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I samarbeid med 
Realkreditt kan vi 
ná tilby Ian til 
meget gunstige 
betingelser. 
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• lnntil 
30 àrs 
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Pet' E. Gresvold 
hf. 92 43 83 e.kI. 17.00. 
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Kommisjon 
100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 
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Oppfopdping til holigbyggelaget 

Kommunestyret vedtok mandag bo-
ligbyggeprogrammet for perioden 
1986-89, men det ble ogsâ utrykt et 
kiart Ønske om en mer variert bolig-
bygging i kommunen. Enebakks be-
byggelse bestár nesten bare av eneboli-
ger, og kommunestyret oppfordrer 
EIie].akkfoligbyggelag til a tenke an-
her e.è''—s'ygg variert fiieWTHEnteTigere 
og mindre leiligheter! 

44Sats Pa Mer variert 
boll 9 Y99In 9 

I 

- Faktumat'vit1Ith-
hver tici har lethgheter stâ-
ende "fysisk tomme. Det-
te forth vi ma ha mulighe-
tene ãpne nr vi jobber 
med langsiktige prosjekter 
for a etablere en tilvrelse 
for spesielle tilfeller, sier 
sosialsjef Knut Johnsen i 
en kommentar til Østland-
ets Blad. 

Willy Birkelund har fàtt 
kommunal leilighet pa 
Kronafeltet i Kirkebygda, 
en leilighet som var til-
t,enkt en annen person. 

Sosiaisjefen legger ikke 
skjul pa at dette kan fá 
store konsekvenser for so-
sialkontorets virksomhet. 
- Vi mister det spillerom-
met vi gjerne skulle hatt 
ved A ha en leilighet til dis-
posisjon, sier han. 

Johnsen 
avvisep 
kpitikk 

Overfor Østland-
ets Blad avviser so-
sialsjef Johnsen kri-
tikken som ble fram-
satt av tillitsmann 
Jan Eriksen i for-
bindelse med et opp-
slag om Willy Birke-
lund i Vignett for-
rige uke. Kritikken 
gikk pa at sosialkon-
toret ikke var srlig 
hjelpsomme med a 
skaffe Birkelund bo-
hg, trass i at det stod 
en leihighetet ledig. 

Se siste 
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70 BOLIGER 
Kommunestyrets vedtak 

innebrer at det skal bygges 
70 boliger i gjennomsnitt i 
perioden 1986-89. I vedtaket 
heter det ogsá at "boligbyg-
geprogrammet ma baseres 
pa en tomteproduksjon som 
gir mulighet til variert be-
byggelse, hvor ogsâ rimelige-
re og mindre boliger og leilig-
heter inngâr". 

HØyre gikk inn for en ârlig 
boligbygging pa 50 boliger, 
og HØyres  begrunnelse for 
dette var a redusere presset 
pa kommunale nyinvesterin-
ger med hensyn pa kloakk, 
skole- , og helse- og sosialsek-
toren. 

-- HØyre forbauser meg. Vi 
har gudskjelov ingen regule-
ringsfaktor pa boligproduk-

'sjonen - 70 boliger er det vi 
pa erfaring regner med et det 
vU bygges ârlig. Hvis vi gár 
inn for 50, hva da hvis blir 
bygd 70 - da rakner alt fulls-
tendig, sa FrPs Egil SØren-
sen. Han presiserte ogsâ at 

DODSBO 
LOSORE 

kjøpes 
eer tas 

. kocnnks\on. 

Enebakk 

boligbyggeprogrammet var 
et dokument som skulle vre 
til hjeip for besternrne aktivi-
teten pa andre omrâder. 

- Det hjelper ikke a legge 
en stor befolkningsprognose 
til grunn for 70 boliger ârlig. 
Det gir Økte skatteinntekter, 
men ogsá større press pa 
kommunale investeringer, og 
gevinsten i skatteinntekter 
vil ikke engang belØpe seg til 
halvparten av rentene pa nye 
investeringer som ma kom-
me, sa HØyres  Reidar Kob-
berstad. 

- Det har vrt arbeidet 
med en konsekvensanalyse 
for 50 boliger, og det viser seg 
at en árlig boligbygging pa so 
reduserer inntektene mer 
enn det reduserer utgiftene, 
sa Per Kongsnes (AP). 
KRITIKK 

- Unge, enslige, gamle og 
ensilge mØdre ser seg neppe i 
stand til a bosette seg i Ene-
bakk. De vii ikke ha eneboli-
ger, men mindre botilbud i 
form av rekkehus, botun, kol-
lektiv eller lignede, sa Ven- 

S 
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Helge Nilsen og Gina Sig-
stad i Enebakk Venstre gikk 
ut med hard kritikk av pro-
sjektgruppasforslag til bolig-
byggeprogram for perioden 
86-89. - Noe av det tynneste 
jeg har sett, sa Gina Sigstad 

stres Gina Sigstad, som Øns-
ket man kunne slippe a se 
folk matte ga til sosialkon-
toret pa grunn av at de ikke 
kiarte boutgiftene. 

Hun fikk stØtte av FrPs 
Egil SØrensen  som pâpekte 
at det var et kiart behov for 
gjennomgangsleiligheter I 
kommunen. - Unge som har 
lyst til a bosette seg i kom-
munen ma ikke vre prisgitt 
bare eneboliger, sa SØrensen. 

Helge Nilsen (V) mente at 
det ikke bare var boligbyg-
gelaget som kunne sØrge for 
mer variert boligbygging. 
Han viste til andre kom-
muner der det var inngatt av-
taler med blant annet bussel-
skap om a bygge botun. 

Knardahi BU as 
VerIcseciveefl 9 1400 Sk -Telefom 870460 

VAR SERVICE ER DIN GARANTI 

Din forhandler 	. .Oppt ii 10096 
iFoto 

finansievulIg 	 

ved kjøpavbil 
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Karin og Per 
Andersen, 

Flatebydalen, 
gratuteres sá 

mye med solv- 
bryllupsdagen 2/9-86. 

Hilsen barn, 
barnebarn og 
svigersonn. 

Anne Bent Skut- 
le til minne 

Torsdag den 28. august dØde Anne Bent 
Skutle bare 43 ár gammel etter lengre tids 
stadig forverrende sykdom. Anne Bent 
var fra Lillehammer, og hun og hennes 
mannfZyttet til Flateby for snart 19 àr Si-
den. 

I sin tid pa Flateby har Anne Bent vcert 
me get aktiv. Ved siden av sitt arbeid som 
nattevakt pa Sentralsykehuset i Akershus 
har hun funnet tid til a engasjere seg pa 
mange omráder i lokalmiljØet. I en do  rrek-
ke arbeidet hun i redaksjonen i Flatebys 
lokalavis Apen Post. Anne Bent var aktivt 
med i Flateby Korforeningfra starten av, 
og en tid var hun ogsá formann i fore-
ningen. I Enebakk Idrettsforenings  Turn-
gruppe spilte Anne Bent ogsá en aktiv rol-
le, og her som ellers var hun med sitt lyse 
sinn og gode humØr  med pa a skape et 
godt miljØ. 

Anne Bent var med der lokalmiljØet 
trengte henne. Nan en opp gave skulle gjØ-
res, var hun lett a be. Gjennom sitt enga-
sjement og sin omtanke for alle som treng-
te hjelp og omsorgfikk Anne Bent mange 
gode venner. 

Anne Bent led av en smertefull  sykdom, 
men pa tross av denne beholdt hun sin 
optimisme og sitt gode humØr  helt til det 
siste. At savnet etter Anne Bent bun nes-
ten uovenkommelig for hennesfamilie,  vet 
vi alle. Ogth vL andre viZ 
gen og savnet med dem. 

I sitt arbeid i Apen Post var Anne Bent 
hver mâned med og delte ut Mao  nedens Ro-
se til fortjenstfulle folk pa Flateby - selv 
fortjente hun favnen full. 

Halyard Waade 

VIGNETT 

BondekVionnelaget 
A vennskapstup 

Gudstjenesteliste for 
Enebakk søndag 
7. september 1986 

Ki. 11.00: Mari kirke v/Jo-
hannessen. Presenta-
sjon av ârets kon-
firmanter. Kirkekaffe. 

Kl. 11.00: Enebakk kirke 
v/Helgheim. Presenta-
sjon av ârets kon-
firmanter. Kirkekaffe. 

Ki. 19.00: Granly, Dale-
erdingen, v/Johan-

nessen. 

FOOT: 
Vi fikk en gutt den 25. aug. 

Turil f. Westlie 
og Roy Jonsgard 

Sentralsykehuset i Akers-
hus 22/8: 
Magnus har fâtt en soster. 

Vigdis og Rune Bratfoss 

Sentralsykehuset 11/8-86: 
Anders fikk en bror. 

Ama og Ole Harald Jahr 
Dalefjerdingen 

- aktuelle oppslag om 
ukens aktiviteter 

Vignett 
minner om den ekstraordinre 

generalforsamlingen torsdag 4. 
sept. ki. 20.00 i Vignetts lokaler 
pa <<Badet>>. Se annonse. 
Enebakk Janitsjar 

har startet opp igjen etter fe-
rien. øvelse hver tirsdag ki. 18.45 
pa Kirkebygden skole. Nye og 
gamle medlemmer Ønskes vel-
kommen. 
Enebakk IF turngruppa 

starter opp igjen mandag. 8.9. 
Se annonse. 
Sopptur - naturdag 

arrangeres lØrdag 6.9. Arr. Ene-
bakk Hagelag og ørnØye  4H. Se 
annonse. 
Flatebydagene 

starter i kveld (onsdag) med ju-
niorkveld i Kiub Is lokaler. 
Enebakk IF 

minner om ½-ârs motet 19.9 pa 
Streiñnn. Se annonse. 
Skigruppa i ElF 

har pâmeldingsmøte for seson-
gen i kveld (onsdag) ki. 18.00 pa 
Streifin.n. Se annonse. 

SØndag 24. august var vi sâ hel-
dige a bli invitert til Gamle 
Hvam av vâre 5 vennskapslag i 
Nes. Klokka 11.00 var det guds-
tjeneste I det romslige tunet pa 
Gamle Hvam. Mellom de mekti-
ge trrne var det satt Ut benker 
og bord, og til tross for at det var 
en kjØlig dag, varmet sola godt i 
ryggen mens presten forrettet pa 
butrammen. Men ikke for hadde 
matklokka avsluttet hØytidelig-
heten, og presten satt seg opp i 
hestekjøretøyet som skulle brin-
ge ham videre, sâ kom det ei 
skikkelig skur. Det gjorde imid-
lertid ingenting, for paraply hØr-
te til antrekket denne dagen. 

Mens publikum satt og lyttet 
til prekenen, var driftige folk i 
sving bak kulissene med vaffels-
teiking og rØmmegrØt-koking 
mm. Ingen skulle behØve a gâ 
omkring og tenke pa at de var 
suitne, men konsentrere seg om 
det som var a se. Det var forres-
ten ikke smatterier - en ordentlig 
dampmaskin + en liten modell av 
samme, som dreiv ei lita sag, - 
flere titails gamle traktorer og 
redskaper av alle slag, - husflid, 
sâ som vevnader, treskurd, gyl- 
den1rsarbeid, 	plantefarging, 
karding av ull og un osv. Alt det-
te var j  plassert i sitt rette miii 0 
pa denne gamle garden, som for 
Ovrig ogsa hadde en mengde 
gamle mØbler a vise fram inne i 
husa. En liten landhandel var det 
ogsa butt plass til. 

