Kjøp og saig av biler

Kommisjon
100% finansieringsb/stand ordnes.
VI skaffer til vele
de fleste bilmerker.
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dag. Fra v.BygnigssjefMarsdal, Jorunn Buer og TomteAlternative boliger i Nylencle /can bli en realitet.
Planene ble presentert pa en pressekonferanse man- seksapets formann Arne Svarthol.
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• Gardiner
• Sengetøy
• Baderomsutstyr
: • Hándklr - duker
• Alt / kirsch
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13 àr gamle Hilde fra
Ytre har fâtt en krevende filmrolle.
Blant 700 søkere er
hun valgt fit
sspille
Unn i Tarjei Vesaas roman Isslottet

a

Se side 6

For at forsiaget skal bli en realitet ma du som Ønsker en slik boform gi lyd fra deg. Torsdag
30.oktober blir det àpent mote
om omrádet pa Ytre Enebakk
barneskole.

Se vàrt utvalg for De
hQthmmcr Dem.

a

APNINGSDAGEN ER NR
- Dame
I

sokes til fleks. arb.tid.
- Dame sokes til hjemmesom av gardiner.

a
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Tradisjonell enebakkbebyggelse er eneboliger
med tomter Men det finnes ogsâ mange med andre behov. Unge og enslige er to store grupper
med fá bomuligheter i bygda. Et boligomráde er
for tiden under planlegging i Ytre. Her er det muligheter for at noe av arealet kan brukes til mm
dre boenheter.

Bransjekunnskap en fordel,
men ingen betingelse.

TIf. 92 52 46 - 37 16 06

Et nytt boligomrâde er under
planlegging i Ytre, nrmere beN
a stemt Nylende ved Kvernstubekken. Reguleringsplan for utbyggingen ligger til hØring frem
a til 17.november Omrâdet er pa
a 116 da. Her skal det bygges 81
boliger. Av disse eier
a Tomteselskapet 33 tomter, privaa te 19, mens 9 allerede eksisterer.
a
a
a Tomteselskapet selger tomter pa
a
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500 og 1000 kvm. De private skal
bygges av Block Watne.
PA DEKKJAKT? Kjortit
YTRE ENEBAKI(
BENSIN &
SERVICE AS
1914 Ytre Enbakk
BENSIN - OLJE - REKVISITA
Aut. gurnmiforhandler

Stâi-radial stadig pa titbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!
T11'. (02) 924408 Cl
EKOFI SK

VIGNETT

FRITT FORUM KONSERTOEBUT
Vi forbeholder oss retten til 'a kutte ned pa for
lange innlegg etter beste skjonn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og
ad resse.

Guclstjenester
i Enebakk
søndag 26. oktober
Ki. 10.00: Streifinn, Flateby, v/Helgheim.
Ki. 11.00: Enebakk kirke,
v/Anker, Holmin og
NattJohannessen.
verd. De eldres dag.
Samvr pa herredshuet etter gudstjenesten.

P14KA
Fotbaligruppa I I.L. Driv
minner om ársmotet
23.10. pa Mjr u.skole
kI. 19.00.
MannekengOppViSfliflg
pa Mjr u.skole onsdag
29.10. Arr. Sanitetsforeningene I Enebakk.
Se annonse.
Bygningsràdet minner
nrnin\/iti rien til

AnSmt

for <<Nylende> torsd. 30.
okt.
kI.
19.00
pa
Y.Enebakk skole. Se annonse.
Flateby
Ungdomsklubb minner om Apent
Mote pa Flateby Samfunnshus,
LHlesalen,
torsd. 23.10 kI. 20.00.Se
annonse.
Betel minner igjen om
ukas moter. Se annonse.
Auksjon pa lgnarbakke
tirsdag 28.10 kI. 18.00.
Enebakk kommune har
mote i Herredshuset
mandag 27. oktober
1986 kI. 18.30.

Annonser leses
av folk flest

SØnd. 26. okt. ki. 16.30 B:

INDIANERGUTTEN
OG VILLHESTEN
Ki. 18.30 U:
STA PA
Ki. 20.30 V:

TARGET

Hielp oss!
Kanskje jeg far mer respons
med denne overskriften? Jeg
forsøkte i forrige utgave av
Vignett, men ingen fØlte seg
tydeligvis som den rette til a
gi meg et svar,eller? Jeg forsØker igjen.
Vii dere beholde oss unge i
bygda?
Vi har rett og slett ingen
botilbud. Vi er nØdt til a bo
"oppâ" foreidrene vâre til vi
er 30 âr, og hvem er tilfreds
med denne iØsningen? Ikke
jeg!
Jeg er selv en ung ungdom
pa 20 âr som i stØrsteparten
av mitt liv ha bodd i bygda.
Jeg har mange ganger forsØkt
med annonser for a skaffe
meg et sted a bo her i bygda,
til en pris jeg kan kiare a betale, men uten respons. Jeg
forsØkte ogsâ boligbyggeiaget, men det enste de hadde a
tilby var to rekkehusleiliheter
til saigs, og hvem har rád til
det i en alder av 20 âr?
En siste utvei for meg var a
gâ til Enebakk komund
Jeg spurte hva de hadde a tilby meg som kommunalt ansatt. Ingenting! var svaret.
Det er en skam, ingen tilbud

til oss. Hadde jeg ikke vrt sà
heldig at jeg kunne bo hjemme en stund til(selv om jeg ikke syns dette er noen tilfredstillende lØsning) hadde jeg
kanskje matte ligge pa gata.
Jeg er ikke alene om dette,
Jeg kjenner flere andre ungdommer pa mm alder som
heller ikke har fátt et sted de
kan bo og etablere seg her i
kommunen.
Vi ma fa opp Øynene, noe
ma gjØres, og det ma gjØres
nà!De 3,4 mill. Enebakk kommune lâner - kan ikke noe av
det brukes pa boligtilbud til
ungdommen? Hva med f.eks.
et boligprosjekt for ungdom?
Det har da blitt gjort i andre
kommuner, ogsâ i Akershus.
Det er da ikke sà unormalt at
vi i en alder av 20-25 ár har
lyst til a skape vârt eget hue
hjem og bo for oss selv. Ehlers
blir vi jo aidri voksne.
Pa en mate fØler vi oss glemt.
Vi jobber og betaler skatt som
ahle andre. Kanskje kunne
t 1Tcr9
rr,
ordfØr
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som liar oegynt a se seg om
etter et sted a bo utenfor bygda var.

Fopeldpe bar
ogsä et ansvap
Jan Erichsen spør i forrige ukes
Vignett hva foreldre kan gjØre for
A bedre situasjonen i skolen.Jeg
vii ogsa spØrre andre foreidre om
det ikke snart er pa tide at vi begynner a reagere pa hva slags undervisning barna vâre kommer
til a a i skolen framover.
Lrnerne har i disse dager ftt
vite at deres lØnnskrav ikke flkk
gjennomslag, noe som vi snart vii
merke ringvirkninger av. Dette
gjelder ikke bare lrnerne, men
ogsa barna vare. Der hvor det i
dag ikke er 1arer, kommer det
ofte ufaglarte vikarer, noe som
gar utover undervisningen. I
Akershus fylke har 300 lrere
sluttet i âr, og to hundre vikarer
har kommet i stedet.
Skal vi foreidre bare bli sittende rolig a se pa utviklingen!
Jeg mener nei! Jeg har en datter
pa 5 1/2 âr, og tenker med uro pa
hva slags lrerkrefter hun skal
mote i skolen hvis utvikiingen ikke snus.
Skal det bli ni a med vikarer?
Svaret gir seg selv. Vi foreidre ma
forlange at noe blir gjort, slik at
1rerne blir i skolen. Vi ka ikke
lenger ga ut fra som en selvfølge
at lrerne uten betaling skal stille opp pa foreldremøter, konferansetimer,
avslutninger,
elevkvelder og andre tiltak uten-

om sin arbidstid. Fra 1.1.87 kommer de fleste yrkesgrgupper ned
til 37,5 timers arbeidsuke. Lrerne far imidlertid ingen reduksjon
i sin arbidstid.Den forblir 48 timer pr uke.(Akershus Arbeiderblad 26.9.86).
Mitt forshag er at foreldregruppen ved skolen ma ta opp problemene i skolen for a legge press
pa de ansvarlige politiske myndigehter. Vi som foreidre ma KREVE at barna vâre, far den undervisningen de har rett til. Det gjØr
vi best ogsa ved a stØtte 1rerne i
deres kamp.

