østtyske
fjersynsserien om Bachs liv, som
ble sendt i flere europeiske land,
blant annet i Norge.
I denne TV-serien stod av na-

Med 10k. og
kinakuil. ' i panne
og skd1.1
LØk er en eldgammel kulturplante. I Norge er 10k névnt a!lerede i den eldre Edda.
Kinakal er ogsâ en meget gammel kulturplante, men her i Norge har vi hatt kinakalproduksjon
fØrst fra 1970.
LØk har sin egentlige opprinnelse Ira Midt-Osten, mens kinakâl
er og har.va?rt en av de viktigsre
gronnsakene i Kina.
I disse dagerfiommer det over
av ferske, fine, norske grOnnsaker. Det er bare ci veige og vrake.
Her er noen s,nakfulle jorsiag:
Kokt bk med ostesaus
6 10k
3 ss smOr
2 ss hveteme!
/00 gr reven gui ost
/ Is salt
3 ss brØdrasp
Rens og kok løken mØr - og.
legg dem over i en smurt ildfast

form. Lag hvit saus ved a smelte
smOret, rØre inn melet og spe
med melken. Kok opp. RØr sà inn
reven ost og smak til med salt.
Hell sausen over løken. Dryss
over brødrasp. Formen settes inn
i ovnen - 230 grader C. Stekes
Ca. 15 mm., til retten har fàtt en
gylden fin farge.
Om onskelig kan det drysses
litt reven ost over brødraspet for
formen settes inn i ovn.
Fylt 10k
610k
Fy11:
200 gr medisterdeig
60 gr 10ff
Idlmelk
2 ts salt
I ts pepper
evt. / ts paprika.
Rens og kok Iøken mØr. Skjer
av toppen pi hver 10k og hul Ut Cfl
del av innholdet. Bland medister-

turlig ársaker orgelmusikken
sentralt. De orgelstykker man
kunne lytte til ble alle spilt av
Preller, og mer utfØrlig omtale
skulle derfor vre unØdvendig.
Denne super-organisten gjester altsâ Enebakk førstkommende torsdag.

deigen med loff utbløtt i melk og
krydder, og opphakket uthulet
10k. Fy11 tilbake i lOken og Iegg
overskuddet rundt hver 10k - i en
smurt ildfast form. Legg ev. en iiten smOrklatt pa hver 10k. Inn i
ovn - 225 grader C. Stekes Ca. 30
min. Dette er en stor form. Herlig
•tilbehør er kokte poteter eller
brod og en gronn salat.
Fransk loksuppe
250 gr 10k
50 gr smOr
1 1/2 1 god kraft
salt og pepper
loffskiver
smØr og ost
Rens og skjer løken i ringer.
Fres 1kringene lvst gvldenc i
smør, og spe med varm kraft.
Kok godt og smak til med salt og
pepper. Smør loffskivene og ]egg
en tykk gui osteskive pa hver.
Hell suppen over i ildfast
porsjonsskAler. Legg en loffskive
pa toppen av hver. Sett suppeskâlen i meget varm ovn, eller under
grillen til osten er gyldent gratinert.
Serveres umiddelbart - men
husk, suppeskttlene er glovarme!
Kinakalsalat med gulrotter
1/2 kinakcil

ttt
0

Arets Enebakk-dilt arrangeres I âr den 31.
august, nesten en mâned tidligere enn fjorârets.
Enebakk IF og IL Driv star ogsâ i fir sammen som arrangører, og dette âret gâr starten
fra Drivplassen i Ytre. Innkomsten blir pa
EIFs egen sportshytte, Streifinn pa Flateby.
• LØypa er 17 kilometer lang, ikke akkurat noen kort tur, men
"dilten" er ápen for bade aktive,
mosjonister, og "termos' '-lØpere.
•ArrangØrene opplyser at det
som vanlig er lagt inn litt humor i
"dilten", blant annet skal en jury
káre det beste ekteparet som
fullfører.
Oppfordringen er klar: Ta med

deg hele familien og still opp i
"termos"-klassen, da kan du ta
deg den tid du trenger.
Om du velger a lope alle 17 kilometerne, kan du jo i alle falle
lure med deg naboen. Her gjelder
det ikke a slâ svensken, men naboen!
NB! Pâmelding ved start!