Vi fra Enebakk Bondekvin-
nelag fikk spesiell servering sam-
men med bygdekoret. Det var 
dekket flere langbord til oss i et 
litt stiliere hjOrne  mellom de 
gamle husa. Kaffen og alle de 
deilige kakene inspirerte sang-
koret til et par ekstranummer. 
Der var det ekte sangglede! Etter 
serveringen fikk vi et par timer 
pa oss til a bese alt sammen. No-
en av 055 handiet kanskje litt; - 
en nydelig strikket duk i tynt  

garn, en bukett satt sammen av 
krydder og blomster, et utskaret 
fat i tre eller kanskje en kaketine. 
Mens vi var i distriktet, syntes 
vennskapslagene vare at vi bur-
de ha med oss et par severdighe-
ter til, og vi reiste fØrst  til Stein 
skole eller <<Eventyrskolen>' som 
den kailes. Og den var virkelig 
som et eventyr; rosa, gule og bld 
vegger og Reidar Aulies maleri 
av Henrik Wergeland pa Brunen i 
storskoie-rommet. Overalt, til og 
med pa vedkassa, var det deko-
rasjoner og vers og visdomsord 
nydelig malt. De fleste kunst-
verkene ble utført i <,de harde 
30-ara>> og var nok ment som en 
inspirasjon for elevene, som vel 
hadde det ganske fattigslig gratt 
og trist hjemme, mange av dem. 
Drivkraften bak denne utsmyk-
kinga, som er utfØrt av en rekke 
kjente kunstnere, var skolens 
mangearige styrer, Eruing Elver-
hØy, som nok hadde sine be-
stemte oppfatninger av hva som 
inspirerte elevene til a yte sitt be-
ste. 

Fra skolestua gikk veien til 
Nes kirkeruiner, som uigger der 
det eldgamle bygdesenteret var, 
pa det stedet hvor Vorma og 
Glomma motes. Dette var opp-
rinnelig en langskipet steinkirke 
fra middelalderen, som ble bygd 
om til korskirke i 1697. Brannen i 
1854 etterlot grâsteinmurene 
som ruin. Vret var med 055 
mens vi vandret omkring melloin 
de gamle, tjukke steinmurene, og 
det var i strâlende sol vi forlot 
Nestangen, som stedet heter, for 
A reise videre til Branderud gard. 
Eierne, herr og fru Bolierud, tok 
imot oss, sammen med flere re-
presentanter for Nes-laga. Etter 
et herlig maltid med spekemat 
med masse godt tiibehØr, is og 
kaffe, syntes vi det var pa tide a 
takke for oss med pene ord og en 
blomsterhilsen til vertskapet. Da 

var kiokka butt atte pa kvelden, 
og vi var mette etter mange nye 

inntrykk og masse god mat. 
Sekr. 

111 

Mandag kiarte Vegvesenet endelig àfà satt opp det lenge etterlengtede skiltet "Ekebergdalen". De som bor i ncrhe-
ten har vel aidri vcert i tvil om hvor avkjØringa er - verre er det med de som er ukjent i omrâdet, og dem er det ganske 
mange av bade i og utenfor Enebakk. 
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Styremedlem Kjell Ringnes i Kirkebygden Vel med Prestâa i en elendigforfatning bak seg. 
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VERV EN VENN TIL 

STØTT DIN EGEN LOKALA VIS!!!! 
For hver ny abonnent du verver til 

Vignett - din egen lokalavis 
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V 

V 

V 

V 

V 
5 UKERS TIPPEKUPONG TIL EN VERDI A V KR 20/ D/7T NA VN! 

V 
Ja, jeg har vervet en ny abonnent til Vignett: 
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Mitt navn: 	  
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Postnr./sted: 	  

Var 
Vignett, Klokkerudásen 1, Postboks 62, 1912 Enebakk 
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VIGNETT 

Kipkebygden Vol onskep handling. Lampespesialisten 
har 1000-vis av lamper 

i 3 etasjer! 

RENS  PRESTAA 	 
til  krlO.000 

Apent hverd. 	  9.00-20.00 
Lordager 	 9.00-17.00 
Gratis kundeparkering. AIIe typer kjopekort. 

............... 

Prestâa i Kirkebyg-
da er i ferd med a gro 
fulistengig igjen, og 
Kirkebygden Vel Øns-
ker handling fra kom-
munens side - de har 
sett seg lei pa at elva 
gror igjen uten at noe 
blir gjort. 

Medlemmer i vellet 
og andre beboere i 
Ekebergdalen har 
gjentatte ganger pa-
pekt overfor kom-
munen at kloakken er 
ársaken til at elva 
gror igjen, men kom-
munen er ikke enig at 
dette er hovedársa-
ken. Jordbruksare-
alene og den gjØdsla 
det medfØrer fører  til 
at Prestâa gror igjen, 
mener treknisk etat i 
kommunen. 

SAMORDNINGSMOTE 
I slutten av april i âr ble det 

holdt et mote om "Prosjekt 
Ekebergdalen", der folk fra 
Vegvesenet, 	kommunen, 
Fylkesmannen, og vann-
verkene deltok. 

Bakgrunnen for motet var 
at fiere tiltak er aktuelle for 
Ekebergdalen, og at disse 
burde kunne samordnes. 

I referatet fra motet pekes 
det pa det ârlig oppstár 

Tilsyns 
vaktep 
Skolestyret ved-
tok sist torsdag a 
tilsette følgende 
tilsynsvakter ved 
Enebakkskolene: 

Vemund Kongsnes og 
Walter Pedersen er ansatt 
som tilsynsvakter ved 
Hauglia skole. 

Ved Stranden skole skal 
brødrene Ketil og Jørn Li-
mi dele tilsynsvaktjobben 
seg imellom. 

Skolestyret har vedatt a 
tilsette Marit Berget 
Strom som tilsynsvakt 
med Enebakk u.skole. 

I Ytre er Mary Myhre til-
satt som tilsynsvakt pa 
Mjr u.skole og Ytre Ene-
bakk skole. Pa Ytre Ene-
bakk skole far hun hjelp av 
Geir Olsen. 

Pepmi 
sjonep 

Knut Jorgensen, lrer 
ved Enebakk u.skole har 
fâtt innvilget delvis per-
misjon av skolestyret. Han 
er fritatt for drØye  4 av 
sin post, fordi han er kom-
munetillitsvalgt for Norsk 
TJndervisningsforbund 
(NUFO) i Enebakk. 

Jan Erichsen, lrer ved 
Stranden skole er innvil-
get delvis permisjon med 
fire timer pr. uke av skole-
styret som tillitsvalgt for 
Norsk Lrerlag. Det sam-
me gjelder lederen i Ene-
bakk Lrerlag, Stein Sem-
Johansen - han har fâtt 
delvis permisjon med to ti-
mer pr. uke. 

Skolestyret har innvil-
get adjunkt Alf Kjellmann 
ved Mjr u.skole permi-
sjon for skoleáret 86/87. 
Han har vrt barer ved 
Mjr u.skole i fern âr, men 
gàr nâ over i annen lrer-
stilling i Vâler kommune. 

I forbindelse med Kjell-
manns permisjon drØftet 
ogsâ skolestyret om de 
hadde vrt for "løsslupne" 
med permisjonene. For in-
nevrende skoleár matte 
kommunen lyse ut hele 
17(!) ârvikariater, og det 
har vist seg svrt vanske-
big a skaffe disse. 

flomproblemer pa grurm av 
dãrlig fall og sterk begroing i 
elva. Pa motet ble det ogsà 
lagt fram Ønske fra Ytre Ene-
bakk Vannverk og Kirkebyg-
den Vannverk om a legge ned 
fly hovedvanniedning gjen-
nom Ekebergdalen. 

Etter det Vignett erfarer vil 
dette vre avhengig av nár 
hovedkloakken blir lagt i 
Ekebergdalen. I det vedtatte 

langtidsbudsjettet er dette 
skjØvet fram til  1990. 

MIUOVERN 
Fylkesmannens miljøver-

'navdeling var ogsâ til stede 
pa dette motet, og de gjentok 
at forurensingen av elva mat-
te reduseres, og mente at en 
opprydding var nødvendig. 
MiljØvernavdelingen pekte 
ogsá páat ved a legge inn en 
sone mot jordbruksarealene 
yule problemet med gjØdel ut 
i elva bli mindre. 

HVA SKiER? 
En-opprensking av elva 

mener alsâ de fieste tjercrte 
par-:er er nødvendig. men 
spørsmàlet Kirkebygden Vel 
og andre beboere i Ekeberg-
dalen nâ stiller seg er om nár 
det skal skje noe? Tilliten til 
kommunen er jo ikke ak-
kurat bli  stØrre  etter at kb-
akkering av Ekebergdalen 
nok en gang ble skjØvet enda 
lenger fram i tid i det vedtat-
te langtisbudsjettet for pen-
oden 87-90. 



Kommunal 
gapant! 

Enebakk Vannski-
klubb har kjØpt  inn ny 
bat til 150 000 kroner, 
og kommunen liar gitt 
garanti for et lan pa 70 
000 kroner. 

Kommune- 
styret 	vedtok 
mandag a gi Ene-
bakk Vannskik-
lubb kommunal 
garanti pa for et 
lan i ABC-bank 
pa 70 000 kroner. 
Lânet skal were 
med pa a dekke 
innkjøp av ny 
trekkbat. 

I Enebakk Vannskik-
lubbs sØknad heter det 
blant annet at kiubben bar 
butt nØdt til a bytte ut 
trekkbaten etter mange 
sesongers drift. 

Baten er butt finansiert 
gjennorn Ian, innbytte av 
den gamle baten, og 20 000 
kroner fra egen kasse. 

NYVALG 
Trond Sundby 

og Liv Jacobsen 
har begge flyttet 
fra Enebakk, og 
det skal velges 
nye representan-
ter til de kom-
munale very de 
to har hatL Valg-
komitéen skal 
fremme forsiag 
Pa nye med-
lemmer. 

Trond Sundby sitter i 
drifts- og anleggsutvalget 
som representant for Ven-
stre. Liv Jacobsen repre-
senterer SV i helse- og sosi-
aistyret. Begge ble valgt 
for innevrende periode, 
men har na altsa flyttet fra 
kommunen. 

0\cS\0 \ 

Sauem 
sanking 

I midten av 
september, nr-
mere bestemt fra 
12. - 14. er det 
kiart for arets 
sauesanking. 

Beitelaget inviterer alle 
interesserte til a mote opp 
ved Haugstein gard pa 
Flateby. 

Innsamlingen av sauene 
er rent dugnadsarbeid, og 
omradet det skal sankes 
sau i strekker seg Ira Fla-
teby til Weng i Kirkebyg-
da. 

VIGNETT 

Abra-Nor A/S heter det siste tilskuddet pa 
naringslivstammen i Enebakk, og de har 
slâtt seg ned pa Flateby - med hele Norge som 
arbeidsfelt. 

- Vi er ikke avhengige av Flateby som mar-
ked, men vi har kontor og lager her ute, og he-
le Norge som marked for váre varer innen sli-
peskivebransjen, sier Flatebymannen Alf M.
Danielsen, daglig leder av Abra-Nor med kon-
tor i Bjerkesenteret p Flateby. 

Med seg har han Svein Tore Ulven og Mor-
ten Johansen - som alle tre brøt ut fra "Den 
Norske Slipeskivefabrikk" etter en fusjon 
tidligere i  - Vi tror vi har stØrre  mulighe-
ter alene, sir Danielsen til Vignett. 

Oaret 
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NODVENDIGHET 
Trioen som nâ har slâtt seg ned 

i Bjerkesenteret pa Flateby satt 
alle i ledende stillinger i "Den 
Norske Skipeskivefabrikk" for de 
brØt ut. Danielsen var administ-
rerende direktør, og Johansen 
var salgssjef. Begge to mener det 
var en nØdventhghet a gâ ut av 
firmaet slik situasjonen var for 
bediften. 

FEM MILLIONER 
De tre ansatte i Abra-Nor A/S 

ser optimistisk pa framtida, og 
regner med en om  setning pa' fern 

innen denne bransjen.

r,  

Kontor pa Flateby, og hele Norge som marked innen sli-
peskivebransen er nystartede Abra-Nors filosofi - her repre-
sentert ved daglig leder Alf M. Danielsen og Morten Johansen. 