Hildur Gjerde

—Ytre Enebakk skolemusikkorps árlige hostbasar gikk
av stabeien pa Ytre Enebakk
skolelordag. Og denne gangen kunne arrangoren by pa
en konsertdebut.Korpset har
nemlig fátt silt eget juniorkorps hvor de yngste musikantene kan varme opp for de
kommer inn I korpset. Noen
av musikantene i hovedkorpset spiller med som stoffe,
09 noen av luniormusikantène er ogsá
med I hovedkorpset.
Nykomlingen viste lovende
takter og hostet star applaus
Konsertnumrefle var valgt

med omhu silk at de fikk demonstrert sine ferdigheter pa
forskjeliige plan. Morsomt var
det ogsá at dirigenten Rune
Martinsen hadde salt sammen
fiere forskeliige kvartetter av
musikantene i hovedkorpset,
silk at det bie en variert konserf.
Denne gangen var det ekstra mange fine gevinster pa
hostbasaren, og det var ogsá
auksjon, hvor mange fine instrumenter bie soigt til spottpris. En neste fly fele var blant
auksjonsgjenstaridene. Den
bie soigt for 500 kroner.

La gymsalen I fped
<Slà to fluer i en
smekk, det haster med
idrettshall pa Flateby,
heter det i leserinnlegg i
Øvre, fredag 17. oktober. Ta mill onen som
i to do (?) har vcert avsatt til utvidelse av
gymsal og bygg idrettshall ved kolen i stedet.
Slik far Stranden skole
en skikkeiig gymsal, og
av
mange
ungdomsprobiemene
yule vcere lØst(?)
Det hØres unektelig
enkeit ut. Sao enkelog
qrei er lØsninqen at den
inonnrne
i
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navn. 77
gjerne vite hvem disse
veimenende menneskene som stadig dukker
opp er. De som har sá
geniale rád til oss at de
ikke finner det bryet
verdt spørre
brukere hva som er be st for
oss. Og vi icerere som
trodde at dette temaet
var gravlagt, for alitid?
Vi sitterjo her og venter
Pa gravemaskinen.
Hvis B.J. liar tid so er
du hjertelig velkommen
til oss pa Stranden
skole, sa skal
forkiare deg hva en gymsal betyr for en skole.
Her har du noen stikkord til a begynne med:
En gymai er nemlig sä
uendelig mye mer enn
et sted a spille handball. Den er skolens
storstue, der aile skolens
feilesarrangementer blir holdt, eksempeivis
felleskiasserom, avslutninger til

a

oss

vi

Mot kulden
i nyrenset skinn!

jul og sommer, underaktivihoidninger,
tetsdager, foreldremøskolerâdsmøter,
ter,
elevkvelder osv. En idrettshall i
vii aidri kunne
bli et egnet lokale til slike aktiviteter. Det vet
vi. Et annet moment er
at en skole bØr ha full
disposisjonsrett over lokalene. I en fellesfinansiert idrettshall vii
skolen matte stâ med
lua i handa for eventuell bruk pa ettermiddag og kveld. Et trecije moment er at den
jjyip
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fulistendig rehabilitering
grunn av iekkasjer i bade vegger og
tak. Reparasjonene vii
belØpe seg til atskiliig
hundre tusener.
Sao var bØnn til dere
av samme oppfatning
som B.J. erfØlgende: La
gymsalen pa Stranden
skole ifred, og hjelp
heller a f& realisert
seive byggingen, det viser seg nemlig a vcere
vanskeiig nok. Sao skal
vi i neste omgang love
dere idrettshallentusiaster sta ifrontlinja
for en fortgang i arbeidet med a finne en fornuftig lØsning pa en
fremtidig
idrettshall
som Flateby so sort har
behov for.
Erik Eliassen
pa vegne av kiubben
ved Stranden skole

pa

OSS

a

FoIg med
i
n rmiljoet
LES

Hilsen

(fA CU
C

f
NS
VASK og REERI
GJERDRUMSCT. 20 - 2000 UUESTROM TiF. 1127 19

1010tieff

VLGNETT

Ukens spalfist

Takiamper I
met. og stoff

50.

kompi. kr
For Ca. 350,-

Legg Dalefjerdingen Ode!
Na var du slem, Mart. Tenk a forlange at
en stakkars realist skal
formulere noe <<vettugt
pa papir. Det hadde
vcert enklere med tall.
Ogsájeg som en sa darhg til c tnykke meg ut
for a sitere komplimentet fra min gamle
fransklcener pa gymnaset. I tiliegg skal dette
skrives midt i ELGJAKTA. Det en nesten som a
be presten pa formiddagskaffe en sØndag. I
rettferdighetens navn,
elgen har uteblitt. Denfor har jeg hatt god tid
til a filosofere der jeg
sitter pa sekken ved
elgtrekket. Folk sier det
en stilie i skogen. Ja, det
er stilie nar en sjØl braken. Da opp lever en ikke noe av skogens liv,
men dersom en selv sitter rolig, oppdager en
at skogen bráker som
en foss. En oppdager
smâdyn,fugier og rangheter i hvert tre. Den
mØrkredde har helt
rett. Det er liv i hven
busk.
Jeg vii skrive litt om
kretsen jeg bor i. Gamle
DalefjrcLingez .skolekrets er stØrre i utstrekfling en Strancla skolekrets. Det er ogsá lenger ifra Enebakk kirke
til Kja?rstad ved Spydeberg-delet enn det erfra
Enebakk kirke til delet
mot Rcelingen.
Jeg tror det er mange
i Enebakk som ikke er
klan over akkurat dette. Det bor fcerre mennesker i Dalefjerdingen
i dag enn for 30 an siden. Bortsett fra at fyiket utbedret veien gjennom Dalefjerdingen for
noen âr siden, har det
praktisk talt ikke vcert
foretatt noen offentlige
investeringer her. Pao
kommunale plankart i
den senere tid er kretsen tegnet inn som et
hvitt tomt felt - dersom
den er tegnet inn i det
hele tatt. Vifzkk det bekneftet igjen av ordfØneren i denne spalten der
hun skisserte planer
fram mot an 2000. Dalefjerdingen var uteglemt.
Det sies at Dalefjerdingen tilhØren Kirkebygda. Ja, det er riktig
at banna her nede er
poiitisk plassent pa Kirkebygden skole. Utover
det fØler vi liten tilknytning. Det er ingen
som sier at Flateby tilhØren Kinkebygda enda
barn derifra ma til KiTkebygda for a fullfØne
grunnskolen.

Lampespesialisten i Stromsvn. 28
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Gratis P-plasser. Ate typer kjopekort.

Hovel Heias
I a'r begynte mm
6-anige sØnn pa skolen
(f. 1979). Han mataskoiebussen ki. 7.20. Skolen
begynnen 8.10. Tallene
en niktige. Femti minutten for skolen begynner
ma han ga pa bussen.
Men ikke nok med det.
Han har 2.7 kilometer a
ga til bussen. Det
sentligste av dette en
langs kommunal vei. Tii
vinteren ma vi sende
med han iommelykt.
Veibelysning
langs
kommunale veier eksisterer ikke i denne del av
bygda. Sao min stolte 1.
kiassing ma ga hjemmefra ki. 6.40 for a nä
skolebussen. Eller sagt
med andre ord. —En og
en halv 44
1
Z
4_
skolen. I skolebrukspkinen for Enebakk
stod det noe sWct. Det er
stor pákjenning for elevenefra Flateby a matte sitte pa bussen 20
mm. til ungdomsskolen.
Det sto ikke noe om 1.
kiassin gene fra DaleJ3erdingen. Jeg bodde
pa samme sted som 1.
klassing. Jeg brukte bane en tnedjedel av tide ii
pa skoleveien. En det
dette, ondfØnen og skolesjef, dene kallen framgang og utvikling? Ville
dere vcert fornØyd densom denes barn ble tilbudt slik skolevei.Med
sma fonandninger av
ruteopplegg og kjØrerute kan reisetiden
minst halveres. Et av
ankepunktene er den
daniige kommunale
veien. Den en i en slik
forfatning at bussjafØrene en lite begeistret
for a kjØre der. I vao ble
kommunen tilbudt en
utbedning. Det gjaidt
den danlmgste og vanskeligste strekningen av
veien. En grunneier tilbØd a planere, trane ut,
og gi fri gnunn til fly,
bneiere vei. Det ble
blankt avsiatt. Begrunnelsen var man gel
pa pen ger og at arbeidet ikke van budsjettent.
Jeg han stor respekt for
gode budsjetten. De en
litt vendt dersom de ikke fØlges. Angumentet

Smijerns-utelamper
kompL fra kr

Fra kr 45,til kr 10.000,-

295.-

Med 20-ârs
garanti mot rust.