2-3 gulrotter
1/2 slangeagurk
Dressing:
LettrØmme smakt til med litt sit
ronsaft og sukker.
Strimle salaten, grovriv gulrOttene og skjr agurken i smA terfinger. Alt legges lagvis med
dressing.
Salaten er god alene med gjrbakst - eller som naturlig tilbehør
til kjOtt og fiskeretter.

litt sennepsaus.
Strimle salaten, skjr tomatene i skiver og agurken i terninger. Alt legges lagvis med dressingen.
Salaten er deilig til gnllmat og
som naturlig tilbehør til kjOtt og
fiskerëtter.

Kinakâl med paprika og ost
1/2 kinakcil
2 rode paprika
I gui paprika
Kinakãi med selleri
150 gr guI 051
1/2 kinakcil
litt kurspersille
I skive sellerirot
Dressing:
2 stilker selleri
3sso!je
1 guI paprika
1 ss eddik
Dressing:
litt salt og pepper
LettrØmme med litt sellerisupStrimle salaten, skjr paprika
pepulver.
•
og osten i mindre treninger. Alt
Strimlesalaten, grovnv sel4!rn- iègges lagvis med dressingen.-'
roten og skjr stilkselleri og paSalaten er deilig til grillmat og
prika i smã biter. Alt legges lagsom en selvstendig rett med gjervis med dressingen.
bakst til.
Salaten er meget god alene
med gjrbakst, deilig til grillet
kjOttmat - eller som naturlig tilbehOr til kjøtt og fiskeretter.
Kinakãl med tomater
1/2 kinakci!
4 tomtater
1/2 slangeagurk
litt kruspersi!le
Dressing:
Youghurt nature!! smakt til med

- Pa et punkt er menn og kvinner enige. Begge mistror kvinnen.

FORNYE ABONNEMENTET*70

VIGNETT

AOF med. kurs I Enebakk
Nedre Romerike
AOF er den lokale avdeling av Arbeidernes Opplysningsforband (AOF). Kurskatalogen for høsten er
nylig butt kiar, og
det viser seg at Enebakk ogsá er plassert
pa kurskartet.
Hekiekurs blir tilbudt pa Enebakk
u.skole i oktober, og
kurs i japansk broderi blir tilbudt pa Ytre

Enebakk skole - ogsã
det i oktober.
HJEM OG SAMFUNN

Det er et av AOFs temaer pa
hØstens kurs, og Enebakk blir tilbudt flere av disse kursene.
25. september starter AOF
kurs i blomsterdekorasjon pa
Flateby. Kurset gir innblikk i
oppsett av enkle buketter, stell
av blomster, og fargesammensetfinger. Kurset gâr over fern ganger av tre timer.
I september har de som Ønsker
A 1re seg litt mer om fotografering alle muligheter. Kurset gar
pa Enebakk u.skole, og gir innføring i det grunnieggende innen-

Forbrukerrádet protesterer:

0
Ba ke'ne gar
over stre en

Det innkalles til ekstraordinrt àrsmØte
torsd. 28.8.86 U. 19.00

pa Y. Enebakk skole.
Vaig av kornitémedlemmer til husmorlagets barnepark
og korttidsbarnehage samt fastsettelse av fly medlemskontingent.
Styret

SPRAK

AOF har ogsa tilbud til enebakkinger som Ønsker a friske
opp spraket en smule. I midten
av september skal det arrangeres
kurs i engeisk, et kurs som har
som formal a lre deg nok til at
du kan bruke sprâket i jobben, i
kontakt med utlendinger o.l. Det
legges ikke sa stor vekt pa det
grammatikalse. Det viktigste er
at du 1rer det du trenger, mener
AOF.
MASSE ANDRE KURS

Skolene I Enebakk
Eleverie i grunfiskoleri i Enebakk begyirner n.ytt skoleâr
til fØlgende datoer/tider:
STRANDEN SKOLE:

Orisdag 20/8-86. 4. kiasse mØter ki. 08.30, de Øvrige mØter
ki. 09.00.
HAUGLIA SKOLE:

Tirsdag 19/8-86. 2. og 3. kiasse mØter ki. 08.10. 1. klasse
mØter ki. 10.00.
KIRKEBYGDEN SKOLE:

Onsdag 20/8-86. Alle kiassene mØter ki. 10.00. Vanlig
skyssopplegg.

ningene. Kredittilsynet og Finansdepartementet.

De kurstilbudene vi har listet
opp ovenfor er det du kan M innenfor Enebakks grenser. Er det
andre kurs du Ønsker ma du bevege deg ut av bygda, men ikke
srlig lengre enn til LillestrØm.
Der kan du nrmest hva du matt
Ønske av kurs.
Vi skal liste opp noen av dem:
Administrasjon og ledelse, btfører, kontor, markedsfØring,
parkieder, regnskap, sekretr,
reklame, porselensmaling, smykker, som, bunad, flatvev, spinning, kunstmaling, treskjring,
kunsthistorie, sopp, nrradio,
aksjer, diverse musikkinstrumenter, diverse og diverse sprak.
For a nevne noe...