Abra-Nor A'S lanserer to helt 
ny produkter pa det norske sli-
peskivernarkedet, Abra-Disc og 
Turbo-Disc - to produkter de an-
satte har store forventninger til. 

Slipeskivene er grunnpilaren i 
produktspekteret, men Abra-Nor 
satser ogsa pa ornrader som in-
dustribØrster, og andre artikier 

millioner kroner i sitt første  drift-
sar, ikke smatteri for en tre-
mannsbedrift. 

Alle tre har rneget god kjenn-
skap til bransjen etter mange ar i 
samme firma, og de regner med 
at rnye av den tidligere kunde-
kretsen etterhvert kommer over 
til dem. - Vi overtar vel ingen 
kunder, men med var kunnskap 
om bransjen regner vi med a a 
mange av dern, sier daglig leder, 
Alf M. Danielsen til Vignett. 

Abra-Nor A/S har satt seg et 
forelØpig mâl nar det gjelder 
ornsetning,de satser pa a komme 

opp i en arlig ornsetning pa 10 
millioner kroner i lØpet  av tre til 
fern ar, og hvis det malet nâs skal 
staben ogsa utvides. 

NYE PRODUKTER 
1. september var firrnaets of-

fisielle apningsdag i lyse og 
rornslige lokaler i Bjerkesenteret 
- der alle ordrer og kundebesØk 
ekspederes. 

HOSTEN 
SAFTER 

S 
• . 

OG E-LEER 
50 ar har Askim Frukt- og Brpresseri produsert safter og geleer 

av ypperste kvalitet. Sett hastens br og frukt paflasker og glass I 
kjetleren. 

LEIEPRESSING AV BRSAFTER 
Mandag 1. september er siste dag for innievering av bmr til 
pressing. All brsaft er ferdigtappet og bes avhentet snarest. 

LEIEPRESSING AV EPLER 
Eplertilleiepressing mottasfra 1. september. Eplene mavre ny-
sortert for innlevering for omhvggeg fjerning av ratescadd frukt. 
Nedfallsfrukt med friske stotflekker kan brukes. 10 kg. epler gir 
7 1/1-flasker usukret eplemost a kr. 3,— eller 8 1/1-flasker sukret 
eplemost a kr. 3,40 pr. flaske. Pant kr. 2,— kommer i tillegg. 

LEIEPRESSING AV GELE 
Eplegele kr. 4,50 pr. glass. 1 kg epler gir 2 glass gele a 440 g. 
Vi bruker kun norske rastoffer av forstekiasses kvalitet i var 
produksjon av safter og geleer. Avhengig av râvaretilgangen selger 
vi disse til fabrikkpriser uten innlevering av bar. 
Priseksempler: 
Eplesaft, usukret . kr. 4,80 Eplegele 	 kr. 6,60 
Eplesaft, sukret . . kr. 5,20 Ripsgele 	 kr. 6,70 
Solbmrsaft 	 kr. 13,80 Solbrgele 	 kr. 7,70 
Solbmrsirup 	 kr. 12,90 Rips/solbrsaft . . kr. 12,40 
Rips/bringebmrsaft kr. 13,60 Kirsebrsaft .... kr. 14,80 

I tillegg kommer flaskepant kr. 2,—. 

ASKIM FRUKT- OG BRPRESSERI 
TELEFON: 02/88 18 06 - ASKIM 
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APN INGSTI DER: 
Mandag - fredag: 
7.30 -17.00 
Lordag: 7.30 - 12.00 
Stengt mellom 
kI. 9.00 - 9.30 og 
kI. 13.00 - 13.30 
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bakvendt: Banker holder ápent nâr 
olk er pa jobben. Like for du gâr 

hjem, sá stenger vi. 
Gjor bankene det vanskelig med 

vilje? Er bank liksom litt viktigere enn 
andre <<forretninger>>, som vet a holde 
âpent n.r folk har tid til a stikke 
innom...? 

Kjere kunde i ABC bank. Vi vet at 
du vil ha en bank som er enklere a 
bruke. Vi jobber med saken! 

Hvordan vi har tenkt a bryte <.tids-
muren>> kan vi ikke rope her, de 
andre bankene leser annonsene váre 
minst like noye som deg. . . Men vent 
ogse! A/B/c 

bank 
En god bank gjør det enk1en. 

Sparebanken ABC 



En sliten Bjarne Strømsborgfra Enebakk IF pa vei inn til seier i kiassen over 60 àr. Hanfu 
forte pa sterke 1.56.30. 

VIGNEIT 

• OPPREISNING 
• for IL Drivs Amiag 

Østfold Fotballkrets har avsagt dom over 
Drivs A-lag, og den er nesten a regne som en 
oppreisning etter all negativ avisomtale i for-
bindelse med seriekampen mot Øykamera-
tene. 

Bare en av Drivspillerne ble dØmt,  og han 
ble utestengt fra all fotball i tre maneder - 
den strengeste straff kretsen kan gi. 

Ret.sen av laget er ikke dømt, 
men IL Driv som idrettslag er 
ilagt en bot pa 2 000 kroner. 

Kampen mot øykameratene 
pa bortebane ble som kjent av-
brutt tidlig i fØrste omgang. 
Kampen er ikke berammet pa 
nytt, kretsen har gitt øykamera- 

tene begge poengene, pa bak-
grunn av ârsaken til at kampen 
ble avbrutt. 

- Jeg synes dommen er grei 
nok, sier Drivs fotballforrnann, 
Arne Aasen i en kommentar til 
dommen. 

Supplepingsvalg 
Skolestyret foretok sist tirsdag supple-

ringsvalg pa enkelte very etter at Karin M. 
Amundsen og Lise E. Johannesen har flyttet 
fra kommunen. 	•. 	 •.• 	 -. 

	

Karin Amundsen var medlem i 
	

Lise E. Johannessen var med- 
personalnemda og samarbeids- lern i Økonominemda og vara-
utvalget ved Hauglia skole. An- medlem til samarbeidsutvalget 
ne-Lise Skaug er valgt til nytt ved Ytre Enebakk skole. Etter 
medlem i personalnemda, og 

	
henne ble Geir Rudberg enstem- 

Magne Berg til nytt medlem i mig valgt til begge vervene. 
samarbeidsutvalget ved Hauglia 	Suppleringsvalgene gjelder for 
skole. 	 resten av toàrsperioden 86-87. 

En ukes hostfepmle?. 
Skolestyret behandlet mandag forsiaget til 
skolerute for skoleãret 1987/88, og det ble 
blant annet vedtatt at foreldrerádene skulle 
fá uttale seg om det var Ønskelig med en hel 
ukes hØstferie. I de senere árene har flere og 
flere kommuner valgt denne løsningen. 

En ukes hØstferie  er flere steder 
innført for a unngâ at elevene ma 
ta seg ekstra fri - kanskje spe-
sielt til Sydenferier og lignende. 

Skolestyret har lagt opp skole-
ruta med tre dagers hØstferie 
rundt en septemberheig - i 
praksis fern sammenhengende fe-
riedager. Na*skal altsâ foreld- 

Miljøvern- og friluftsnemda i Enebakk hen-
stiller pa sterkeste kommunen om a anmode 
Miljøvernministeren om a vurdere et forbud 
mot fosfatholdige vaskemidler i Øyerens ned-
slagsfelt. Det heter det i et vedtak i nemdas 
siste mote. 

har sendt brev til alle kom-
munene i Akershus som har Øy-
eren som nedslagsfelt, og anmo-
der kommunene om a oppfordre 
statlige myngigheter til a innføre 
et forbud. 

AvlØpssambandet Nordre Øy-
eren - ANØ, mener at en fjerning 
av fosfatholdige vaskemidler er 
den mest effektive maten a stop-
pe den Økende forurensingen i 
øyeren pa. 

rerâdene pa Enebakk-skolene fá 
anledning til a uttale seg om en 
ukes ferie er Ønskelig. 

Nâr det gjelder resten av kom-
mende àrs skolerute, kan vi nev-
ne at vinterferien starter 22. fe-
bruar og pâskeferien 28. mars. 
Siste skoledag blir 17. juni 88. 

nskep fop.- bud 

Enebakk kommunene har ikke 
tatt stilling til MiljØvern-  og Fri-
luftsnemdas oppfordring enda. 
Hvis kommunen stiller seg posi-
tive til oppfordringen, blir Ene-
bakk den andre kommunen som 
ber MijØvernministeren om 
vurderer et forbud mot fosfathol-
dige vaskemidler i øyerens ned-
slagsfelt. Tidligere har bare Gjer-
drum kommunen gjort dette. 

østlandske Naturvernforening 
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REGN LORDAG 
Dagen fØr  ârets Enebakkdilt 

skulle gâ av stabelen var det fâ 
som kunne tenke seg rekord et-
ter det voidsomme regnvret 
lØrdag, og det var da ogsá svrt 
sâ blØtt enkelte steder i sØnda-
gens lØype. 

LØpere Vignett snakket med 
etter innkomsten ved Streifinn 
bemerket spesielt de fØrste tre fi-
re kilometerne i myrterreng fra 
Drivplassen - der var det ski-
kkelig tungt a lØpe. 

DRIV BEST 
Som sagt ble Ole Kristian Rud 

fra Driv beste mannlige lØper 
'uansett kiasse. Han lØp  i klassen 

30-39 âr, og var nesten tre minut- 

ter foràn Are Vestli, som vant 
kiassen 17-29 âr. 

Pa kvinnesiden var det ikke 
uventet May Mikalsen fra Driv 
som fikk beste tid uansett kiasse 
med 1.3 1.44. De seneste árene har 
datteren May Bente vunnet, men 
hun stilte ikke opp i árets dilt - 
og da var det mor sjØl som fikk 
fikk forsvare familieren. 

Det beste ekteparet under 
àrets Enebakkdilt ble Aud og 
Oddvar HØnsi, ogsâ de fra Driv. 

IL Driv stakk med andre ord av 
med de tre gjeveste premiene - vi 
regner med at Enebakk IF satser 
pa skikkelig revansje neste âr. 

STYRKE PROVE 
17 kilometer i kupert og bland- 

VIGNETT 

Trine Alsgaard vant ikke uventet kiassen 17-29 âr. Hun fikk 
tiden 1.35.17. 

De yngste bet ogsà godt ifra seg. Her kommer fire lØperefra  Enebakk IF ifZokk ogfØlge  inn 
mot ma,  l. 

Arets Enebakkdilt ble en skikkelig fulitreffer for ar-
rangØrene Enebakk IF og IL Driv. Arets løype  gikk fra Driv-
plassen i Ytre til Streifinn pa Flateby, og den regnes for a 
vre en del hardere cnn løypa  den motsatte veien, noe ogsá 
tidene sier sitt om. 

Ole Kristian Rud fra Driv satt ny løyperekord  med 
1.05.26, ni sekunder raskere enn Are Vestlis tidligere re-
kordnotering pa den 17 kilometer lange strekningen - som 
gikk unna i strâlende solskinn, og med 60 deltakere. 

et terreng er ingen spØk, og det 
var det flere som fikk erfare. 
Mange srdeles slitne lØpere  vi 
snakket med etter innkomsten 
mente det var kampen mot seg 
selv, og ikke mot klokka som var 
det viktigste. Skal vi vre aerlige 
sâ er en stor prestasjon og fullfØ-
re en 17 kilometers tur. Gleden 
blant enkelte var da ogsá stor da 
naboen eller andre bekjente pas-
serte pa vel fra brtur: - JØss, 
har ikke du lØpt! 

Termosklassen hadde ikke den 
helt store deltakelsen dette áret 
- men de som valgte a ta det litt 
roligere fikk seg en utmerket tur 
gjennom Enebakkskogene I strâ-
lende oktobersol - om turen tok 
3-4 timer fikk sá vre. 

IL Drivs "supermann" - Ole Kristian Rud satt ny lØypere-
koprd med 1.05.26. 