Hverdager

9-20

har 1000-vis av inne- og utelamper I 3 etasjerf

Husskilt m/Iys
kr

198.

Kompi.
utelamper

L
Slromsvn. 28, Strammen. III. 718277

fra kr

88.

F IRK Peisestipend
dpap Pa Lopphavet
0

Oddvar Skaug dnan pa Lopphavet.

Hvert ãr deler Aftenposten ut reisestipend til noen av budene
sine. En av ârets utvalgte, var Oddvar Skaug fra Ytre. I tillegg
til 3000 kroner, far han en uke fri med lØnn.
-FØler ikke trang til a sige innover Ørkenen pa en kamel og
svette, sier han. Skal reise pa lofotfiske. Det er noe jeg alitid har
hatt lyst til.
Oddvar Skaug forteller det
var mange som lo da han fortalte hvor han skulle reise. De
fern andre budene yule nedover og slikke sol.Selv drar
han pa Lopphavet. Det er noe
han har hatt lyst til siden guttedager. -Tenk a fâ ta deli det
livet de lever der ute, drØrnmer han. Neste punkt pa Ønskelista, er en uke med en sam-

med pen geman gel denmot tronjeg iite pa. Det
en snakk om disponering og pnionitening.
Nan en sen hva som en
realisent og pnionitent til
andre deier av bygda,
en det kiart det ikke er
noe igjen til Dalefjerdingen. Siik han det
vcert de siste 20 ar.
Vi han ailtid hatt et
pnivilegium. Hven sØndag han det gatt kirkebuss. Ved siste rutefonandning en ogsa dette
tiibudet halvert. Na gtn
bussen bane en vei. Aile

efamilie pa Finnmarksvidda.
EKSTRA SERVICE

Oddvar Skaug har kjØrt
rnorgenavisa for Aftenposten
i 5 1/2 ár. En klage pa han har
det aldri vrt. I fØlge abonnenter, er han flunk til a gi litt
ekstra service.
Hos Oddvar durer vekkerklokka allerede klokka fire orn

kommen seg veifram til
kinken, men hjem igjen
ma vi ga.
Pao jondene nundt i
Dalefjerdingen kan en
enna se skispon yintenstid. Ungene tnakken
sjØi sine iØyper og lager
sjØl sine snØhopp. Vi
kneven ikke stone idrettsaniegg med internasjonale mai,men det
yule vcert fint om snØscootenen ogsa fant
veien hit. Idnettsia gene
en i fend med a glemme
oss.
I denne del av bygda

morgenen. Forst har han en
to timer lang avisrute, for han
klokken syv er pa plass pa
Mjr ungdornsskole. Her arbeider han sorn vaktmester.
-Syns ikke det gjør noe at jeg
ma tidlig opp.Slipper iallefall
A stâ i bilkØ. Eneste plagen
kan vre skjra som av og til
er litt gjren!

er det kun et hus i kommunal eie, Dalefjerdingen skoie. Skolen en
tidiigene omtait i Vignett. Den gin et solid og
reaiistisk bilde av hvondan Enebakks poiitikere og administnasjon
sen pa Dalefjerdingen.
Det en i hvent fail vârt
inntnykk.
Til neste ukes spaitist
vii jeg utfondre den person jeg tnon kjenner
flest sambygdingen tidiigere vanaondfØnen
Kane Frantsen.
Hovel Heiaas

VIGNETT

0ddV9P Wennevold fikk fiPkIovepen.1
Vignetts først firklØver er delt ut. Forsiagene var mange, en avgjørelse var vanskelig
ata. Go'biten gikk til Oddvar Wennevold.
Forsiaget kom fra medlemmer i pensjonistforeningen. Disse syntes Wennevold fort jente
en hedring for innsatsen pa møtene deres Siden 1971 har hans pianotoner akkompagnert
alisang og trimøvelser.
JEG, FIRKLOVER'N

Jeg, firkløveren? Det blir stille,
men ikke mange sekundene. Hva skulle grunnen til det vre?
Medlemmer i pensjonistforeningen mente absolutt grunnen
var til stede. 115 ar har han stilt
opp pa mØtene deres en gang i
mâneden. Det blir noen ganger
det!
Wennevold er overrasket og
glad over A fA Vignetts første firklØver. Men om han har fortjent
den, er en annen sak, mener han.
Vi tviler i alle fall ikke. I fØlge kuder med kjennskap til hans virke,
er han <,like anvendelig som en
svart stakk>>.

Odclvar Wennevold fikk firklØvern...

Selv kan han nikke seg enig i at
han har spilleerfaring fra mange
ulike arrangementer. Allerede i
1958, gjorde han sin debut som
trekkspillmusikant i bryllup. Siden den gang har hans toner akkompagnert mangt et par i brudevals. - NA er det slutt pa slikt,
sier han. - Det er ikke lenger nok
med bare et trekkspill, man skal

ha et helt orkester.
Organist har han ogsá forsøkt
seg som. For tiden er stillingens
innehaver, Hâvgrd Oudenstad
halvt sykemeldt. Wennevold trer
derfor stØttende til sa ofte han
kan.
Ogsá for andre lag og foreninger forsØker han a stille opp.
FRIVILLIG

Det er ikke mange som gjØr en
innsats âr etter âr uten at lommeboka fylles. Hvorfor gjØr du
det?
- Jeg forstar godt at Th. gjør det.
Alle er opptatte med sine daglige
gjøremal. Det er ikke rart de ønsker a benytte fritida til a bedrive
egne sysler. Selv greier jeg ikke a
si nei nár noen ber meg. Stiller
opp I den utstrekning det er muhg.
- Hva vil du gjØre med firkløver'n?
- Bhir vel til at jeg deler den
med folka pa landbrukskontoret
der jeg jobber.

Ene bakki.oge noeff
dejlige ..menneskep
Uttalelsen kom
danske Merete Rin
ing i Ringsted Foil
dansgruppe, lØrd
kveld. Da var c
spe1iemarns/1eikfe
pa Ignarbkke. F
uten Enebakks eg
"Sliul og Sug" og
radergruppa "R
larñ", var det bes
Ira "Midtsjellan
spiliemannsorkester" og toradergrt
Pa "HobØl trøkk
dra" samt danser I
Ringsted Folkeda
ring..
Arild Degrum kan fortelli
det er fjerde aret de har et
arrangement. Innimellom
visning av de ulike gruppene
de noen sangdanser. Toner
"Vesle Kari var" og "Det sto
friar", suste trohig gennom
bygda.
For de fleste danskene var det
ikke fØrste gangen de besØkte
Enebakk. Ignar og Ringsted Folkedansgruppe har siden 1974
vrt vennskapsringer. For to âr
siden startet de ogsâ et spillemannsorkester i Ringsted.

RIYTT FRA
BYGNINGSM
RADET
Geir Rudberg har fâ.tt
tillatelse til a bygge dobbeltgarasje med vedbod I
øyernveien pa Flateby.
May Gunn Madsen har
fatt byggetillatelse pa oppføring av enebolig med garasje I Lennestadveien 5 i
Kirkebygden
Tom Andersen har sØkt
om a fA bygge hundekennel pa Pettersrud, Flateby.
Bygget skal ha en grunnflate pa 258 kvm. Omradet
hvor bygget er planlagt er i
kommuneplanen avsatt til
jord og skogbruk, og adkomstveien fra RV120 er
privat, og vanskelig p.g.a.
dárlige siktforhold En tillatelse til avkjØring fra
hundekennel ma godkjennes av veisjefen,og man
ma ogsa ha tillatelse til
bruk av veien fra
oppsitterne.Det har innkommet en naboprotest til
kennelen, og pa bakgrunn
av dette hadde bygningssjefen innstilt pa avslag
om bygging av hundekennel pa Pettersrud.
Bygningsradet har vedtatt
A utsette saken for befaring til neste mote.

-

BjØrn Oscarsson, Flateby
Antirust har ftt tillatelse
til a oppfØre tilbygg, 2 bilhaller og carport. Hallene
blir pa henholdsvis 120
kvm og 166 kvm, og carporten pa 56 kvm.
Inger Brathen, Revefaret
28, Ytre Enebakk har f.tt
byggetillatelse for garasje
og carport pa eiendommen.

FoIg med
I
nctrmiIjoet
LES

Fred, fred hvor er du
alle leter etter deg.
Kom hit nâ nâ,
vi trenger deg nâ
og vr her bestandig.