BEGRAVELSESBYRAER

RELIGIOSE MOTER

STILLING LEDIG

Det ftr vre grenser for bankenes gebyr-oppfinnsomhet! Det er Forbrukerrdets reaksjon pa at en rekke banker nã har innført gebyrer pa fra 5 til 25 kroner
pa sãkalte <meg-selv>.-sjekker kontoinnehavere hever i
en annen bank enn der vedkommende har kontoen.
Fra for av far bankene en refusjon pa 4 kroner pr. sjekk for
slike transaksjoner, etter en intern avtale bankene imellom.
Forbrukerrâdet ser positivt pa
at ogsâ administrerende direktør
Trond B. Reinertsen i Den norske Bankforening tar avstand fra
gebyrene, som han sier strider
mot avtalen mellom bankene, og
som inneberer at bankene far
dobbelt betalt for sjekkene. Forbrukerrâdet gâr Ut fra at Bankforeningen selv ordner opp i denne saken, og at ogsâ Sparebankforeningen gjør det samme. Gebyrer i den størrelsesorden bankene har innført pa denne type
sjekker, vii hindre folk i a bruke
den banken som er mest hensiktsmessig for dem. For a unngâ gebyrene, blir de nØdt til oppsøke
den banken de har konto i.
Det siste gebyr-framstøtet fra
bankenes side kommer pa toppen
av andre gebyr-krav i den senere
tid. Som kjent har Forbrukerrãdet
tidligere reagert sterkt pa visse
gebyr-utspiil fra bankenes side,
og de freidigste framstøtene bie
stoppet.
Det er for øvrig ikke bare
bankenes gebyrpolitikk Forbrukerrãdet tar avstand fra. Forbrukerradet har ogsá merket seg
at de fleste banker i det siste har
gátt til betydelige renteøkninger
pa lan - enkelte banker bar endog
hevet lânerenten to ganger i løpet
av ett ãr. Det er Forbrukerrâdets
oppfatning at bankene nà først og
fremst ma rette søkelyset mot sin
egen effektivitet. Gebyrer pa fra
10 til 25 kroner i tillegg til den
refusjonen bankene allerede far,
er langt over det hver sjekktransaksjon koster bankene. Bankene
opererte selv for kort tid siden
med 7 kroner som kostnadsanslag for hver sjekktransaksjon.
Forbrukerrâdet har tatt opp
denne saken 1 brev til bankfore

for fotografering, og ogsa litt
mØrkerornsarbeide.
I begynnelsen av november er
det kiart for juledekorasjonskuts
pa Enebakk u.skole i Kirkebygda. Kurset legger stor vekt pa at
det skal benyttes materialer fra
naturen. Kurs gar over tre kvelder av fire timer.

Ekstraordinert
,NIh
/\\ ârsmøte
r,1)
%V YtPe Enebakk Husmoplag

L

Chr1 Stensruds Eftf. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3- 1400 Ski

(02)*87 30 60
HELE DOGNET

Svevms Blomsterforretning
og Begravelsesbyrã
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 71 14 11
Telefon begravelsesbyrá 71 48 30

GIS SORT

Nydelige
kattunger
Stripete, 8 uker, hannkj. gis
bort til katteelskere. Renslige.
TIf. 92 86 01 f.kl. 16.00
92 84 33 e.kl. 1.00

Betel
Onsd. 13/8 ki. 19.30: BØnn
og vitnemØte.
SØnd. 17/8 ki. 19.00: Birger Sandli og lysbilder
fra Labolaye. Misjonsoffer.
Alle velkommen.

ONSKES LEID

YTRE ENEBAKK SKOLE:

Tirsdag 19/8-86. 1. kiasse mØter kl. 11.00, de Øvrige kiassene mØter ki. 08.50. Rutegâénde buss fra Fjell ki. 08.15,
fra TØmmerbráten ki. 08.36.
MJJER UNGDOMSSKOLE:

Tirsdag 19/8-86. Alle elevene mØter ki. 09.00. Rutegâeride
buss fra Fjell ki. 08.15, fra TØmmerbrâten ki. 08.36.
ENEBAKK UNGDOMSSKOLE:

Torsdag 21/8-86. Alle elevene mØter ki. 08.10, retur Ca.
10.30. Vanlig skyssopplegg.
Vel mØtt til nytt skoleár!
Skolesjefen

Enebakk syke- og aldershjem
1914 V. Enebakk

har ledig stilling

for off entlig godkjent sykepleier
og for

assistent v/helseinstitusjon avd. kjøkken.
Stillingen kan deles.
Vikariat for assistent v/helseinstitusjon i 1 ár avd. rengjøring, ½ stilling.
Nrmere opplysninger vedrØrende stillingene kan rettes til styrer i tif. 92 44 60.
SØknadsfrist: 29. aug. -86.