!'I 	RESULTATER - RE$ULTATER  RESULTATER - RESULTATER 
Resultater: 
Jenter 12-16 ãr: 
1. Lyda Liland 1.58.35, 2. Guro 
Aflaksby 2.10.05, 3. Trifle Lise 
Myhre 2.10.06. 1 premie. 

Kvinner 17-29 ár: 
1. Trine Ahlsgaard 1.35.17. 1 pre-
mie. 
Kvinner 30-39 âr: 
1. Guri Lien 1.35.12, 2. Liv Kjensli 
1.39.22, 3. Britt Skjerven 1.39.50, 
4. BjØrg  Aasli 2.04.01. 2 premier. 
Kvinner 40-49 ãr: 
1. May Mikaelsen 1.31.44, 2. Aud 
HØnsli 1.34.22. 1 premie. 

Gutter 12-16 ãr: 
1. Tomas Ahlsgaard 1.20.18, 2. 
Kjetil Morsdal 1.38.06, 3. Gunleik 
Seierstad 1.53.48, 4. Espen Olave-
sen 1.58.32, 5. Jan Erik Kristi-
ansen 1.58.34, 6. Anders Edlund 
1.58.39, 7. Tommy Gravlien 
2.01.11, 8. Mats Ringnes 2.19.08. 3 
premier. 

Menn 17-29 ãr: 
1. Are Vestli 1.08.08, 2. Ronny 
Skaug 1.11.50, 3. Glenn Robert 
Skaug 1.21.36, 4. Terje Vik 
1.24.17, 5. Martin Seierstad 
1.34.18. 2 premier. 

Menn 30-39 ãr: 
1. Ole Kristian Ruud 1.05.26, 2. 
Kjell Terje Holen 1.09.41, 3. Rolf 
Skjerven 1.20.26, 4. Kjell Furu-
lund 1.22.09, 5. Bent Habbestad 
1.22.34, 6. Harry Olavsen 1.24.50, 
7. Tore Lysfjord 1.29.45, 8. Rag-
nar Bergskaug 1.33.22, 9. BjØrn 
Halvorsen 1.34.04, 10. Per Erik 
Kristiansen 1.36.40, 11. Sverre 
Gjestang 2.0 1.16. 4 premier. 

Menn 40-49 âr: 
1. BjØrnar Thoresen 1.17.46, 2. 
Tor Olsen 1.26.33, 3. Tormod An-
dersen 1.29.30, 4. Gunnar Bjer- 

kesmoen 1.36.25, 5. Rolf Lybk 
1.36.29, 6. Tor Bergdahl 2.00.05, 7. 
Steinar Furulund 2.05.43, 8. Am-
finn Gravlien 2.00.43, 9. øyvind 
Gundersen 2.00.44. 3 premier. 
Menn 50-59 âr: 
1. Oddvar HØnsi  1.19.57, 2. Rolf 
Solberg 1.31.22, 3. Frank Ihien 
1.31.28, 4. Tore Vestli 1.32.27, 5. 
Odd Folke Johansen 1.34.55. 2 
premier. 
Menn 60 âr: 
1. Bjarne StrØmsborg 1.56.30. 
Termos: 
startnr: 1. Ragnhild Johansen 
2.08.26 st.nr. 2. Dag M. Johansen 

2.08.31, st. nr. 3. Tarjei Limi 
3.28.47, st.nr. 4. Inger Karin Limi 
3.21.48, st.nr. 5. Dag Limi, st.nr. 6. 
Marit Lybk 2.56.57, st.nr. 7. 
Borghild Olsen 2.56.58, st.nr. 8. 
Kristin Berg 2.13.16, st.nr. 9. Be-
nt Gjertveit 2.12.59. 

Enebakk-mester 
Darner: 
May Mikalsen 1.31.44. 
Herrer: 
Ole Kr. Rud 1.05.26. 
Ektepar: 
Aud og Oddvar HØnsi, 1.34.32 + 
1.19.57 = 2.54.29. 
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Vignetts premiekryssord i nummer 26 
bØd ikke pa de belt store problemene, og 
det kom inn hele 18 riktige løsninger. 

Vinner av tre pengelodd, og muligheter 
for en halv million kroner i gevinst ble 
Astri Skredderhaug, Vestbyveien 54, Ytre 
Enebakk. VI GRATULERER! 

OPEDAL 
teknisk slef 

Torgils Haakon Opedal ble mandag en-
stemmig ansatt som teknisk sjef i Enebakk 
kommune av kommunestyret. Forutsetnin-
gen er natulig nok at han sier ja til jobben. 

Etter at stillingen ble lyst ut pa nytt tidlige-
re i âr, søkte 11 personer stillingen, og fire av 
disse ble tatt inn til intervjuer. 

Egil SØrensen  og hans medrepresentanter i FrPfikk helter 
ikke denne gangen kommunestyret med pa a satse pa en an-
men politikk nâr det gjelder avtaler om enkeltutslipp fra hyt-
ter og boliger som ikke er tilknyttet kloakknettet. 

VIGNETT 

FoPtsatt Uenig het 
OM FORURENSING 

FØr kommunestyret enstem-
mig valgt a tilsette Opedahi som 
fly teknisk sjef i kommunen man-
dag, hadde ogsá Opedahi et en-
stemmig formannskap og ad-
ministrasjonsutvalg i ryggen. 

- Opedahi er den av sØkerrie 
som best fyller vâre krav til stil-
lingen som teknisk sjef i kom-
munen, sa administrasjonsutva-
gets leder, Per Kongsnes i sin re-
degjØrelse til kommunestyret. 

Torgils Haakon Opedal er fra 
Laksevâg, og hvis han sier ja til 
stillingen blir han altsâ teknisk 
sjef etter Per Enebo. 

Annonser leses 

av folk flest 

Administrasjonsutvalgets 
leder, Per Kongsnes, rede-
gjorde for hvorfor Opedal ble 
innstilt som nummer en til 
stillingen som teknisk sjef i 
kommunen. 

- Vi kan komme 
forurening til livs 
ved a søke Fylkes-
mannen om en videre 
ramme enn det for-
mannskapet gâr inn 
for. Vi ma bruke ut-
slippstillatelsene der 
det er bruk for dem, 
og der folk er villige 
til a bruke dem, sa 
FrPs Øyvind StrØm  i 
kommunestyrets mo-
te manclag. Han fikk 
kun med seg sine eg-
ne reprsentanter pa 
dette forslaget. Kom-
munestyret vedtok a 
søke Fylkesmannen 
om en rammeavtale 
som begrenser ut-
slippene til enkelte 
geografiske omrader 
- en atskillig snevre-
re ramme enn det FrP 
yule ga inn for. 
DETALJERT 

Dernmeavtaier. fcr 
tutslipp kommunen nâ søker om 
omfatter fØlgende  omrâder: Pet- 
tersrudkroken, 	Haraldstad, 
Svenskerud, Braten/Fossnes RA-
ken, Andersrud og Kjellgârd 
Vestre. Det er søkt om eksagte 
utslippskvoter for hvert enkelt 
av disse omrâdene. 

- Dette er de omrâdene som av 
kommunen er avsatt til utbyg-
gingsformàl. Felles for disse er de 
i det vesentlige bestâr av bolig-
hus, og noen hytter, sa Jorunn 
Buer (Ap). 

- Bebyggelsen er over hele 
Enebakk, og det er ikke politisk 
vilje til a kaste ut enebakkinger 
som ikke har utslippstillatelse, 
repliserte Egil SØrensen  (Frp), 
som nok snakket med debatten 
om Kai Svarthol, og hans avslag 
pa utslippstillatelse i friskt mi-
ne. 
VIDERE RAMME 

Fremskrittspartiet fikk altsâ 
ikke kommunestyret med seg pa 
at kommunen yule vre bedre 
tjent med en mindre detaijert av-
tale. - Vi vcil M et reinere Ene- 
bakk med en videre ramme. Vi 
ma angripe forurensingspro-
blemet der det er, og der folk er 
villig til a gjØre noe med det, 
mente Øyvind StrØm. Han ut- 

10-øringen - den minst verdiful-
le og likevel den dyreste skillemyn-
ten og betalingsenheten som Nor-
ges Bank og det norske folk dispo-
nerer. 10-øringen - mynten vi erg-
rer oss over og ikke tillegger noen 
verdi, og som samles i Norges-glass 
silk at de ikke tar opp plass i lorn- 

trykte bekymring for hvordan 
det yule ga hvis f.eks Raken fikk 
tildelt 30 utslippskvoter, men ba-
re brukte f.eks. 10. 

KRITIKK AV 
BYGNINGSRADET 

I forbindelse med at denne sa-
ken var oppe foreslo Egil SØren-
sen ogsa at kommunestyret skul-
le uttale seg nár bygningsradet 
ga avslag pa søknader om ut-
slippstillatelser. Kommunesty-
ret vedtok a sende dette forsiaget 

meboka. 10-øringen - som mange 
ikke tar imot, som ikke piukkes 
opp fra gata eller som rett og slett 
kastes. Denne unnselige hue ski-
ilemynten, som uten forkiaring 
forsvinner, utgjør samlet et tap pa 
drøye 5,5 millioner kroner for 
første halvdei av 1986. Bare 1 

over til behandling I formannska-
pet. 

Sorensen kom ogsa med flen-
gende kritikk av bygningsradets 
arbeid: - Vedtakene som fattes i 
bygnihgsradet er avhengig av 
hvem som mØter, hvor mange 
som mØter, og hvilke varare-
presentanter som er innkalt, 
mente han. Bygningsradet for-
mann Jorunn Buer avviste kri-
tikken fra SØrensen, og mente at 
SØrensen kunne lese ut av ars-
meldingen hvor star enigheten I 
bygningsradet er. 

Fredrikstad-distriktet har det for-
svunnet 10-oringer for nrmere 
250.000 kroner i denne perioden, 
melder Demokraten. Og forstã det 
den som kan: En 10-øring koster 
Norges .Bank nesten 20 ore a pro-
dusere. 

10-Ori*ngen - 

et proble-m--barn?. 



Annonser leses 
av folk I lest 

Skigruppa 
I Enebakk 

o" har pàmei-
dingsmØte for sesongen 
86/87 pa Streifinn, ons-
dag 3/9 kl. 18.00. 
Skitreninga starter tirsd. 
9/9. 

Enebakk 
idretts- 
lorening 
viser til innkaliing av 
29/8 i Akershus Arbeider-
blad og minner om ½-ârs 
motet 19/9 ki. 19.30. 

Vi minner ogsã om siste 
fist for forsiag til 1/2-ârs 
motet 14 dager for. 

Styret 

!IMffOnvv - 
auftil 

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

Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3- 1400 Ski 

(02)*87 30 60 
HELE DØGNET 

EnebakkiEtupm-Pupp 
starter mand. 819 ki. 17.00 - 17.45: Lekeparti 
4-5 ár, gutt/pike. 

Kl. 18.00 - 18.45: Jenter 6-7-8 oar. 
Kl. 19.00 - 19.45 og 20.00 - 20.45: Damemosjon. 

Hauglia skole 

Tirsd. 9/9 ki. 19.00 - 20.00: Ungdomsparti. 
20.00 - 21.00: Dameturn. 

Streifinn 

Onsd. 10/9 ki. 17.00 - 17.45: Gutter 6-10 âr. 
Ki. 18.00 - 18.45: Lekeparti 4-5 âr, gutt/pike. 
Ki. -19.00 - 19.45: Jenter 9-12 oar. 
Kl. 20.00 - 20.45: Jenter 12-16 oar. 

Hauglia skole 

Gamle og nye medlemmer 
Ønskes velkommen. 

Pâmeiding og betaling v/frammØte. 

Program fop,  Flateby-dagene 
3.9  4.1  5. og 6. sept. 1986 

Onsdag 3. sept. ki. 18.30 - 21.30: 
Juniorkveld. Klubb I's lokaler. 
Arr.: Klubb I. 	 / 
Torsdag 4. sept. kI. 18.00 - 21.00: 
Familiekveld. Flateby Samfunnshus. 
Arr.: Stranden skolekorps og Flateby ye!. 