Sammen med noen av danserene
var de i helgen pa Spikerverket.
Merete og Knud Ringsing var
fØrste gang I Enebakk i 1976. N
har de ikke lenger telling pa hvor
mange ganger de har vrt her.
Flere ganger med folkedansgrup-

pa, men ogsa privat.
Merete sier hun aldri hadde
vrt i Norge fØr hun kom til Enebakk. -Menneskene er dejlige,.
luften er ren og naturen er fiott,
sier hun. -Enebakkinger er ikke
kalde. Dere er en smule beskjed-

ne, redde for a plage andre. Men
er man selv apen, er dere utrolige
tilbake.
Merete er sikker pa at det ikke
er siste gang hun avlegger bygda
var et besØk. Hun vil komme tilbake mange flere ganger!

JEG
VIL.
HA
FRED
I
VERDEN!

X.
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Fopstebet ent Stig Hansen
F .saker aktuelle.
a
O

FØrstebetjent Stig Hansen, sier
han ser positivt pa all nytenkning for a rette pa ungdomsproblemene. -I utgangspunktet virker tanken om kontliktrád god,
sier han. -Likevel tror jeg den
raskt yule kunne ramme skjevt,
om ikke alie kommuner vedtar
râdet. Skjer det et lite brotsverk
der gjerningsmennene er fra ulike kommuner, vii det trolig bli en
stor forskjeiisbehandling.
WORE OPP FOR SEG

-Et program i fjernsynet har
vist noe om konfliktrád. Her virket det greit. Personen brotsverket var butt gjort mot, Qide en bedrift. Gjerningspersonen kunne
derfor jobbe her for a gjØre opp
for seg. De fleste har ikke en slik
mulighet. I Enebakk er det fâ arbeidsplasser. Trolig matte gut-

tenljenta reise til Oslo eller Liliestrøm for A tjene penger. Det yule
ta tid fØr erstatningen kunne betales. Den skadde part har kanskje ftt ruta siatt Ut. Han trenger penger til a kjØpe ei fly. Da er
det lettere a kontakte forsikringsselskapet, selv om han far
selvassuransen pa nakken.
FORELDRE BETALER

I ressurssterke familier vii kanskje foreldrene betale erstatningen. Dette gjØr at det raskt kan
bli en forskjeii pa de som kommer fra pengestrerke og mindre
velbesiatte familier.
Hansen sier ogsâ at lensmannskontoret de siste árene
har hatt M saker som yule vrt
aktuelle for et konfliktrad. En annen innvending er at gjerningsmannen ma vre kjent.

FORE BYGGENDE ARBEID,

FØrstebetjent Stig Hansen presiserer han ikke Ønsker a vre
negativ til forsiaget om konfliktrad. Men han har mer tro pa at
politiet kan drive med forebyggende arbeid. -Noe ma endres
mentalt bade hos politi og andre,
sier han. -Vi ma ire oss a ta ansvar for hverandre. Foreldre er
ofte slappe. De vet lite om hvor
ungene er og hvem de er sammen
med. Leste et sted at det a bry
seg om ungene, er a kontrollere,
sier han.
Til slutt sier Hansen de pa lensmannskontoret i en god del saker
fungerer som et slags konfliktrad. Ute har de ofte samtaler med
begge partene. Er det mulig, ordner de opp pa stedet.

•Gro 1 og Marit
eitswtu

Astrid StPOMEN

I

a.

Marit og Gro pa Barnas Dag med Anne og Espen.

Gro Watne og Marit Lein er
begge 20 fir. Siden de var 15, har
de arbeidet som stØttekontakter.
-Larerikt, sier Gro til Vignett.
-For oss begge har jobben vart
-Hva flkk dere til a velge a jobbe som støttekontakter?
-Vi har alltid vrt glade i barn.
Kom til et punkt da vi Ønsket en
stØrre utfordring enn a skyve
barnevogner. Kontaktet sosialkontoret og flkk jobb som stØttekontakter, svarer Gro.
Ingen av dem angrer pa det.
For begge har jobben vrt med
pa a prege yrkesvalget. Gro studerer psykologi, mens Marit gar

med pa a peke retning for videre
yrkesvalg. Var oppgave er a hjelpe de psykisk utviklingshemmede inn i miljøet rundt oss.

pa lrerskolen. Hun har tanker
om yidereutdannelse til spesiallrer.
Hvilke oppgaver har en stØttekontakt?
Gro svarer at de skal hjelpe
psykisk utviklingshemmede a gli
inn i nrmiljØet. Det er viktig a
ta dem med pa vanlige aktiviteter som passer for den aktuelle
aldersgruppen. I dag er de med

Espen og Anne pa Barnas Dag I
Kirkebygda. Gro mener det a
vre stØttekontakt godt kan
kombineres med egne fritidsinteresser. Det kan vre a ga i skogen, danse I leikaring, se filmer
eller drive idrett.
Marit minner om at det er viktig a huske at de psykisk utviklingsheminede ikke alltid er
barn. De trenger hjelp og stØtte
nar de vokser opp ogsa.

Astrid Strom er leder pa
Fiateby ungdomsklubb. Hun
mener ideen om konflikrad er
god men den er ikke løsningen med stor L. En del forutseuunger n.à vre til stede.
sier hum-Det fldr seg om
mindre forseelser. og man ma
vite hvem som star bak
Et konfliktrad alene er ikke
lØsningen. Det ma vre en del
av noe mer. I Buskerud fylke
har de hatt gode resultater
med radet, men her drives det
ogsa andre tiltak.
Eksempelvis har de behandlings og skoleplasser for
ungdom med stoffproblemer.
Gi noe fasitsvar pa ungdomsproblenene, kan ikke
Astrid. Likevel tror hun det
har sitt a si at det finnes fâ tilbud fra "klubbalder" og oppover. Sepsielt mener hun da I
helgene. pa Klubb 1 har de
planer om a a i gang et diskotek annenhver fredag.
Astrid syns det blir snakket
mye om pØblene i Enebakk.
Selv tror hun ikke ungdommen her kan vre verre enn
andre steder. PA Klubb 1 synes hun stort sett de er positive og greie. Men selvfØlgelig
vet hun at ikke .alle alltid oppfØrer seg som der. Hun tror
det er viktig med hyilke
hoidninger de unge blir mØtt
Gro og Marit oppfordrer alle
som har lyst, til a forsØke seg som
stØttekontakter. Det kan vre
en fin og berikende ekstrajobb!
Sosialsjef Knut Johnsen sier
til Vignett det ikke stifles spesielle krav for a arbeide som
stottekontakt. De foretrekker
folk over 18, men har god erfaring ogsá med yngre medarbeidere.

Astrid StrØm: KonfliktMd ikke løsningen med
stor L
av de voksne.- Er disse negative, kan man ikke vente seg
streit oppfØrsel tilbake sier
hun.
Mange klager over den fle
ungdommen. Vet folk virkelig
hvem de snakker om? Forstar
de at de snakker om sine egne
og naboens unger? Mange
burde fA baken opp av stolen
og se hvilket miljø barna oppholder seg I avslutter Astrid.
Menn og gutter er del vanskelig a fâ tak i. Glentatte annonseringer nâr behovet har
vaert der har ikke gitt noen
respons. -Kanskje har det noe
med mannsrollen a g,ore? sier
han.
• Ogsâ voksne kvinner sier
han del er vanskelig a komme
I kontakt med.

VIGNETT

Hilde (.13
--). ho.ved B10 stepkveld
Po.11e I Spillefilm
1

Interesse for stell av blomster om hosten? Det virker ikke slik. Tirsdag 14,oktober holdt Kirkebygden sanitetsforening blomsterkveld i Herredshuset. Det var Grete
Eidsvold som fortalte om stell av gronne og blomstrende
inneplanter. Dessverre var bare et 20-tails mennesker
molt opp. Synd, for her var det lilt av hvert a hente av tips
og opplysninger. Formann for Kirkebygden sanitetsforening, Judith Westlie, sier til Vignett det er skuffende at
oppmotet er sâ darlig. De hadde et lignende arrangement
pa vàren. Da var oppsiutningen mye bedre. Men i det store og hele har foreningen vanskelig med a samle folk.
Kanskje er det fá som tenker over hva det er de lobber
for? undrer hun og minner om at de samler penger til eldre og kreftsyke.
Medlemstallet i Kirkebygden sanitetsforening viser 44.
Likevel er det kun et fâtall av disse som er aktive. Judith
Westlie sier det er fire foreninger i EnebakkYtre, Vik, Daleflerdingen og Kirkebygda. Disse har no gait sammen om
ei seng for pleietrengende som hjemmesykepleien kan
disponere. Senga kostet den nette sum av 27 000 kroner.