Enebakk!)
Ungt par (lrer v/Kirkebygden skole og hovedfagsstudent v/Norges IdrettshØgskole), Ønsker a
leie hus/leilighet i Enebakk 1-2 âr fra nov./des.
Ikke røkere. Sikre betalere.
Tif. (02) 52 24 19

KUNNGJORINGER

Bokbussen
Fylkesbibliotekets bokbuss begynner a kjØre igjen den
18/8-86.
Plakater med opplysninger om dag og tid for besøkende
blir satt opp pa stoppestedene.
Nrmere opplysninger fâs ved henvendelse til:
Fylkesbiblioteket i Akershus, 2011 StrØmmen,
tif. 71 71 01 - 7171 17.

I SELGER...

V

Ytterdorer - lnnvendige dorer
H-vinduer - Faste karmer
Kjellervinduer - Fjosvinduer
Verandadorer og Alt I glass
Egen produksjon av isolérgiass
Hurtig reparasjon av alle
glasskader
BE OM TILBUD! STORT LAGER
FRIVA A/S
Oslovn. - 1820 Spydeberg TIf.02/88 74 50

VIGNETT

KUNNGJORINGER
ENEBAKK KOMMUNE

Boliglansordning
for ungdom

UKE NR. 33

Kommunestyret
har
fastsatt en lánekvote pa
kr 300.000,- for 1986 til re
duksjon av egenkapitalbehovet ved fØrstegangs
anskaffelse av leilighet
eller bolig for ungdom.
SØker ma vre under 30
âr og med minst 10 àrs
botid i Enebakk. Lânet
kan bare gis til a finansiere førstegangs erverv
av leilighet/bolig.
Ved vurderingen av sØkernes lânebehov, blir
det tatt hensyn til husstandens samlede inntekt og formue. Boligen
som det sØkes lan til, ma
ikke avvike vesentlig fra
de rammer Husbanken
til enhver tid benytter,
og boligen skal ligge I
Enebakk.
Lânet begrenses oppad
til kr 75.000,- og det sikres ved pant i atkomstdokumenter. For Øvrig
vises det til vedtatte
retningslinjer.
Søknadsskjemaer og
nrmere opplysninger
fâs ved henvendelse til
Enebakk husnemnd, tif.
92 60 60, ved Rolf Buer.
SØknaden sendes Enebakk Husnemnd, 1912
Enebakk, innen 20. september 1986.
Enebakk Husnemnd

Torsd. ki. 19-21
Fred., sond. W. 17 B
Fred., sond. ki 21
Mand. 18.8. kg. 19-21 V

4jateIekkevL

rn1jijrin

sensasjonsfilmen fra Cannes!

CANOW

Fred., sond. ki. 19 V

STORBYENS ULVER

VIDEO SNACKS TOBAKK KIOSK VARER

Jon Skolmen
Tobias Asphaug
Kine Hellebust
UKE 34

runaway

-

-

-

Apent tii ki. 22.00
1914 YTRE ENEBAKK

Tirsd. ki. 19 U
Onsd. ki. 21

-

TLF. 9247 10

(lull

HARDT UNGDDMSDRAMA
MED ROMANTIKK!
James Spade

HAR DU
HORT-DET?

Regi: Fritz Kiersch

REGI: NORMAN JEWISON

Tirsd. ki. 21
Onsd. kI. 19 V

COLWAR

gles o/gOd

JANE FONDA

-

ANNE BANCROFT . MEG TILLY

'4

Marantz!
Legenden lever I beste veigàende, som note av
det mest fremragende du kan fá av musikk-anlegg.
Marantz er for deg som er opptatt av det fullkomne iydbildet du som "foier" lyd.
Kom innom og la oss gi deg en lydoppievelse du
sjeiden har hørt
maken til.
PS: Väre Marantzpriser tror vi ogsá vii
PM 451 AudIoNIde-forsterker 2 x 70W
gi deg a.positiv
zi*eua* z•
overraskeIse
-enroppe

V

OPTISK SYNSPROVE

-

-

Optiker OYS ON KROGH

SKI

OPTISKE as
Asenveien

1, 1400 SKI

i har fátt

Telefon 87 05 24

GULVSLIP

Selvplukk

Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.