Fredag 5. sept. ki. 18.30 - 01.00: 
Ungdomsarrangement. Flateby Samfunnshus. 
Arr.: Klubb I og Flateby vet. 

LØrdag 6. sept. ki. 12.00: 
Familiedag. OppmØte pa Hauglia skole. Vi gar i tog til 
Flateby Samfunnshus. Avsluttes med voksenfest om 
kveiden. 
Arr.: Flateby ye!. 

Vel mØtt. 
Klubb I - Stranden skolekorps - Flateby ye! 

VIGNETT 

Arbeid-smarkedd t 
fortsa* tt stramt 

KUNNGJORINGER 

Ved slutten av august 
1986 var det ved arbeids- 
kontorene 	registrert 
38 400 helt arbeidsløse, 
19 000 menn og 19 400 
kvinner. Fra august 1985 
til august 1986 var det en 
nedgang i ledigheten pa 
15 200, 8 000 menn og 

200 kvinner. Det var en 
Økning i ledigheten fra ju-
ii til august pa 4 600, 
1 300 menn og 3 300 kvin-
ner. I august i fjor Økte le-
digheten med 3 400. Le-
digheten i august i âr ut-
gjorde 2,2 prosent av ar-
beidsstyrken, mot 3,1 pro-
sent i august 1985. I 
Akershus er 581 menn og 
450 kvinner ledige. 

Arbeidsmarkedet holder seg 
fortsatt stramt, og det er vans-
kelig a dekke etterspØrselen et-
ter arbeidskraft. Ved utgangen 
av august var det registrert 
10 000 ledige stillinger. 

Stignirjgen i ledigheten blant 
ungdom og voksne kvinner er 
som vanlig hovedârsakene til 
hØyere total ledighet i august 

Here ledige 
plasser enn 
arbeidsløse i 
Oslo/Akershus 

Ved slutten av august 1986 var 
det ved arbeidskontorcnc regist-
rert 38 400 helt arbeidslØse, 
19 000 menn og 19 400 kvinner. 
Ledigheten utgjør dermed 2.2 
prosent av arbeidsstyrken, mot 
3.1 prosent iaugust 1985. 

I østfold ligger ledigheten noe 
over landsgjennomsnittet, nemlig 
pa 2.6 pst. I Oslo og Akershus 
iigger den pa 0.5 pst. Her er for 
Øvrig registrert flere ledige sill-
linger enn antall arbeidsiedige. 
Størst er ledigheten i Nordland 
med 4.1 pst. 

02 blir 09 i 
Indre Ostfold 

Televerket har planer om a for-
andre vàre telefonnummer. Num-
merkapasiteten er sprengt i Oslo-
omrâdet, og Indre østfold er 
blant de omràdene som blir skjø-
vet ut av retningsnummer 02. 
Neste ar flyttes de fleste kom-
munene i Nedre Romerike fra 02 
til 06-omrádet, og deretter blir 
det mange av Follo-kommuriene 
og kommunene i Indre østfold 
med sekssifrede nummer som gâr 
ut. Antagelig blir vârt retnings-
nummer da 09. 

I tillegg er det meningen at 
man i løpet  av fâ âr vii gâ over fra 
seks- ill syvsifrede tall, og slik at 
alle far 9 sifre inkludert retnings-
nummeret. Et nytt siffer vii ti-
doble nummerkapasiteten.  

enn 1 juli. Ungdomsledigheten 
har likevel Økt mindre i lØpet  av 
august i ár enn i august de for-
egâende árene. Dette skyldes re-
duserte ungdomskull, noe som 
igjen har fØrt  til frre avviste sø-
kere ved videregâende skoler. 
HØy etterspørsel etter arbeids-
kraft har ogsà bidratt til a holde 
ungdomsledigheten nede. 0k-
ningen i ledigheten blant voksne 
kvinner har sammenheng med at 
mange med ubetalt omsorgsar-
beid sØker inntektsgivende ar-
beid etter sommerferien. 

Opptrappingen i arbeids-
markedstiltakene var klart 
mindre i august i âr enn tidligere 
ár. Dette har isolert sett forster-
ket Økningen i ledigheten fra juli 
til august. Ved slutten av august 
var det ifØlge forelØpige opp-
gayer sysselsatt 16 300 personer 
i arbeidsmarkedstiltak. Dette er 
2 500 flere enn ijuli og 11 800 far-
re enn ett ár tidligere. 

Ved utgangen av august var 
det 6 800 ledige under 20 ár. Det-
te er 2 600 flere enn I juli. Sam-
menliknet med august 1985 er 
det i ár 3 000 frre ledige i denne 
aldersgruppen. 

Av de registrerte ledige var 
2 200 permitterte. Dette utgjØr 6 
prosent av total ledighet og er 
600 lavere enn i fjor. 

Ill 
fiukt, uttalte pressesjefen. 
:[kke minst er KN opptatt 
av katastrofen i Afrika. - I 
et normalar dor det mliii-
oner barn pbL,grunn av suit, 
minner UllerØ om. 

Sikre bØsser 
Aksjonsleder i fylkes-

komitéen Gudbjørn Birke-
land kunne vise frem en ny 
patent pa innsamiingsbøs-
sene. En pinne ma brekkes 
for a apne bøssen. - Vi skal 
vare sikret mot lovbrudd, 
forsikrer Birkeland. Sta-
sjonsomrâder, kinoer og 
restauranter kan besØkes 
innsamlingsdagen. En giro 
blir iagt igjen der folk ikke 
er hjemme. 

I As er menighetskon-
torene et viktig ledd i ak-
sjonen. I Nes vii TV-aksjo-
nen falle sammen med av-
slutningen av Bispevisi-
tas. Koliekten fra fest-
gudstjenesten sØndag. 19. 
oktober gar til inntekt for 
<<Hjeip uten grenser>. 

Nesodden engasjerer 
Rotary, Kiwanis og Lion 
til a kjØre bØssebrere. 
Kommunekomitéen in-
viterer menighetsrádene 
til a selge Aiternativ Mar-
keds <koiieksjon>>. 

I Brum skal 1200 bØs-
ser sendes ut. 15. oktober 
holdes en fredskonsert I 
Jahr kirke til inntekt for 
aksj onen. 

Aurskog/Høiand har en 
storjobb med a rekke over 
kommunen pa 1000 kva-
dratkiiometer. Rodeap-
paratet er godt trimmet, 
forsikrer komitelederen. 

I Nittedai er det idretts-
iagene, menighetsrâdene 
og kirkene som star for 
den praktiske gjennom-
føringen. 

I Eidsvoil vii det bli to-
kusert pa Afrika I hele 
hØst, med lysbildeserier og  

kaserier pa apne mØter. 
LØrenskog har iagt opp 

til en ny vri I rodestruktu-
ren. 300 bØsser skal ut. 

Riingen har iagt opp 
til en freds- og uiandsguds-
tjeneste pa aksjonsdagen. 

I Asker vurderes det a 
sette i gang en ungdoms-
konsert i forbindelse med 
aksjonen. Rotary star for 
det praktiske innsamiings-
arbeid i Frogn. Ski er.i 
gang med a kartiegge inn-
flyttingsomrâder og boiig-
felt som ikke har ftt be-
søk tidligere. Oppegard 
fØiger vaniig praksis, med 
ordfØrer BjØrn Kristiansen 
som formann. 

- Da Kirkens NØdhjeip 
hadde TV-aksjonen I 1977, 
betydde midlene nesten 
alt for var videre virksom-
het. N. er vi kommet pa et 
betraktelig hØyerenivâ,  og 
hâper pa et innsamiings-
resultat som kan bringe 
vart arbeid og var infor-
masjon videre, siutter 
pressesjef Thor UllerØ. 

BEGRAVELSESBYRA'ER' 

Mums Blomsterforretning 
og BegraveJseshyra 

IgLw. 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 

Telefon blomsterforretning 71 14 11 
Telefon begravelsesbyra 71 48 30 

RELIGIOSE MOTER 

Betel 
Onsd. 3/9 ki. 19.30: Me-
nighetsmøte. 
Torsd. 4/9 ki. 19.30: SØs-
terring hos Tone Johann-
Sen. 
SØnd. 7/9 ki. 10.00: 
S.skole. 
Ki. 19.00: Else og Claudio 
Navarro. 
Alle velkommen. 
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SØndag 7. sept. ki. 16.30 B: 
KARUSELLEN GAR 

Kl. 18.30 U: 
SUPERPLAYBOYS 

FAR HELKLAFF 
Ki. 20.30 V: 

CHINA BLUES 
HEMMELIGE 

NETTER 

STILLING LEDIG 

Dagmamma 
sØkes til Marina, 11 md., i Yt-
re Enebakk. Gjerne i nrhe-
ten av sykehjemmet. 

Tif. 92 50 09 

Sopptur - naturdag 
Enebakk Hagelag og ØrnØye 
4H arrangerer sopptur/natur-
dag for hele familien lørdag 
6/9 ki. 11.00 pa Larsbrâten 
ved Tømmerbráten. (MØt 
presis.) 
Hagelagets soppekspert le-
der soppturen, samtidig med 
at 4H lager natursti og andre 
aktiviteter for barna. 
Ta med termos og niste, saig 
av pØlser, brus og lodder. 
Alle hjertelig velkommen. 



OP 'EDAL. 

teknisk slef 

FØr kommunestyret enstem-
mig valgt a tilsette Opedahi som 
fly teknisk sjefi kommunen man-
dag, hadde ogsâ Opedahi et en-
stemmig formannskap og ad-
ministrasjonsutvalg i ryggen. 

- Opedahi er den av sØkerne 
som best fyller vâre krav til stil-
lingen som teknisk sjef i kom-
munen, sa administrasjonsutval-
gets leder, Per Kongsnes i sin re-
degjØrelse til kommunestyret. 

Torgils Haakon Opedal er fra 
Laksevâg, og hvis han sier ja til 
stillingen blir han altsã teknisk 
sjef etter Per Enebo. 

Annonser leses 

av folk flest 

trykte bekymring for hvordan 
det yule ga hvis f.eks Raken fikk 
tildelt 30 utslippskvoter, men ba-
re brukte f.eks. 10. 

KRITIKK AV 
BYGNINGSRADET 

I forbindelse med at denne sa-
ken var oppe foreslo Egul SØren-
sen ogsa at kommunestyret skul-
le uttale seg nar bygningsradet 
ga avslag pa søknader om ut-
slippstullatelser. Kommunesty-
ret vedtok a sende dette forsiaget 

over til behandling i formannska-
pet. 

SØrensen kom ogsa med lien-
gende kritikk av bygningsradets 
arbeid: - Vedtakene som fattes i 
bygnihgsradet er avhengig av 
hvem som mØter, hvor mange 
som mØter, og hvilke varare-
presentanter som er innkalt, 
mente han. Bygningsradet for-
mann Jorunn Buer avviste kri-
tikken fra SØrensen, og mente at 
SØrensen kunne lese Ut av ars-
meldingen hvor stor enigheten i 
bygningsradet er. 

V!GNETT 
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Vignetts premiekryssord i nummer 26 
bd ikke pa de helt store problemene, og 
det kom inn hele 18 riktige løsninger. 

Vinner av tre pengelodd, og muligheter 
for en halv million kroner i gevinst ble 
Astri Skredderhaug, Vestbyveien 54, Ytre 
Enebakk. VI GRATULERER! 

Torgils Haakon Opedal ble mandag en-
stemmig ansatt som teknisk sjef i Enebakk 
kommune av kommunestyret. Forutsetnin-
gen er natulig nok at han sier ja til jobben. 

Etter at stillingen ble lyst ut pa nytt tidlige-
re i âr, søkte 11 personer stillingen, og fire av 
disse ble tatt inn til intervjuer. 