Mange drømmer
om det, it fit hovedrollen i en film.
For 13 itr gamle Hi!de Nyeggen Martinsen, er det butt en
realitet. Hun skal
spille Unn i en film
basert pit Tarjei Vesaas romanen, Isslottet. Søkerlista
for it spille Unn og
Siss, talte 700 jenter. Hilde er glad og
overrasket over it
vere en av de utvalgte, men har
beina trygt og stØdig plassert pit jorda.
-Sà en annonse I avisen, forteller Hilde. -Syntes det hørtes spennende ut og sendte
inn en sØknad. Regnetjo ikke
med at jeg skulle fa rollen.
Det er forresten ganske lenge
siden. Et ârs tid, tror jeg. Har
vrt pa en del prøvefiiming. I
begynnelsen var det viktigst
hvordan jeg sâ ut forfra, bakfra, i profil, stâende , sittende
og sâ videre. Den siste tiden
fØr det endelige vaiget , var
det noen prØver fra manuset.
-Hvordan reagerte du da de
ringte og sa du hadde fâtt rotlen?
Jeg bie glad og innmari
overrasket, sier Hilde. Mamma Marianne skyter inn at
det nok var Hilde som tok det
hele med stØrst -ro. Hun gikk
ganske enkeit og la seg.
Venninnen Ingviid RØd.
som tipset Vignett, forteiler
hun er stolt av a ha en venninne som skal fume. -Mange pa
skolen kommer bort og spør
om det er sant. De fleste er
veidig interesserte i hvor
mange penger hun vii
tjene. Seiv er ikke Hilde sá
opptatt av pengene. Hun haper A kunne finansiere en
sprakskole i England. Det er
noe hun har veldig lyst til.

Hilde (13) harfàtt hovedrolle i Is-slottet
-Sprák ja, Tarjei Vesaas skriver pa nynorsk.
Ja, vi skal snakke nynorsk.
Tror ikke det blir noe problem
selv om jeg ikke har begynt
med det pa skolen ennâ.
Hilde leser mye bØker. -Jeg
likte Issiottet. Den var trist og
gripende. Greide ikke a legge
den fra meg. Handler om et
gryende vennskap mellom to
jenter i puberteten
-Har du drømt om a bii
skuespiller?
-Nei ikke spesieit. Har aidri
opptradt annet enn pa avslutninger pa skolen.
Mamma Marianne sier at
Hilde ailtid har likt a drive
med teater. Det har vrt
holdt flere forestiilinger pa
stabburstrappa hos farfaren.

Lillebror Henning pa ni, er
butt dratt med som tekniker
og lysmester.
-Tror du filmingen vii gâ ut
over skolen?
-Hàper ikke det. Na legges
sà mye som mulig av kostymeprØving og leseprØver i
helger. Nâr flimingen kommer
i gang i november, vii jeg fâ et
spesialopplegg pa skolen.
Dessuten er det ei dame ansatt til a passe pa at jeg og
Linn jobber med skolesaker i
pausene.
Hilde tror innspillingen vil
bli en stor opplevelse. Hun er
glad for a ha fâtt en siik enestàende sjanse. Vignett Ønsker henne iykke til og ser med
spenning frem til det ferdige
Produkt!

Skole og Storband
: ,
-Mandag den 10. november blir
det den helt store susen pa Mjr
ungdomsskole - forhâpentligvis.
Det planlegges for tiden et gigantopplegg med Enebakk Storband og elevene I sentrum for et
arrangement som ikke bare skal
vre blott til lyst, men ogsá gi
klingene mynt I kassa til miijøaktiviteter pa skolen.
-Det hele begynte med en oppfordring om a gi en skjerv til skoiemiijøet for gratisleie av
lokaler.pã skolen. I tillegg til
skjerven Ønsket imidlertid Storbanddet, som over pa Mjr a gjØre noe mer, forteiler Marit Myhre

til Vignett.-De kunne tenke seg a
bidra med underhoidning pa en
ápen eiev!foreldrekveld. sa planene startet i foreldreradets regi,
og fØrst na er elevene innkoblet I
det hele. Det blir spennende a se
om elevene er motivert til a bidra
med forskjeliige former for aktiviteter utover Storbandets bidrag. I aile tilfelle setter foreldrene i gang. Og hovedhensikten
er klar. Penger til miljøtiitak pa
skolen.
Det som er klart er at det blir en
konsertavdeiing med Storbandet. Og -det blir lansert en helt
ny form for musikklek som er intet mindre enn en sensasjon. Vi-
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dere vii Storbandet mikse det hele med innsiag av ordinr Øvelse.
-Jeg vet, fortsetter Marit, at elevene har laget en videoflim. Man
kunne tenke seg at denne ble vist
i et av klasserommene, selvfØlgelig mot store inngangspenger
Hva annet elevene kan tenke seg
a bidra med av inntektsbringende arrangementer rundt omkring
pa skolen gjenstar a se.
Spennende og uformeil kveld
pa Mjr blir det helt sikkért den
1 0.november.

Grete med gønnefingre ogfavnen full av blomster

domsskt'1e sliter med sto:
—Det bender v
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egMge ganger er
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SPORT

4 timer i Drammen
Ja, sa er det igjen bevist at matte samtlige tØmme to
gamle ordtak ikke er til a sto- breddfulle seidler fØr pulsen
le pa. Denne gang dreier det ble normal igjen!
seg om det urgamle EnebakkMen det ble slik, vi bestemordet: >>Bedre med en dram i te oss for a prØve a gjennomtimen enn en time i Dram- føre Drammen Maraton. Det
men!>>
er jo egentlig en stor prestaForrige sØndag reiste nem- sjon bare a fullføre et lØp over
hg 8 enebakkinger til Dram- 42 kilometer. Etter a ha gransmen ens aerend for a delta i ket reportasjer fra kjente maDrammen maraton! Og det ratonløp hvor bestemØdre pa
dreide seg ikke om en plutse- over 90 fuhlførte sin 16. maralig innskytelse eller et tanke- ton pa knappe 9 timer, beslutlØst veddemál. Nei, det startet tet vi imidlertid at barske
egentlig for mange ãr siden da mannfolk som vi er, burde vi
Arnfinn, som den gang var kiare det pa 4 timer. sa det
nrmeste nabo en dag sa: ble màlet.
<<Bli med og lØp, da vel<.
Det merkelige skjedde
Hvorfor det?, svarte jeg und- imidlertid at etter som sannrende. Har du dârlig tid, og hetens time n=et seg ubehva har skjedd med bilen din? hagehig raskt, ga en voksende
Men nei, fyren skulle rett og nervØsitet mange rare utsiag.
slett ta seg en joggetur. Uten Skal man f.eks. dØmme etter
annen grunn enn for joggin- de enkeltes rapporter om helgens egen skyld og de even- setilstanden, er det hiten tvil
tuelle fØlger dette matte ha om at den sikreste kilde for all
for helsa. Pa meg virket tan- verdens lidelser er et forestaken absurd, men jeg lot meg ende maratonlØp. pa forhand
overtale med tanke pa det go- yule neppe noen trodd det var
de naboskap.
muhig at 8 mann samtidig
Og det gikk som det matte: kunne vre sa skrøpehige!
Etter 500 meter og voidsomEndehig var dagen der. For
me pustevansker sá jeg ingen sikkerhets skyld hadde vi leid
annen utvei enn a legge meg ass en liten 8-seter shik at vi
ned i graset og rØyke to raske fikk en siste anledning til felruhlings. Det hjalp. men noen ies motivering. oppbyggrng
dager senere da kroppen had- og pssk
de komxnet seg over
vokste en nagende tvil seg
Vi hadde med ass 2 sekunsterkere: Hvardan kiarte danter ogsa, BØrre og Tim. De
Arnfinn dette (med sine minst var utstyrt med sykler, kiok85 kg), og hvorfor lop han att- ker, bananer og ekstra khr.
pâtil med et digert smil rundt Vret var perfekt. Na eller
munnen? Og dessuten: Det aldri.
var jo strengt tatt ikke mye a
Pang, vi hadde bhitt enige
skryte av a kunne lØpe en am a lØpe rohig Ut, for vi hadde
halv kilometer. Kanskje bur- selvsagt lest alt som fantes
de jeg klare en hel?
am maratonlØpingens mange
Kort sagt: jeg kastet meg farer. og en hard apning er
pa joggebØlgen, og det viste blant de verste. Da Tam farseg snart at andre ogsa gjorde svant for ass i starten og Sedet. sa na har det vakst fram kundantene rapporterte at
en gjeng pa 8-10 halvgamle han passerte 5 km ned mat
mannfolk sam finner star gle- persen, sendte vi en vennhig
de i a la seg observere lØpen- tanke til alle sykebilene hangs
de, tilsynelatende formals- veien. FØrste halvdel av løpet
lØst, rundt i Lia. Sommer som
er herhig. Fin fart, kroppen
vinter, og i all slags vr. I fungerer, pulsen er rolig, alt er
forbifarta fanger vi app spørs- under kantrall. sa kommer
mal fra undrende, mer sindige trØttheten sigende umerkelig,
naboer (som star der med sine men det gar bra, for shitne har
gneldrebikkjer triumferende
vi vrt fØr. Men plutselig ett
tyggende pa restene av vare sted for 35 km passeres skjer
fra for hardt prØvede akilles- det: Beina vil ikke mer, og hesener): Hva er det egentlig de he kroppen verker shik at selv
driver med? Er de pa jakt etbarndammens mest grufulle
ter svunnen ungdom, eller er
apphevelser has sadistiske
de rett og shett bare hitt rare?
tannleger fartoner seg beEn ting synes alle a vre eni- hagehig.
ge am: Sundt er det i alle fall
2 mann bryter, vi andre fortikke.
setter. Farten synker dramaVel, vi har det i alle fall hygtisk. En eldre Drammensgelig. Joggingen bhir en fridame kommer plutselig app
stund fra arbeid og alvor, og
pa siden av Arnfinn pa vei til
det er ikke lett a beskrive følkiosken fair a kjØpe en avis.
elsen av fehlesskap, vennskap
Etter a ha spandert et eple og
og samvr med andre som i
noen trØstens ord pa ham, akalle fall har en star interesse
sellererer hun raskt forbi og
sammen. Etter hvert har vi
forsvinner foran ham. Men sa
begynt a delta i joggelØp. Vi
endelig kommer malseulet.
konkurrerer mot ass selv og
Herlig, jeg klarte det! Ubehverandre i SentrumslØpet
skrivelig!
asv., og sa en dag trengte en
I bilen pa vei hjemaver skal
kjettersk tanke seg fram: Hva
løpet oppsummeres kilometer
med maraton? Bare selve orfor kilometer. Thor ofres spedet er sa sterkt at da det ble
siehl oppmerksamhet. Han
kastet fram under en av vare
har kiart 5AFT-SIT'en! 9 mil
uunngaehige,
vehlykkede
pa ski, Trondheim-Oslo pa
banketter etter et fullfØrt hØp,
sykkel og Drammen-maraton
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Enebakk-handballen