Ski Elektriske a/s

ENGERS GULVSLIP. lit. 87 48 24 e. kI. 17.

Solbr og rips.

•
%

SkiShoppingsentet — Tff8765—Sentr.bord87X60

Tif. 92 80 51

SERMEFOW"

Enebakk
Orgelfestival 1986
Orgelkonsert -i Enebakk kirke torsdag 14. aug. ki. 20.00
v/Gottfryed Preller, Arnstadt
DDE.
Entré: Voksne kr 30,-, Barn kr

Gamle dorer bhr som nye

-

ia, faktisk hele kjokkenetl.

?0

Nytema-representantene er en kjede av spesialututannede
fagfolk som sides 1974 har utfert restaurermg - med garanti - as
kjokken og andre innredningsdetaljer ifnlge en enesttende
svensk metode av tayeste kvatitet.

RING All i glass
87 12 30!
: KJEPPESTADVEIEN

..—BLYGLASS. SPElL. FRONTRUTER

-

mer enn 10 drs erfaring

-

gir 2 des garanti

-

-

-

KJØP
OPEL~
I SKI
s

SKI AUTO
I

Torgveten 1, 1400 Ski. T(f. 87 35 65

-

-

-

-

metoden er patentbeskyttet
ikke bare kjokken, men ogsd
innerderer, garderober, bad mm.

EUER

laminat i loforskjellige strukturer
med dekorlister i sammefarger

-

oe pt

finnes i hele Norden

c

laminatet er lysekte og svcsrt lett
a holde rent

-

-

090
-

-

V

ikke bare for private hjem, men ogsd
kantiner, butikkinnredninger, derer
i institusfoner, skoler m. m.
normalt kommer en kjekkenfornyelse
pa 4-6.000 kroner avhengig av sterrelse
og tilstand derfor gir vi ailtid fast pris
pa forhdnd gratis og zforpliktende
for Dem

Lettvirit selve fornyelsen gjores
ved var fabrikk.
De er uten darer og skuffer en dray
uke det er hele tiden det tar.
Ikke bare kjokken, men ogsb
garderobe- og innerdører, bad mm.
fornyes med samme (lotte resultat.

.-

-.-

010

Innerderene er en viktig del av
boligens utseende. Nytema kan gi de
alter fieste stygge og kjedelige darer
en ansikislefining sá det synes!
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Flateby Crendesenter

o4°'
,..0400*

torsdag 14. og fredag 15. aug. fra kI. 13.00 til kl. 17.00 begge dager.
Akselsen & Insulán, Nytema, Bjørnsonsgt. 27, 2000 LIllestrem TIf. 71 2704
-
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VIGNETT

MODULIA KJØKKEN
Alt I GULV/VEGG
fliser

Kjorkken'i 09
Fllshusef a'js
Storgt. 35 v/kirken,
Lillestrøm. Tit. 71 43 79.

DROSJER
Tormod Gran
Flateby
Tit. 92 80 75
MobiltIf, 094/30 553

DØGNVAKT
Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltelf. 094/34 527

DOGNVAKT
Edith Rosenvinge
Ytre Enebakk
Tif. 92 41 24
MobiltIf. 094/39 754

DØGNVAKT

TANNLEGE

Stein Darre-Hansen
Grendesenteret, Flateby
92 87 39
Tit. kI. 9.00-15.00
928031
III. utenom kontortld
Kvelder, lordag etter avtale.

Enebakk
Tannteknikk

Se v5r utstilling

kjekkenbaderoms-

Elektro-Mekanlsk - Verksted
Produksjon - reparasjorl
Sterkstrom - svakstrom
Bli - elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk
lii. 02192 6294

EL-INSTALLASJON

StpØmsbog &

INSTALLASJONSFIRMA
KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I
EL.INSTALLASJONER

møbler,
FINANSIERING

J"K4K4 N
C!4J VARME'/

CATERING

Clifford A/S

CONTAIN ERUTLEIE

K:denav:uto,serIe

innredning og

Inneh. Leif Vedal
Veslbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
tit. 92 45 58

ELEKTRO-MEKANISK VERKST[D

utforer all I et-installasjoner
1912 Enebakk Tit. 92 63 00

utstyr

M1thw Persienner Cwdinbrett

Alt I mat LII hverdag og test.
Catering - Restaurant
- Cafeteria

Enersen A/S

av sanitr-

Enebakk
Markiseservice

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

D. Freitag & Cu

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG

MARKISER

Bahkevn.58C, 1911 Flateby
Tit. 92 86 94
MobiltIt. 094126165

Mfl VVS RØRLEGER

Grendesenteret 1911 Flateby
i'll. (02) 92 88 60

CS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere
fra 2-8 m3 .