Administrasjonsutvalgets 
leder, Per Kongsnes, rede-
gjorde for hvorfor Opedal ble 
innstilt som nummer en til 
stillingen som teknisk sjef i 
kommunen. 

- Vi kan komme 
forurening til livs 
ved a søke Fylkes-
mannen om en videre 
ramme enn det for-
mannskapet gâr inn 
for. Vi ma bruke ut-
slippstillatelsene der 
det er bruk for dem, 
og der folk er villige 
til a bruke dem, sa 
FrPs Øyvind StrØm  i 
kommunestyrets mo-
te mandag. Han fikk 
kun med seg sine eg-
ne reprsentanter pa 
dette forslaget. Kom-
munestyret vedtok a 
søke Fylkesmannen 
om en rammeavtale 
som begrenser ut-
slippene til enkelte 
geografiske omrader 
- en atskillig snevre-
re ramme enn det FrP 
yule ga inn for. 
DETALJERT 

Den rammeavtalen for enke.-
tutslipp kommunen nâ sØker  cm 
omfatter fØlgende omrader: Pet- 
tersrudkroken, 	Haraldstad, 
Svenskerud, BratenlFossnes Ha 
ken, Andersrud og Kjellgârd 
Vestre. Det er sØkt  om eksagte 
utslippskvoter for hvert enkelt 
av disse omrâdene. 

- Dette er de omrádene som av 
kommunen er avsatt til utbyg- 
gingsformal. Felles for disse er de 
i det vesentlige bestar av bolig-
hus, og noen hytter, sa Jorunn 
Buer (Ap). 

- Bebyggelsen er over hele 
Enebakk, og det er ikke politisk 
vilje til a kaste Ut enebakkinger 
som ikke har utslippstiflatelse, 
repliserte Egil SØrensen  (Frp), 
som nok snakket med debatten 
om Kai Svarthol, og hans avslag 
pa utslippstillatelse i friskt mi-
ne. 
VIDERE RAMME 

Fremskrittspartiet fikk aitsa 
ikke kommunestyret med seg pa 
at kommunen yule vre bedre 
tjent med en mindre detaijert av-
tale. - Vi veil f. et reinere Ene- 
bakk med en videre ramme. Vi 
ma angripe forurensingspro-
blemet der det er, og der folk er 
villig til a gjØre noe med det, 
mente Øyvmnd StrØm. Han ut- 

10-øringen - den minst verdiful-
le og likevel den dyreste skillemyn-
ten og betaiingsenheten som Nor-
ges Bank og det norske folk dispo-
nerer. 10-øringen - mynten vi erg-
rer oss over og ikke tillegger noen 
verdi, og som samles i Norges-glass 
silk at de ikke tar opp plass i lom- 

Egil SØrensen  og hans medrepresentanter i FrPfzkk keller 
ikke denne gangen kommunestyret med pa a satse pa en an-
nen politikk nãr det gjelder avtaler om enkeltutslipp fra hyt-
ter og boliger som ikke er tilknyttet kloakknettet. 

Fredrikstad-distriktet har det for-
svunnet 10-oringer for nermere 
250.000 kroner I denne perioden, 
melder Demokraten. Og forstâ det 
den som kan: En 10-øring koster 
Norges Bank nesten 20 ore pro-
dusere. 

10-oringen - 

et problembarn? 

meboka. 10-øringen - som mange 
ikke tar imot, som ikke piukkes 
opp fra gata eller som rett og slett 
kastes. Denne unnselige iille ski-
ilemynten, som uten forkiaring 
forsvinner, utgjør samiet et tap pa 
drøye 5,5 millioner kroner for 
første haivdei av 1986. Bare i 



MW 

Annonser leses 
av folk flest 

Skigruppa 
I Enebakk 

c jçY  har pâmel-
dingsmØte for sesongen 
86/87 pa Streifinn, ons-
dag 3/9 ki. 18.00. 
Skitreninga starter tirsd. 
9/9. 

Enebakk 
WNW - 
forening 

viser til innkaliing av 
29/8 i Akershus Arbeider-
blad og minner om ½-ârs 
motet 19/9 kl. 19.30. 

Vi minner ogsâ om siste 
Inst for forsiag til ½-árs 
motet 14 dager fØr. 

Styret 

tom  e'c 
av fiIk 

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

Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

(02)*87 30 60 
HELE DOGNET 

EnebakkIF,tupmpuppa.  
starter manci. 8i9 kI. 17.00 - 17.45: Lekeparti 
4-5 âr, gutt/pike. 

Ki. 18.00 - 18.45: Jenter 6-7-8 âr. 
Ki. 19.00 - 19.45 og 20.00 - 20.45: Damemosjon. 

Hauglia skole 

Tirsd. 9/9 kl. 19.00 - 20.00: Ungdomsparti. 
20.00 - 21.00: Dameturn. 

Streifinn 

Onsd. 10/9 kl. 17.00 - 17.45: Gutter 6-10 an. 
Kl. 18.00 - 18.45: Lekeparti 4-5 ár, gutt/pike. 
Ki. -19.00 - 19.45: Jenter 9-12 ãr. 
Kl. 20.00 - 20.45: Jenter 12-16 ár. 

Hauglia skole 

Gamle og nye medlemmer 
Ønskes velkommen. 

Pâmelding og betaling v/frammøte. 

Program for Flateby-dagene 
3.9  4., 5. og 6. sept. 1986 

Onsdag 3. sept. ki. 18.30 - 21.30: 
Juniorkveld. Klubb I's lokaler. 
Arr.: Klubb I. 

Torsdag 4. sept. ki. 18.00 - 21.00: 
Familiekveld. Flateby Samfunnshus. 
Arr.: Stranden skolekorps og Flateby ye!. 

Fredag 5. sept. ki. 18.30 - 01.00: 
Ungdomsarrangement. Flateby Samfunnshus. 
Arr.: Klubb I og Flateby ye!. 

LØrdag 6. sept. ki. 12.00: 
Familiedag. OppmØte pa Hauglia skole. Vi gár i tog til 
Flateby Samfunnshus. Avsluttes med voksenfest om 
kvelden. 
Arr.: Flateby ye!. 

Vei mØtt. 
Klubb I - Stranden skolekorps - Flateby ye! 

VIGNETT 

Arbeidsmarked'et 
fo, rtsatt stramt 

KUNNGJORINGER 

Ved slutten av august 
1986 var det ved arbeids- 
kontorene 	registrert 
38 400 helt arbeidsløse, 
19 000 menn og 19 400 
kvinner. Fra august 1985 
til august 1986 var det en 
necigang i ledigheten pa 
15 200, 8 000 menn og 
7 200 kvinner. Det var en 
Økning I ledigheten fra ju-
ii til august pa 4 600, 
1 300 menn og 3 300 kvin-
ner. I august i fjor Økte le-
digheten med 3 400. Le-
digheten i august i ár ut-
gjorde 2,2 prosent av ar-
beidsstyrken, mot 3,1 pro-
sent i august 1985. I 
Akershus er 581 menn og 
450 kvinner ledige. 

Arbeidsmarkedet holder seg 
fortsatt stramt, og det er vans-
kelig a dekke etterspørselen et-
ter arbeidskraft. Ved utgangen 
av august var det registrert 
10 000 ledige stillinger. 

Stignirigen i ledigheten blant 
ungdom og voksne kvinner er 
som vanlig hovedârsakene til 
høyere total ledighet i august 

Ved slutten av august 1986 var 
det ved arbeidskontorene regist-
rert 38 400 helt arbeidslØse, 
19 000 menn og 19 400 kvinner. 
Ledigheten utgjør dermed 2.2 
prosent av arbeidsstyrken, mot 
3.1 prosent i august 1985. 

I østfold ligger ledigheten noe 
over iandsgjennomsnittet, nemlig 
pa 2.6 pst. I Oslo og Akershus 
ligger den pa 0.5 pst. Her er for 
øvrig registrert flere ledige stil-
linger enn antail arbeidsiedige. 
Størst er ledigheten i Nordland 
med 4.1 pst. 

02 blir 09 i 
Indre Ostfold 

Televerket har planer om i for-
andre váre telefonnummer. Num-
merkapasiteten er sprengt i Oslo-
omridet, og Indre østfold er 
blant de omràdene som blir skjø-
vet Ut av retningsnummer 02. 
Neste ãr flyttes de fleste kom-
munene i Nedre Romerike fra 02 
til 06-omrädet, og deretter blir 
det mange av Follo-kommunene 
og kommunene i Indre østfbld 
med sekssifrede nummer som gár 
Ut. Antagelig blir vârt retnings-
nummer da 09. 

I tiiiegg er det meningen at 
man i løpet  av fà âr vii gà over fra 
seks- til syvsifrede tall, og slik at 
aile far 9 sifre inkludert retnings-
nummeret. Et nytt siffer vii ti-
doble nummerkapasiteten.  

enn 1 juli. Ungdomsledigheten 
har likevel Økt mindre i lØpet  av 
august i ár enn i august de for-
egáende árene. Dette skyldes re-
duserte ungdomskull, noe som 
igjen har fØrt  til frre avviste sØ-
kere ved videregáende skoler. 
HØy etterspØrsel etter arbeids-
kraft har ogsà bidratt til a holde 
ungdomsledigheten nede. 0k-
ningen i ledigheten blant voksne 
kvinner har sammenheng med at 
mange med ubetalt omsorgsar-
beid sØker inntektsgivende ar-
beid etter sommerferien. 

Opptrappingen i arbeids-
markedstiltakene var kiart 
mindre i august i ár enn tidligere 
âr. Dette har isolert sett forster-
ket Økningen i ledigheten fra juli 
til august. Ved slutten av august 
var det ifØlge  forelØpige opp-
gayer sysselsatt 16 300 personer 
I arbeidsmarkedstiltak. Dette er 
2 500 here enn ijuli og 11 800 fr-
re enn ett âr tidligere. 

Ved utgangen av august var 
det 6 800 ledige under 20 âr. Det-
te er 2 600 flere enn i juli. Sam-
menliknet med august 1985 er 
det i ãr 3 000 frre ledige i denne 
aldersgruppen. 

Av de registrerte ledige var 
2 200 permitterte. Dette utgjØr 6 
prosent av total ledighet og er 
600 lavere enn I fjor. 

1 
flukt, uttaite pressesjefen. 
:[kke minst er KN opptatt 
av katastrofen 1 Afrika. - I 
et normalâr dr det milli-
oner barn pa grunn av suit, 
minner UlierØ om. 

Sikre bøsser 
Aksjonsleder i fyikes-

komitéen GudbjØrn  Birke-
land kunne vise frem en ny 
patent pa innsamiingsbØs-
sene. En pinne ma brekkes 
for a apne bØssen. - Vi skal 
vre sikret mot lovbrudd, 
forsikrer Birkeland. Sta-
sjonsomrader, kinoer og 
restauranter kan besØkes 
innsamlingsdagen. En giro 
blir iagt igjen der folk ikke 
er hjemme. 

I As er menighetskon-
torene et viktig ledd I ak-
sjonen. I Nes vii TV-aksjo-
nen falle sammen med av-
siutningen av Bispevisi-
tas. Kollekten fra fest-
gudstjenesten sØndag 19. 
oktober gar til inntekt for 
<Hjeip uten grenser>>. 

Nesodden engasjerer 
Rotary, Kiwanis og Lion 
til a kjØre bØssebrere. 
Kommunekomitéen in-
viterer menighetsradene 
til a selge Aiternativ Mar-
keds <<koileksjon>>. 

I Brum skal 1200 bØs-
ser sendes ut. 15. oktober 
holdes en fredskonsert i 
Jahr kirke til inntekt for 
aksj onen. 

Aurskog/HØiand har en 
storjobb med a rekke over 
kommunen pa 1000 kva-
dratkilometer. Rodeap-
paratet er godt trimmet, 
forsikrer komiteiederen. 