Piker 12 I. Fra v.bak Siri Marsdal, Birgitta Haug, Laila Johansen,Tone Haugaard
.Foranfra v. Hege Holtet, Marianne Darre Hansen Hege Rustad, Ellen Rosenberg
i skog smakte srdeles godt etter
PIKER 12 II
Hândballgruppa
ren ble overveldende 14-1 ble det
Laget spilte mat BjØrkelangen.
Enebakk IF kan se endelige
resultatet av kampen.
Allerede ved pause hadde de en
tilbake pa nok en jude: var ac:
beiheig. ,Etter 6spilte PIKER 121
tone mØte Fet
r
seresuhtatet var 10-1, og her kan uvissefØrkampen. agmanhadde
søndag satt de igjen man virkelig snakke am utklas- nak egentlig forberedt seg pa et
med fern seire og et sing. 19-3 til enebakkjentene og tap. Shik gikk det ikke. Ved pause var resultatet 6-5 til Enebakk,
tap. Ingen tvil om at star jubel selvfølgelig.
og kampen endte uavjort 11-11.
handballspilEIFs
Det enste laget som matte se
Og seirene gikk slag i slag. seg slatt denne ettermiddagen
lere er i ferd med a
12 spilte mat Høland pa Mjr var PIKER 14. Ogsa de
markere seg solid j GurrR
og sb dem 25-3. Nr det a1dt mØtte Haga, og her ble altsa til
serien.
GUTTER 14, som skulle mote syvende og sist haga-laget for
FØrst ut denne sØndagen va
nederhaget mot Ullkisa dagen i sterke. og resultatet ble 14-10 til
piker 10. En 10-2 seier over Aur. forveien.
Haga

Piker 12 II Bakerst fra v. Sandra Johnsen, Charlotte Bruteig, Elisabeth Mahle,Eva
Beate Svendsen og Marte Mangen
Foran fra v. Cecilie Gran, Catrine StrØm, Jennifer Tefertiller,Kristin
Pederstad,Sidsel Johannessen
(Janken Bergersen spiller pa laget, men var ikke med pa sØndag p..g.a.skade.)
pa ett ar! Dette ma feires.
Champagne var innkjØpt av
vedkommende som mente
det var hans ansvar. Det viste
seg a vre alle, sa der satt vi
da med kroppen tØmt for all
nring, og med 7 flasker

champagne! Sà hjemturen ble
ikke mindre shitsom enn 10pet, spesielt for sjaføren.
Kanskje var det bedre med 4
timer i Drammen, enn 4 drammer i timen?
Den grØnnkledte

Resultater:
Tom: 3.03.33, Kjell: 3.14.50,
Thor: 3.41.42, Arild: 3.52.08,
Sverre:
3.54.51,
Arnfinn:
4.26. 13.
Tore og Rolf: Hederlig amtale
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Flepe ufopmelle innslag

Altepnative boliwgep'
I Nylende I YtPe
Bygningssjef Stein Marsdal sa i
et pressemøte mandag at det til
ná stort sett er satset pa eneboliger pa egen tomt I bygda. I Nylende-omrâdet kan trolig en del
av areaiet brukes til alternativ
bebyggelse.
Jorunn Buer (A) kunne opplyse
at det dreide seg om 6-7 enheter.
En feiles boligform yule fØre til,at
utgiftene til grunnarbeid gikk
ned og husbankfinansieringen
ble hØyere.
Oppiegget vii koste 1/3 stilling I
teknisk etat. Arne Svarthol I teknisk styre sa han stadig hØrte at
to-tre roms leiligheter er savnet.
Men hvor seriØst er det? Enebakk boligbyggelag har ikke kapasitet til a brenne inne med leilighetene. De som er interesserte

ThorleifElverhøy Ønsker uformelle innslag i kommunestyret.

Under kommunestyremøtet 6, oktober kom Torleif Elverøy (F) med
noen tanker under posten eventuelt. Han savnet mer uformelle innslag i kommunestyresammenheng. Dessuten ikke sa' partipolitiske
bundne krav i saker som betinger politisk votering. Vignett tok en
prat med ElverØy om hans forsiag.
-Saker som kommer til kommunestyret har hatt en lang
vandring. Man kan fØle en uforbeholden trygghet om faglig
kompentanse og rettferdighet
basert pa demokratisk grunniag.
I Storting som i kommunestyret
har man interpellasjonsmuligheter. I stortinget ogsà spØrretime.
Vi kommunepolitikere har selvfØlgelig alle muligheter til a gi Ut-

trykk for tanker, ideer og forslag
ikke minst i partisammenheng.
Det jeg savner er mer uformelle
innslag. Dessuten ikke sà partipolitisk bundne krav til saker
som betinger politiske voteringer, sier Elverøy.
Til slutt kommer han med et iite tankespill. -Enebakk kommune er i en rask utvikling og

forandring. Politikere tar avgjØrelser i saker som griper fundamentalt inn i várt miljØ. Men
vet vi hvordan vârt lokale landskap ser ut? Vi vii vel alle Ønske
et mer konkret helhetsbilde av
det. Et topografisk kart eller en
modell plassert i kommunestyresalen yule kunne befri oss fra
mange tankekors.

ma gi lyd fra seg.Om variert boligbygging skal bli en realitet, ma
det bestemmes na, fØr 2.gangs
behandling Om ikke blir det for
dyrt.
øyvind Strom mener a bo i
hytter I dag er eneste mulighet,
om man ikke er Økonomisk sterk
nok til a kjØpe en enebolig. Trolig
kunne vi ogsâ begrense denne
ulovlige boformen. Ungdom og
enslige kan ha muligheten til a
kjØpe en andel som de senere kan
selge.
Bygnigsradet oppfordrer alle
med synspunkter til a ta kontakt.
Og til a mote fram pa det apne
mote pa Ytre Enebakk skole,
torsdag 30.oktober.

Kirkens
Nodhj elP
troverdg
4'

A
- rsaken
til at aksjonen i r ble sa vellykket
som den ble, bade lokalt og sen.tia1t er deii. tro-.
verdighet Kirkens Nødhjelp har hos folk flest.
Slik svarer alle de lokale
innsamlingslederne pa spørsmâl hvorfor nettopp ârets aksjon ble sa vellykket.
Videre trekker man frem
den gode informasjonen som
bar vrt gitt i media. I fjor
kiaget mange pa det gode v-

ret som en ärsak iil at resultatet ikke ble som ventet. Regnet kan sAledes ha spilt en
positiv rolle i âr.
Litt merkelig er det for Øvrig at alle de lokale komiteene
melder om mange som ikke
'ar hjemme.