Tif . 83 70 19
Mobil 094/23 576
PARFYMERI

Sissels parfymeri
III. 92 85 64
Apent hver dag.
Grendesenteret 1911 Flateby

RORLEGGER

GLASSMESTER

Erik KJeigaard

Ski Glassmesterforretning A/S

Varme, santr, nybygg 09 rehabilitering.
Ullelo av lensepumpor, vannsuger
09 hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk, lit. 92 46 39
mobil 097157 419 094127 522

Enebakk
rØrleggerbedrift
vIflygve E. An&esen
Vi UTFORER ALT I RØRLEGGERAREEID
IlL EN MEGET GUNSTIG PAlS
Vâglivn.25,l9t4Enebakk 18924354

John A. Andresen
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
IlL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Bevervn. 11, 1914 Enebakk
lIt. 92 48 92. Mob.tlf. 094/11747

Smãttaveien 3 B, 1911 Flateby, TIf. 92 85 90.

BILFIRMA

Flateby Antirust

KjØp og saig av tiller
Kommisjori
opptil 100% finansbistand.

MASKINENTREPR.

Bi'Øuh'ene Svemlsen A/S
Alt I nydyrking, bakkeplanering og annen massetransport.
Rlingen

TO. 83 70 19/72 16 85
REGNSKAP

Enebakk
Regnskapskontor
1912 Enebakk -

Tit. (02) 92 63 03
pjRp 14EO4. All NEGR$,(C
REGNSKAPNOYRAERS FORC$NO
Scan consult

TOM NILSEN

Noidbyvn. 21, 1400 Ski
Ill. 87 34 55

Tlf. 02/92 80 70, 1911 Flateby

PREPARANT

mottar fugier og dyr tO utstopping. Ogsa saig av fugler 09 dyr.

Alt I glassarbeider.

Service-senter for nringsdrivende
Regoskap, forrefningstorsel,
bedritts-rãdgivning
Gran, 1914 Ytre Enebakk
lIt. 92 47 74

BLIKKENSLAGER

O8VALD NOROL!
Alt I blikkenslagerarbeld
utt ores
1911 Flateby
Tit. 92 84 68

Svein Guibrandsen
Alt I blikkenslagerarbeid
utføres.
1911 Flateby
TIf. 92 82 67

Strømsv. 100, Strømnien

TIf, 71 45 97 / 71 45 98.
JØP WS HOS FAGMANNEN

KJ0P WS HOG FAGMANNEN

Besok var
helsekostforretning
I Lillestrom City
Underetg.
Vi har utvalget
Med hyggelig
betjening

D\Latw*ps
LillestrOm City
Tif, 71 14 04

Bit VERKSTED

Autorisert
biiverksted
Rep. av persoribil, varebil,
lettere lastebiler.
Alle merker.
B'YI
LI
Rud lndustriomr1
1911 Flateby.
TIf. 92 87 72 1
P.928415

40

ENEBAKK KUDESER VICE

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 Iakkering
av laste- og personbiler

BRENNLAKKERING

BRENSEL
Esso diesel, parafin
09 tyringsolje
III. 9281 24

Siw's salong
TIf. 92 80 49

Roll Nssvold

Apent hver dag
Grendesenteret - 1911 Flateby

VestIl, 1911 Flateby

Mobil paraf in,
fyringsolje, diesel,
smoreolje
TIf. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559
Jan Haagensen
1912 Enebakk

UNDERSTELLSBEHANDLIN

Enebakk Antirust I Annonser leses
1911 Flateby
av folk flest
hf. 92 89 00
SJAFORSKOLER

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE
pa Flateby

OppIring pa bil
Teorikurs
Fase II
TIf. 92 88 51/71 4292

FRISOR

SJAFORSKOLER

Sandakers Trafikkskole
1400 Ski. TIf. 87 37 10
masse A - Kiasse B
Teoritirs - Kjøretlmer
Om nedvendig meter vi
til kjeretimer I Enebakk

Bjerke
Hirdesign
TII. 92 81 62
Bjerkeveien 2
1911 Flateby

INNRAMMING
Lltsigts

ranimeverksted
Alt I innramming
1911 Flateby. TIf. 92 86 10
ogsa kveldstid
Spydeberg
RAMMEFORRETNINC
Din speslalforretning