I Nittedai er det idretts-
lagene, menighetsradne 
og kirkene som star for 
den praktiske gjennom-
fØringen. 

I Eidsvoli vii det bli fo-
kusert pa Afrika i heie 
hØst, med lysbildeserier og  

kaserier pa âpne mØter. 
LØrenskog har lagt opp 

til en ny vri I rodestruktu-
ren. 300 bØsser skal Ut. 

Rmlingen har iagt opp 
til en freds- og ulandsguds-
tjeneste pa aksjonsdagen. 

I Asker vurderes det a 
sette I gang en ungdoms-
konsert 1 forbindeise med 
aksjonen. Rotary star for 
det praktiske innsamiings-
arbeid i Frogn. Ski er. 
gang med a kartlegge inn-
flyttingsomrader og boiig-
felt som ikke har ftt be-
sØk tidligere. Oppegard 
fØiger vanlig praksis, med 
ordfØrer BjØrn Kristiansen 
som formann. 

- Da Kirkens Nødhjelp 
hadde TV-aksjonen 11977, 
betydde midlene nesten 
alt for var videre virksom-
het. N. er vi kommet pa et 
betraktelig hØyereniva,  og 
haper pa et innsamlings-
resuitat som kan bringe 
vart arbeid og var infor-
masjon videre, siutter 
pressesjef Thor TJlierØ. 

BEGRAVELSESBYRAER 

Mums Btomsterforretning 
og Begravelsesbyrà 

.j 	QIgeJ$v.eum 
Torggt. 2 - 2000 Lifiestrom 

Telefon blomsterforretning 71 14 11 
Telefon begravelsesbyrá 71 48 30 

RELIGIOSE MOTER 

Betel 
Onsd. 3/9 ki. 19.30: Me-
nighetsmøte. 
Torsd. 4/9 ki. 19.30: SØs-
terring hos Tone Johann-
sen. 
SØnd. 7/9 kl. 10.00: 
S.skole. 
1(1. 19.00: Else og Claudio 
Navarro. 
Alle velkommen. 

SØndag 7. sept. kl. 16.30 B: 
KARUSELLEN GAR 

Ki. 18.30 U: 
SUPERPLAYBOYS o 

FAR HELKLAFF 
Ki. 20.30 V: 

CHINA BLUES 
HEMMELIGE 

NETTER 

STILLING LEDIG 

Dagmamma 
sØkes til Marina, 11 md., i Yt-
re Enebakk. Gjerne i nrhe-
ten av sykehjemmet. 

Tif. 92 50 09 

Sopptur - naturdag 
Enebakk Hagelag og ørnøye 
4H arrangerer sopptur/natur-
dag for hele familien lØrdag 
6/9 ki. 11.00 pa Larsbrâten 
ved TØmmerbráten. (MØt 
presis.) 
Hagelagets soppekspert le-
der soppturen, samtidig med 
at 4H lager natursti og andre 
aktiviteter for barna. 
Ta med termos og niste, saig 
av pØlser, brus og lodder. 
Alle hjertelig velkommen. 

Flere ledige 
plasser enn 
arbeidsløse i 

..-Oslo/Akershus 



5E ISKAPS1OKAIE AS 1914 YTRE. ENFIIAKK 

MENY: 

VARME VAFLER.. kr 8. 
WIENERBROD 

OSTESMOR- 
BROD 	 krl2. 
SKINKE- 
SMORBROD 	kr16. 
REKE- 
SMORBROD 	kr251 
SPEILEGG/ 
BROD 	 kr151 
SPEILEGG/SKINKE, 
BROD 	 kr2O. 
PATENT- 
SMORBROD 	R r28. 
PARISER/OST & 
SKINKE 	kr22. 
OMELETT 	kr39. 
KARBONADE 
M/LOK, BROD 	kr25• 
PITA M/OST 
& SKINKE 	kr 25. 
PITA M/OST 
&REKER 	 kr25. 

SALATER: 

LITEN SALAT 	kr15. 
OST/SKINKE- 
SALAT M/BR0D... kr 39. 
FISH ERMANSALAT, 
REKER/TUNFISK. kr49. 
KYLLINGSALAT 

M/BR0D 	kr481 

PASTARETTER: 

LASAGNE 
M/SALAT 	 
CANELLONI 
M/BR0D 	 
TORTELLINI 
M/BR0D 	 

KARBONADE 
M/POTETER 	 
61FF 
STROGANOFF 

LAMMEGRYTE 
MORGAN KANE 
CHILI SPESIAL 
WIENER- 
SCHNITZEL 	 
BIFF M/LOK, 
BAKT/KOKT 
POTET 	kr79. 
PEP PER BIFF, 
BAKT/KOKT 
POTET 	kr 85. 

DESSERT: 

SJOKOLADE- 
KAKE 	 
EPLEKAKE M/IS 
&KREM 	 

BLANDET IS 	 

BANANSPLIT 	 

KAFFEJ'TE 	 

kr1G. 

kr22. 
kr22. 
kr24. 
krlO. 

0/- & vinrett 

Apn i ngstider: 
Mand.-torsd 	10.00-24.00 
Fred.. lord 	11.00-01.00 
Send. 	 13.00-24.00 

Ta med hjem-service. 
TIf. 92 52 35 

Ytre Enebakk 
Forretningssenter 

kr9. 

kr48. 

kr4S. 

kr 35. 

kr58. 
kr52. 

kr69. 

krG9. 

1C0pal. 
korrug rte drensror 

pao  kveil 

A/S Fjeldhammer Brug har 
leverl ca. 150.000 km drensrer. 
(Det blir noen ganger rundt 
jorda!) - Icopal drensror er 
gjennomprovde kvalitetspro. 
dukter med mange fordeler: 
• PEH eller PVC i fire dimen-

sjoner - som dekker alle. 
dreneringsbehov. 

• Et omfattende utvalg ko-
brcs 

• Riktig perforering garanterer 
rikelig inntakskapasitet. 

• Uperforert bunn hindrer 
innslamming nár riktig filter-
materiale anvendes. 

Produsent: 
A/S FJELDHAMMER BRUG 
FORHANDLER 

S 

Hurtig levering fra lager og fabrikk. 

Vi garariterer rimelige priser 
og god service. 

Rare BFj i;pud 
1810 Slitu - TIf. 02/8946 17 

Vi samarbeider med Armand Teig 

som yter god service og har forstekiasses utstyr. 

Armand Teigs telefon er: 92 61 35. 
/ 	 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESELS 

Folio Varmeservice 
v/Bjern Brodholt, Tomter 

TIf. 92 26 10 	*4L# 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Alt i kraftfOrkunstgjødsel 

og sákorn 

Leierensing, leiemaling 
og mottak av korn. 

1ncbahk ornøito og j3øIIc 

Y. Enebakk - Tif. 9240 13 

Besok var 
helsekostforretning 

i Liflestrom City 
Underetg. 

Vi har utvalget 
Med hyggelig 

betjening 

UL atw1ccst 
Lillestrøm City 

Tif. 7114 04 

Flateby Jepn & Fame 
Bjerkesenteret - 1911 Flateby 

JERNVAR[R - SEMENT 
KJBKKENARTIKLER 

FAR VEHANDEL 
TLF. 92 87 40 

6pQ11116 t 
Studer 

anrionserle 

HUSK 
BILAUKSJON 

ASKIM 
Stedet for de gode 

biIkjop 
Merk dagen 

Hver FREDAG kI. 18.30 
fit. 88 08 96 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes 09 lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

Gran, Ytre Enebakk 
TIf. 92 55 00 

Ut/eie av 
video-
filmer 
og movie-
bokser 

Eneforh. av 
BiIett-film 

og Esselte 

• Kiosk 
• Bi/jard 
O Spillerom 

Kjent for kvalitet 

k?l 	Ae! 

fit* INN PIN 
erIwNIf c12 6 550 

. 

VNNT 8Y7 	A * 
R MV 1WE3Ej 

/ 	 

VIGNETT 

Iii agdwinspene I Vignett A/S 

  

 

KJOP 
OPEL 
I SK I 

(
OPEL I FOLLO 

SKI AUTDJ 

Styret i Vignett A/S minner om den EKSTRAORDIN1cERE GENERALFORSAMLINGEN 
torsd. 4. sept. 1986 ki. 20.00 i Vignetts lokaler i Kiokkerudásen 1. 

Bakgrunnen for den ekstraordinre generalforsamlingen er at styret vii foreslá følgende: 

1. øvre Smaaienene gâr inn som hovedaksjonr i Vignett A/S. Nedskriving av ek-
sisterende aksjekapitai ma vurderes. 

2. Øvre Smaaienene pâtar seg driftsansvaret for Vignett A/S, i samarbeid med Vig-
netts styre i den hensikt a sikre videre drift av Vignett som lokaiavis for Ene-
bakk, og med kontor og personale i Enebakk. 

3. Nødvendige vedtektsendringer vedtas, herunder stemmerettsbegrensningen. 
4. Eventueit. 

NB! MØt fram, enten personhig eiier med fullmakt. 
Med hilsen 

Styret for Vignett A/S 

 

 

Torgveien 1, 1400 Ski. TIf. 6735 65 



BILLAKKE RING 

Interessant! Morsomt! 
Nødvendig! 

TANDBERGBYGGET 
ER BUT DET NYE 

((FLISVAREHUSET)) 
1 SKEDSMO 

BILVEBKSTED 

TANNLEGE 

Stein flarre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

Tit. kI. 9.00-15.00 	928739 
Tit. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvetder, lordag etter avtale. 

Enebakk 
Tannteknikk 

TANNTEKNIKERMESTER 
LASZLO FARAGO 

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

ELEKTKO-MEMANISI{ VERKSTEU 

U. Freitag & Co 
Elektro-Mekanlsk - Verksted 

Produksjon — reparasjon 
Sterkstrom — svakstrom 

Bit - elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

III. 02192 62 94 

EL-INSTALLASJON 
on 

Enersen A/S 
utterer all I el-lnslallasjoner 

1912 Enebakk III. 92 63 00 

El LAG  Kieden.,outo,,S,,,te 
Li  elektroinstallatorer 

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELL BRENDJORD 
UTFØRER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakhevn. 58C, 1911 Flateby 

III. 9286 94 
MobIlilt. 094126165 

ENEBAKK KULBESEB VICE 

Saig og service av 
kjøle- og fryseutstyr. 

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

Mobil 094/20 241 

BjØrns autolakk 
v/Bjorn Brunstrom, Flateby 

III. 92 85 06 
Oppusslng og lakkering 
av Iaste- og personbHer 
BRENNLAKKERING 

MAR KISER 

Enebakk 
Markiseservice 

Mslthe*' Pe,iietmet' Cwdkfrett 
Inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
fit. 92 45 58 

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

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tit. (02) 92 88 60 

CONTAINER UTLEIE 

CS CoNtainerutleie 
Utlele av avfallscontairiere 
fra 2-8 m, 

111.837019 
Mobil 094/23 576 

PAR FYM ERI 

Sissels parfymeri 
ill. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

PREPARANT 

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

BRENSEL 

Esso diesel, paraf In 
09 tyringsolja 
III. 92 81 24 

Roll NssvoId 
VestIl, 1911 Flateby 

Mobil paraffin, 
fyringsolje, diesel, 

smoreolje 

TIf. 92 64 25 
Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

RORLEGGER 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanhIr, nybygg og reha-
bittering. 
UlIeie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk, Tit. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Enebakk 
rørleggerbedrift 

v/Ttygve E. M&esen 
VI UTFØRER ALT  RØRLEGGERARBEID 

IlL EN MEG El GUNSTIG P819 
VAg9m. 25, 1914 Enebakk U. 92 43 54 

John A. Andresen 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

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

TIf. 92 48 92. Mob.tlf. 094/11 747 

REGNSKAP 
Enebakk 

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

'4 	
MCDL Ad NOR$(C 
RECNSKAP$OYRACRS FORENING 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, Iorretningsforsel, 
bedrifts-rAdgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TN. 92 47 74 

FRISOR 

Siw's salong 

lIt. 92 80 49 
Apent hver dag 

Stengt mandager inntil videre. 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

Bjerke 

HärdesigN 

TIf, 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

G LASSMESTER 

r31(i Glassmestep-
torretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

ill. 87 34 55 

BILFIRMA 

Flateby Antirust 
KjHp og saly av biler 

Kommislon 
opptil 100% finansbistand. 

TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby 

MASKINENTREPR. 

Brødrene Svendsen A/S 
1 Alt i nydyrking, bakkeplane-

ring og annen massetrans- 
port. 	RIingen 
Tit. 83 70 19/72 16 8 

BLIKKENSLAGER 

OSVALD NORDLI 
4.lt bwcarbe!cI. 

utfores 
1911 Flateby 
III. 92 84 68 

Svein Guibrandsen 

Alt i blikkenslagerarbeid 
utføres. 

1911 Flateby 
TIf. 92 82 67 

INNRAMMING 
Utsigts 

rammeverksted 
Alt i innramming 

1911 Flateby. TIf. 9286 10 
ogsâ kveldstid 

Spydeberg 

RAMMEFORRETNING 
Din spesialforretning 

SALG AV KUNST 
Tebo Senteret, 1820 Spydeberg 

TN. 88 8590 

Fag & Service 

VIGNETT 

CATERING 

MURER EIENDOMSMEGLER UNDERSTELLSBEHANDLIN C 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

Enebakk Antirust 	Annonser leses 

1911 Flateby 	 av folk flest 

Tit. 92 89 00 

ELEKTRONIKK SJAFORSKOLER SJAFORSKOLER S P ESIALFORR ETNING EN 

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

OppIring pa b/I 
Teorikurs 

Ease II 
TIf. 92 88 51171 4292 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. Tit. 87 37 10 

Klasse A - Kiasse B 
TeorWtrs - KjHretimer 
Om nodvendig møter vi 
til kjoretimer i Enebakk 

	 K'SYrkes 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf, 02/888154 

Langdag onsdag og 
torsdag III kI. 19.00 

i r 
Enebakk 

Transformor 
verkated 

Boks 27, 1911 Flateby, 
TIf. 92 85 40 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER as 
JERNBVN. 2 1400 SKI. TLF. 87 3737 

I 

I 

Bitte .Iltcn 
Barneutstyr - Sikringsutstyr 

Barnetøy fra 0-2 5r 
Apningstider 9.00-16.30 

Torsd. 9.00-18.30 
Lord. 9.00-14.00 

Furuv. 1, v/Folkets Hus, 
1800 Askim. IlL (02) 88 26 97 

SE OSIOS FICUESTE UTST1[L1NG 
U alt innen gulv/vegqflis 
S 400 kvrn. utstUling 
U egzt.,  badeavd. rn/sanitalr 
S egen import 
S lave priser 
S egen hândtverkavd. 
U total-tilbud 
S faglig veiledning 

Apent aVe 
ciager til 

... 

L0RDAG1 4.00 
\f' 	. 

norsk flis& 
M1131kiink- import"  

Feeon 12007 
KjeIIer.f.021 9416 

Autorisert 
bilverksted 

Rep. av personbil, varebil, 
ettere Iastebiler. 
Alle merker. 

LIJE9't'tI 
Rud tndustriomr 41 

1911 Flateby. 
TIf. 9287 72 4 ylp 
P.928415 
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OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Høst• 
tilbud 

Frostvske, 21/2  1 	 29° 
SpyIevske, 51 	 24 
Herreparaply 	 29.- 
Dameparaply 	 39.- 
Barnehavesekk 	 34.- 
Ryggsekk m/stol .... 119.- 
Service fra 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 

I 	 

Aage W. bapthoel.  
TLF. 92 40 47 

VI LEVERER PARAFIN, FYRINGSOLJE OG 
AUTODIESEL OG ALLE TYPER SMOREMIDLER 

0 

NA ER PRISEN LAV 

III 

Vi utforer fylimassetransport 
og kornkjøring. 
Sand, singel 09 
pukkstein skaffes tilkjort. 

 

NOROL 

 

   

TWaksion 
10. oktober 
Innspurten 	til 

ârets <<Norges-dug-
nad>> er i gang. 
Akershuskommune-
ne er beredt til TV- 
aksjonen 	<Hjelp 
uten grenser> 19. ok 
tober. Det er Kirkens 
NØdhjelp som er 
butt tildelt TV-ak-
sjonen i âr. - Pen-
gene vii styrke Kir-
kens NØdhjelp som 
en privat hjelpeorga- 
nisasjon, 	uttaler 
pressesjef i KN Thor 
UilerØ. 
Fylkeskomitéen i Akers-

hus hoidt onsdag et møn- 
strings- og mobiliserings-
mØte med alle kompiune-
komitéene. - I Akershus. 
skal 160 000 husstander 
besØkes 19. oktober. 3700 
bØsser skal betjene en be-
folkning pa 400 000 men-
nesker. I forhold til de Øvri-
ge fylkene har Akershus 
Øket sin innsats de siste 
ârene. I fjor ia vi omtrent 
midt pa treet hva gjelder 
innsamlede summer, opp-
lyste formannen i fylkes-
komiteen, fylkesordfører 
Tore Haugen. 
TV-aksjonen skal styrke 

Kirkens NØdhjelps mulig-
heter UI a fungere som en 
privat hjelpeorganisasjon. 
- I forhold til det offentlige 
hjelpeapparat, har vi den 
fordel at vi kan prØve pro-
sjekter ingen andre har tro 
pa. Vi kan handle raskt og 
gâ stikkveier, ettersom vi 
ikke blir lammet av et 
tungrodd byrákrati, sier 
pressesjefen i Kirkens 
NØdhjelp, Thor Ullerø. 
Vel sâ viktig for Kirkens 
NØdhjelp er den fanta-
stiske muligheten TV-ak-
sjonen gir til a spre omfat-
tende informasjon om nØ-
den og behovet i den tredje 
verden. - I dag vet vi sa 
mye mer enn tidligere om 
sammenhenger, og ársa-
ker til skjevheten. Vi vii ik-
ke bare appellere til folks 
gavmildhet, men mane til 
ansvar. Fattigdornrnen 
skyldes den politiske, Øko- 
nomiske og sosiale struk-. 
tur verden er innrettet et- 
ter. Vi skal ikke overtre 
midler fra en del av verden 
til en annen, men frigjore 
ressurser! fremholdt UI-
lerØ. 

Void og opium 
Miciler fra TV aksjonen 

skal blant annet videreføre 
arbeidet for a fa bQ5nder 1 
"Den gyidne triangel> i a 
slutte a dyrke opium. I 
Asia drives det ogsa hjel-
pearbeid blantflyktningler 
som har i0mt fra Afghani-
stan til Pakistan, og nine i 
Afghanistan. 	I Mellom- 
Arnerika er eel spesielt 
'old- og terroroiooi€ma-
tkken scm m4libek1jernpes. 
'am. idle Ira TV-

Onen I detmixi,ste kan 
erde som 

at skjerme mennesker nk 

Klapt for Fl.atebydagene 
I kveld starter 

árets Flatebydager 
opp med juniorkveld 
i regi av Flateby Ung- 
domsklubb, 	eller 
KLUBB1 som de van-
ligvis kaller seg. 
Tradisjonen tro de 

senere árene star 
KLUBB1, Stranden 
Skolemusikkorps og 
Flateby Vet som ar-
rangører av de tradi-
sjonetle Flatebyda-
gene. 
- Vi háper at riktig 

mange vit slutte opp 
om árets Flatebyda-
ger, uttater arrange-
mentskomitéen - som 
kan friste med et Va-
riert og spennende 
program fra onsdag 
kveld og fram til da-
gene avsluttes med 
fest pa "Huset" tør-
dag kveld. 
JUNIORKVELD 
Idag, onsdag er det som sagt 

KLUBB1 som star for program-
met. Den etter hvert sâ tradisjo-
nelle juniorkvelden skal gi de 
som vanhigvis ikke har mulighe-
ter til a bruke kiubben et inn-
blikk i KLUBB1s aktiviteter. 
KLUBB1 har spesielt invitert 

fjerde-, femte-, og sjetteklassin-
gene pa Stranden skole - det er 
jo de som skal utgjØre den framti-
dige medlemsstokken. 
For a kunne bli medlem i 

KLUBB1 ma du ha fylt 13 ár, el-
ler begynt pa ungdomsskolen, sa  

for Strandens elever er dette en 
alle tiders mulighet til a se hva 
som foregâr i KLUBB1s lokaler i 
kjelleren pa Flateby Samfunn-
shus. 
Av programmet kan vi nevne 

diskotek, og ikke minst gruppa 
"Reidar gar til skogs" - som skal 
stà for den musikaiske under-
hoidningen. 

FAMILIEKVELD 
Torsdag er det klart for fami-

likveld med Flateby Vel som ar-
rangØr. 
Der skal blant annet Stranden 

Skolemusikkorps underholde, og 
det ventes og besØk  av pensjo-
nistduoen "Majen og Harda", 
som skal underholde publikum  

med trekkspill og gitar. De har 
gjestet Flatebydagene for, nr-
mere bestemt i 83, og etter det 
Vignett erfarer gjorde de stor 
suksess den gang. 
Flateby Vel har ogsa fàtt med 

seg noen av bygdas unge, men 
det far bli en overraskelse for de 
som møter fram imorgen. tors-
dag. 

MER "REIDAR" 
Fredag samarbeider Flateby 

Vel og KLUBB1 om kveldsarran-
gementet, der ungdommen skal 
fa anledning til a hØre mer av den 
lokale gruppa "Reidar gár til 
skogs". Det blir ikke bare "ii-
ve"-musikk denne kvelden, slik 
det har vrt de siste arene - Se- 

nere pa kvelden gjester en profe-
sjonell diskjockey storsalen pa 
"Huset" med masse bra later i 
bagasjen. 

KOSTYMETOG 
Arets Flatebydager avsluttes 

lØrdag, der kostymetoget nok 
blir det store hoydepunktet. To-
get starter fra Hauglia, og skal 
fØlge 17. mai-ruta ned til "Hu-
set". Hvis ødegardveien blir 
ferdig asfaltert innen lØrdag, skal 
toget fØlge ødegardsveien helt 
ned. Enebakk Janitsjar og Stran-
den Skolemusikkorps skal stá for 
den musikaiske delen av ko-
stymetoget. 
Ut pa ettermiddagen venter en 

overraskelse, da dukker "Tom-
my" opp. Mon tro hva han firmer 

INNBRUDD I 
KIRKEBYGDA 
I slutten av forrige uke ble 

det begatt innbrudd i et hus i 
Kikrebygda. Huset er under 
oppfØring, og tyvene kom seg 
inn gjennom inngangsdØra. 
Lensmannskontoret opp-

lyser at tyvene fikk med seg 
en del av 
kjøkkeninnredninga, blant 
annet en komfyr og et kjØle-
skap. Lensmannskontoret 

fikk melding om innbruddet 
lØrdag. 
BILSLAKT 
VED VANGEN 
Politiet har fâtt melding om 

bilslakt ved Vangen I Ytre. Bi-
len ble slaktet fulistengig, og 
alt av verdi er fjernet. Bilen 
stod med presenning over, og 
er stjalet i Oslo. 
BILINNBRLJDD 
Natt til sØndag ble det be-

gatt innbrudd 1 en bil ved 
Gran i Ytre Enebakk. Det ble 
stjâlet klr og en del andre 
gjenstander som tilhØrte eie-
ren av bilen. 

PAHENGSMOTOR 
Det er funnet en Suzuki 6 

hesters pahengsmotor i Holt-
skogen. IfØlge lensmanns-
kontoret tyder alt pa den er 
stjalet - muligens fra Lyseren. 
Politiet er interessert I opp-
lysninger om hvem som kan 
eie motoren. 