BLI REDD BARNA
FADDER!
REDD BARNA hjeipernødiidende barn
gjennom et neye pianlagt program som har
som mal a forbedre familiens sosiale,
ekonomiske og fysiske rniije.
KOLLEKTIVT FADDERSKAP.
Koiiektivt fadderskap vii si at du er
med og støtter hele virksomheten
innenfor et bestemt hjeipetiltak til
beste for barn.
AUe barn far nyte godt av din hjeip.
Ingen blir stilt utenfor. Ved a tegne
et fadderskap i REDD BARNA er
du med pa a virkeliggjøre
eErkiringen om barnets
rettigheters som FN vedtok i 1959.
ALLE KAN BLI
REDD BARNA FADDER.
Som REDO BARNA FADDER far du
to ganger i äret tiisendt brev med
siste nytt fra barna.
Et fadderskap koster bare 80
kroner i maneden. Kun 109 av ditt
fadderbidrag gar til administrative
utgifter.

Dette flotte eksemplaret av en rødrev holder
til under lâvebrua pa
Enga pa Flateby. Reyen er fotografert av
Ilona LØvseth som registrerer kulturminner

i Enebakk. Flere ganger har denne krabaten
lusket rundt bilen hennes, sogar spasert over
bagasjelokk og panser,
tilsynelatende uanfeketet av alle inntrengere

For alle som ikke har
sett en rødrev er sjansen der ná. Høyst sannsynlig holder Mikkel
fortsatt til under lãvebrua pa Enga.

J a, jeg/vi ensker a tegne
meg/oss som fadder for
REDO BARNAs hjèipearbeid biant nedlidende
barn i utvik .gsiand.
jeg/vi vii betale
o kr. 240,- pr. kv.,
O kr. 960,- pr. ar.
Over postgiro Li bankgiro.

REDD BARNA

Adr.:

Postnr./sted'
jeg begynner a betaie samme manec
som jeg far innbetaiingsbiankett fr,
REDD BARNA.

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

VIGNETT

Leikny Derlick — s.pennende
k.0 -St er med bredt s P ekt er
Leikny Derlick -er du enebakking vet du hvem hun er. Er du fra
Fiateby, vet du at hun er dama som iagde dekorasjonene i kafeen
til Pasquale.
Hvor som heist i Norge kan du støte pa et av hennes arbeider - pa
en kafevegg, i en ekskiusiv restaurant, eller rundt haisen pa bestevenninna di som du ikke har sett pa 10 âr. Kanskje er du seiv
en av de mange som pynter seg med smykkekunst av hØy kiasse
fra Leiknys hand.Hva vet vi?
Hun har vart enebakking i 20 ãr. For to par siden flyttet hun
fra sitt store hus i Ekebergdaien og ned til Lotterudfeitet i Kirkebygda. Og for nøyaktig et ãr siden, âpnet hun galleri Leikny i Underetasjen i Byggvn. 2, hvor det for tiden foregâr saigsutstiiiing
som er apen ut uka.
Egentlig kommer Leikny
Derlick fra Oslo. FØdt og oppvokst i en kunsterfamilie,
med kunsterforeidre og besteforeidre var veien pa en mate
staket ut. Faren kom til Norge 11932 med stipend fra Berlinakademiet. Han overtok
atelieret til maleren Gude og
underviste siden pa Kunst og
Hándverkskolen i kobberstikk. Der møtte han Leiknys
mor. Og hva var da siden mer
naturlig for den unge, faktisk
egentlig altfor unge Leikny
enn âgà i foreidrenes fotspor pa Kunst og Hândverksskolen.
PROVDE ALT

en rekke utstillinger i inn og
utland.

LEI MASSE
PRODUKSJON

UTSTILLINGER

Du er midt i nok en vellykket sal gsutstilling. Har du
solgt mye?
- Det har jeg, ogjeg synes det
er gledelig. Det viser at folk
gjerne vil eie original kunst.
Folk I dag er lei av masseproduksjon. De vender seg
mot mer individuelie ting. Far
folk fØrst en original pa veggen, blir det noe personiig
over det. Det blir pa en helt
annen mate DERES EGET
biide. Jeg har eksempier pa
folk som har kjøp bilder under
eerakrs

I Norge har Leiknys arbeider
vrt stilt ut pa Festningen
Kristiansand og pa HØvikodden. Hun har deltatt pa utstillinger i Kunstnernes hus,
pa Romeriksutstillingen opp
til flere ganger, og hun var
med pa den første kulturmønstringen pa Aker Brygge.
Hun har dessuten hatt en rekke separatutstillinger forskjellige steder.
-og hun har stilt ut flere steder
i Sverige. 11984 var hun en av
de fen r.c'rske
mere

.tiltutiforoindeLse
mea ae
Nil

-Egentlig skulle je bli ma- 'iOrSke 'kulh1it&asâ 1 a
stilte hun ut i Berlin - denne
ler, forteller Leikny. Men den
gangen en mindre utstilling i
gangen, i begynnelsen av
Hotel Berlin i forbindelse med
50-ârene
ârets store norske kuiturvar dette med kombinasjonen
mØnstring.
maler/gullsmed noe I tiden.
Og det har vrt studiereiser
Sã jeg endte opp pa metallin- til Paris, Polen, Tsjekkoslojen. Jeg har ailtid vrt favakia - og England, hvor hun
scinert av materialer. Sa jeg
har hatt flere tilbud om a stilvar innom alle kiasser og snule ut. Men omstendighetene
ste pa forskjellige teknikker.
sá iangt har gjort at det ikke
At jeg ikke ble kastet ut er et
har kiaffet.
under. Jeg synes dette med
materialer er et hàndverk for
BREDT SPEKTER
seg - hvert bilde blir pa en maDu spenner over et bredt
te en egen verden. FØrst na
spekter, fra store matierialbilsynes jeg jeg behersker dette
leder til malerier, treskjring
skikkelig. FØr var jeg aidri for- smykker og sart porselen.
nøyd med arbeidene mine. Na
Hva er du egentlig? I hvilken
etterhvert kan jeg se om ting teknikk føier du deg mest
holder mâl. Men hjemme?
det er viktig at usikkerheten
-Jeg vet ikke. Jeg fØler det
ikke forsvinner. Man skal som en fordel a arbeide med
aldri vre fornØyd. Da har mange materialer. Det gir
man stagnert..
ubegrensede utrykksmuligheter.
STARTEN
Med tanke pa utstillinger er
Tilbake til begynnelsen.
imidlertid ikke dette noen for-Hvor startet egentlig din
del Det finnes nemlig ikke jukunstnerkarriere?
ryer for siikt. Man hØrer hverI et lite verksted pa Sagene,
ken inn under tegning, grasiden pa Oppsal. Det var I
fikik, maleri,eller
midten av femti-arene. I bebrukskunst.
gynnelsen hadde jeg mange
I andre land har man vrt
oppdrag med dekor pa kafeer
mer innstilt pa a akseptere
og restauranter. Den aller
eksprimentering.
første jobben var pa et kon-Hva gjØr du aller heist?
ditori i Kristiansand, Geheb.
-Det kommer an pa. Har jeg
Det eksisterer ikke lenger, og
holdt pa med et stort arbeide,
hvor disse dekorasjonene bekan det vre deilig a sette seg
finner seg I dag har jeg ingen
ned med noe som er helt
anelse om.Ellers laget jeg deannerledes. Hvis jeg ikke har
korasjoner til Grillen pa Cobestiilinger, eller det er den
losseum, og en mengde andre
mest hekltiske perioden foran
steder jeg ikke husker..
en utstilling,
gjør jeg det jeg har mest iyst
Men Leiknys merittliste er
til i Øyeblikket. Jeg er veidig
mer en kafe og restaurantopptatt av kombinasjonen
dekorasj oner.
glass/jern, og har laget en del
I løpet av sine drØye 30 âr som
sma skulptureer i disse makunstner, hvorav de siste 20 i
terialene.
Enebakk, har Leikny deltatt i

det nettopp den skeptiske ektefelle som kommer tilbake
og handler. Det er gØy..
VIL SKAPE MILJO

-Det er nøyaktig et ar siden
du apnet Leiknys galleri her i
Kirkebygda. Har satsingen
svart til forventningene?
-Vel, ikke helt. I utgangspunktet regnet jeg med a a
andre utstillere i lokalet. ønsket er a skape et lite miljØ.
Feilen er vel atjeg sa langt ikke har hatt tid til a markedsføre tiltaket. Jeg vii gjerne at

dette skal vre et galleri hvor
bygdas folk, amatØrer og profesjonelle kan stille ut. Og senere eventuelt ogsa folk utenfra.
TRAVELT

-Utstiliingen I Leikny galleri
holder apent ut uka. Hva gjør
du sâ?