SALG AV KUNST
Tebo Senteret, 1820 Spydeberg

Tit. 88 85 90

MU A ER

EIENDOMSMEGLER

Jaii M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser
Tit. 92 82 90

SELGE EIENDOM?
Kontakt
STTSAUT. EIENDOMSMEGLER

SVEIN H. HELLER as

Asveien 7, 1911 Flateby

JERNB.VN. 2. 1400 SKI. TLF. 87 37 37

SPESIALFORRETNINGEN

ELEKTRONIKK

K•SYrkeskIr
Askimv, 1,1820 Spydeberg
lIt, 02/88 8154
Langdag onsdag 09
torsdag til kI, 19.00

Enebakk
Transformor
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,
lit. 92 85 40

Nei. til 5-äringer -i
I forrige nummer var det
et innlegg i Vignett om
<Sommerferie pA hesteryggen I Gudbrandsdälefl>>.
Navnet til innsenderen
hadde dessverre falt ut.
Det var Trude Hoimsen,
Tovartun, Ytre, som hadde skrevet innlegget. Vi
bekiager, Trude!

Bellplaws
I Bupstadm
ompadet
0

Formannskapet gikk
mandag inn for a gi Dalefjerdingen Vel tillatelse til a opparbeide
baliplass ved Heieryang pa Burstad.
Omrâdet kommer inn
under reguleringsplanen
for Burstad Vest, og ballplassenlaktivitetsplassen
ligger pa kommunens
eiendom.
Teknisk etat skal merke
opp omrâdet som skal benyttes til baliplass av Daléf)erdingen Vel.
Reguleringsplanen for
Burstad Vest har hele tiden inneholdt muligheter
for en baliplass, og nâ skal
Dalefjerdingen Vel realisere planene.

Enebakks
vakpaile
eventyp
Arets Enebakkleker
nermer seg med raske
skritt, og i âr kan ElF
rekiamemere med noe
nytt, noe de tror vii bli
vakreste
Enebakks
eventyr - stafett i 10
etapper fra grendesenteret pa Flateby til
ungdomsskolen i Kirkebygda.
Stafetten skal gâ lØrdag,
og er altsâ et helt nytt
innslag for Enebakk-lekenes del.
Hele ti etapper skulle
gjØre sitt til at kondisjonen ikke skulle vre noen
god grunn til a la vare og
stille opp.
Treningsutstyr er belier
ingen forutsetning, det er
vel heller en bakdel. Poenget med lØpet er a fâ
fram litt humor, "crazy"
kostymer og utrolige lagsammensetninger er vel
noe vi kan vente oss. Ta
med deg naboene der du
bor og lag et gatelag. De
politiske partier I Enebakk
kan vi kanskje vente a Se,
eller har de nok med a kon
sentrere :seg om lekenes
tnllebarmesterskap9
Vi vente med spenning
PA resultatet IfØlge foi
mannen i ElF, Jan Benterud vanker det premier til
de bade de raskeste, og de
med artige kostymer. Hvis
du ennâ ikke har meldt
deg pa, sd skynd deg om
ti dager braker det lØs.

KORTTIOSBARNEHAGE N PA H AUGLIA
Korttidsbarnehagen pa Hauglia har ledig
kapasitet for kommende skoleâr. Skolen har
kapasitet for tre grupper av 17 barn, men det
er kun kommet inn 28 søkere, og det holder
kun til to grupper.
Pa bakgrunn av dette foreslo barnehagenemda at det skulle tas inn en gruppe med
5-âringer. Formannskapet sa mandag nei til
dette, og vedtok at driften skal gjennomføres
med to grupper 6-áringer av 14 barn.
HVORFOR 5-ARINGER?
Barnehagenemda fremmet
forsiag om a ta opp 5-âringer
ved korttisbarnehagen pa
bakgrunn av den ledige kapasiten skolen har med kun
28 sØkere.
Barnehagenemda pekte
overfor formannskapet pa at
heldagsbarnehagen er det
eneste tilbudet til 5-âringer
pa Flateby. Nemda sier ogsá
at 5-âringene er for store til a
ga i barneparken, og at de
har ett âr a vente fØr de begynner pa "fØrskolen". FØr
saken ble lagt fram for formannskapet drØftet nemda
opptak av 5-áringer med avdelingslederen pa Hauglia,
som ikke hadde innvendinger.

IKKE FRITIDSHJEM
Nâr det ble kjent at avdelingen pa Hauglia yule M
ledig kapasitet, ba ordfØrer
Lucie Paus Faick administrasjonen a vurdere om denne
kunne benyttes i fritidshjemsammenheng. Ut ifra de opplysningene barnehagenemda
satt inne med, yule de ikke
anbefale dette. Noe av bak-

grunnen for det er mangel pa
kjØkken, og at det yule kreve
stØrre areal pr. barn a gjennomføre et sambruk mellom
fritidshjem og korttidsbarnehage.

REDUSERTE STILLINGER
Formannskapet gikk aitsa
mandag inn for a si nei til
5-áringer i kommende skoleâr ved korttidsbarnehagen
pa Hauglia skole. Det betyr
at skolen neste ar kun vii ha
to grupper 6-àringer, mens
kapasiteten er tre. Formannskapet gikk inn for at
.barnehagenemda i samarbeid med administrasjonsvaiget skal fatte de nØdvendige vedtak i samarbeid med
de ansatte.
Radmann BjØrn Halvorsen
mener at de to stillingen pa
Hauglia bØr reduseres med
20% for skolearet 86/87. De to
ansatte har sagt seg vullige til
a ta permisjon fra 20% av sine
stillinger, dersom kommunen
ikke kan tilby annet passende arbeid. Radmannen
mener det kan finnes ved
f.eks Flateby Barnehage eller
andre barnehagetiltak i kommunen.

#.

..
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Formannskapet sa mandag nei til 5-àringer i korttidsbarnehagen pa Hauglia skole.
En reduksjon av stillingene
med 20% betyr drØye 55 000
kroner i reduserte lønnsmidler.

TRE ALTERNATIVER
Radmannen la fram tre alternativer til vurdering for
formannskapet. Alternativ
1 innebar at man skulle beholde tre grupper med
6-àringer, selv om disse gruppene yule bli sma i forhold til
kapasiteten. Økonomisk sett
vii det ikke bety noen forandring i forhold til fjoraret.
Alternativ 2 yule gitt plass
til en gruppe med 17
s-arthger, og to grupper
6-aringer. Dette yule bety 0kte inntekter i forhold til alternativ 1 med 56 000 kroner.
Alerternativ 3, som formannskapet valgte a ga inn
for, gir to grupper 6-aringer

og reduserte lønnsutgifter
med 55 000 kroner.

DARLIG TID
Økonomiske sett er alternatiy 2 og 3 likelydende. Alternativ 2 yule gi Okte inntekter med 56 000 kroner, mens
aiternatiy 3 yule gi reduserte
utgifter med 55 000 kroner.
Râdmann Halvorsen bekiager at saken ikke ble ferdigbehandlet fØr ferien, og
mener det yule bli for darlig
tid til a kunne gjennomfore
alternatiy 2 med en gruppe
5-aringer fØr skolearet starter.

OVEREN BENSIN
& SERVICE
1911 Flateby

Tilbud
Kabelskosett

Kng.lpent Driv -tap
Drivs A-lag matte seg knepent slátt i seriekampen pa
Drivplassen mot Trolidalen
lørdag. 5-4 til Troildalen ble
Det var godt a se at Driv
kurme "reise kjerringa" etter det tragiske "fyllekampen" mot øykamratene. Det var da ogsa et
helt annet Driv-lag vi fikk
Se.
Hele fern spiliere som
vanligvis holder seg pa be-

sluttresultatet, etter at stillingen ved pause hadde vart
4-2.

nken slapp utpà denne lØrdagen, og de belt godt i fra
seg, men det var likevel tydelig at Driv savnet flere
av sine nØkkelspillere.
10. divisjon er langt
nede, noe tempoet ogsa
bar preg av, og vi ma nok
Si at det skortet litt pa hur-

tigheten i Drivs angrep, de
ble ofte et lett bytte for
Trolidalens forvarere.
Uansett, dette var i alle
fall framgang for Driv, i var
matte de se seg kiart slatt
av Trolldalen, som kniver
helt I toppen av divisjonen.

MM

Posts

Smaa ienes d

rn/tang

Bilvaskborste
rn/kupling

Torky holder
rn/ruII

Penal
I

rn!innho!d

kr32.00
kr38.50
kr29.50
kr2l.50

1 I Supergrade
olje 10/40
kr1915O
Service Ira 09.00-16.00.
Eventuelt timebestilling.
Apningstider:
Mand.-fred.:
06.30-21.00
Lord
09.00-20.00
Sond.:
11.00-21.00

TIf. (02) 92 81 32