-pa

denne tiden gar et i ett.
Som vanlig skal jeg delta 1 adventsutstiliingen i Gaiieri Nygard, men aller fØrst er det
salgsutstillingen av kunst og
hãndverk i Vestre Aker Menighetshus. Her har jeg detatt
flere ar sammen med en rekke
andre kunstnere, sier Leikny,

'e,, men..
Vol byte bapnesi'd

bare du som er barn vet hvordan en slik
side skal vaere for at det skal vre noen
vits. For den siden skal 10 vaere fra barn til
voksne og barn, og da ma du skrive, eller
tegne. Er det noe du har pa hjertet, sett deg

ned og skriv til Vignett. Har du en kempeflott tegning, send den til oss, eller har du
verdens beste vits, gate eller rebus pa lager. Del den med andre - skriv i Vignett, slik
at vi far en skikkelig barneside.
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VIG N EU

Brrr .... Et merkelig instrument freser , hopper og hoster opp en lang papirremse med avslørende tall. Det er radarkontroll i Enebakk.
Instrumentet forteller at noen har hatt for
stor kraft pa hØyrebeinet.Du lurer det ikke og
vet aldri nar det dukker opp i bygda.
Bjerke og Langestrand er politibetjentene
bak instrumentet. Trolig er de bade elsket og
hatet. Selvfølgelig er det nødvendig med radar, men det er urettferdig nár det rammer
oss selv!, er mentaliteten.
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torsdag kom til Enebakk for a
bremse ned fartssyndere, hadde
de vrt pa RØros og Hamar.
TRAFKKULYKKER

Trafikkulykker er et grØss i tia.
Vignett spurte UT hva de trodde
var ârsaken til kjempebØlgen
som nâ slar over oss?
Langestand mener det først og
fremst kommer av en dyktig
journalist i Dagbladet, som har
gjort folk oppmerksomme pa hva
som skjer. -Ulykkesstatistikken
viser 4-500 ofre I trafikken hvert
âr. Bevilgninger for a rette pa
dette har vi mast om lenge. Men
det var altsâ pressen som skulle
lukke opp politikernes Øyne.
Likevel er bade Bjerke og Langestrand enige om at ulykkene
har nádd sitt maksimum i 1986.
Ungdomsulykker i helgene har
vrt det verste. Unge, oppstemte
og berusede festdeltagere, har
hisset opp sjaføren til a Øke farten. Ofte er personen bak rattet
uerfaren. Selv om jentene oftest
ikke kjØrer uiykkesbilene, er de
mange ganger med pa a pavirke
sjáføren til a kjØre fort og uvØrent.
MOTORSYKKEL

-Motorsykkelulykker er det
mange av. Her skjedde det ogsâ i
1985 mye flt. Urutinerte fØrere
ned til 18 àr raser avgârde. Ofte
ma det gá gait. sier Bjerke.
Langestrand syri.s det srnk¼es

mye om dØdsulykkene. -Men
tenk pa alie de som blir skadet.
Et kink i nakken kan vre nok til
et men for resten av livet! Forresten er det ikke bare ungdommen som kjØrer râtt. Det viser
seg at de som generelt har hØyest
fart, er menn mellom 40 og 50 ár.
FOLGES OPP

Langestrand og Bjerke sier de
svrt glade for pengene politiet
nâ har fâtt til a arbeide mot trafikkulykker. Men de presiserer at
arbeidet her, som pa andre steder, ma fØlges opp. Det hjelper
ikke bare med en opptrapping nà
for jul.
Den forrige regjering Ønsket a
fjerne U.P-tjenesten. Dette hãper
Bjerke aidri vii ga gjennom. -Bare vi jobber kun med trafikk. P0litiet ellers er overarbeidet som
de er. De har ikke tid til a ta seg
av den jobben vi ná gjØr.
ENEBAKK

Begge betjentene har mange
ganger vrt med pa radarkontroiler i Enebakk. De kan fortelle
vi er en gjennomsnittskommune
hva fartsoverskridelser angar.
Hverken bedre elier vrre enn
andre. Lensmannskontoret i bygda gir de masse skryt. Guttene er
energiske og har en fin innstilling
overfor trafikksikkerhet. Vel, sa
er det vel bare opp til oss andre a
følge opp.

MOPEDISTER MA
HA ALDERSBEVIS

11

i,oktober trádte nye forskrifter om forenklet forelegg i
kraft. En av de storste forandringene, er at mopedister nà
ma ha aldersbevis. Om ikke blir de botelagt med 200 kroner. Den samme summen ma man Ut med om ikke forer/
vognkort er med.
Samtlige botesatser er betydelig forhoyet. Blir man taft i
en fartsoverskrideise skal det svi i iommeboka hos de fleste. 10 km/t over grensa i 60-eiler lavere sone, vii medfcre
ei bot pa 400 kroner. En fartsoverskridelse pa mellom Ii
og 20 km. i samme sone, vii robbe pengeboka for tusenlappen. Viser speedometeret mellom 21 og 30 km. mer enn
skiltet I soner over 60, blir bota pa 1400 kroner.
Foikens, dette kan bii dyrt om vi ikke skjerper oss___,

Solvezg'Wzc
Solveig Wick,Hjelpepleier
Lage bedre veier for
syklister og fotgjengere.
Her i Ytre savner jeg hare
fotgjengerfelt i Râkendalen, men dette skal j komme.
Stort sett er fartsgrensene i bygda grele. Men mange tar ikke hensyn til
30 sonen 1 Lia

Bjorg Bráthef.i;.:
Bjorg Braathe,
husmor Folk hurde ikke
)ore sa fort i byagelelt .
som Vaglia. Det or mange
barn som leker.
Forstar ikke hvorfor alle
UnkdornSuiykkene skjer.
Do far .jo sa lang opp1aring
PP kjreskolene na. Burde
vol ha greidd a fa inn 1 systemet at de ikke skal kjøre sa fort.
X

Torsdag var det radar/controll i Enebakk
El boble suser forbi ph andre siden av veien. -Dere star nok pa
feil side, er Vignetts utsendtes intelligente kommentar. Det var a
undervurdere Langestrand
Bjerke og deres fartsmâlerinstrumenter. Langestrand har allerede skrudd pa en bryter. Instrumentet foran han brummer
og opplyser at farten er pa 81
km/t. Vi star i 60-sonen.
Gjennomsnittsmáleren er en
annen installasjon. Denne forteller Bjerke kan brukes nâr p0litibilen er i fart. Har de et fast
punkt a holde seg til, kan farten
til og med males nar du kommer
bak dem.
U.P-TJENESTEN

Bjerke og Langestrand er fra
Romerike Politikammer. Dette
aret er de i UT-tjenesten. Arbeidet er ingen 9-16 jobb og er vanskelig h kombinere med familieliv.
Derfor har de den kun ett âr av
gangen. Guttene dekker tre fyiker: Akershus, Hedemark og
Oppland. Ofte er de borte fra
familien i opp til 10 dager. FØr de

Margareth Lindstrom
Margareth
Lindstrom,
husmor, student
Forat, o fremst ma alle
skolebarn to gangvel til
skolen. Vi ma fa mer over.
vaLuing pa gjennomlartder or dot mye
ravgg kjoring.
Forelcire ma bli flmnkere
tII
at harna ikke1
,s kier pa tralikerte veier
10 ar.
-

lii
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Ytre
Mminm1bank
ABC-bank Pa offensiven
toll

Satsep..pa serviceog tilglengelighet
Framtidens bank
kommer til a se helt
annerledes ut enn i
dag. Bare i løpet av et
ar vii det ha skjedd
mange ting som gjØr t
det er en helt annen
bank kunden møter
nar han/hun gâr inn
av bakdøra - ikke bare i de store bankene
inn i byen, men ogsâ i
ABC-bank i Enebakk.
Teknologien er pa
full fart inn, og dette
far igjen positive Kst.banksjefi ABC-bank Enebakk, Frank Johannessen
konsekvenser, bade
for interne rutiner, og
for kundeservicen, skjerm vii sØrge for informasjo- vrt siik at tjenestene bie subner. Eller, enkeit sagt - det biir sidiert av rentene. De med iav
sier
som vekta i dagiigvareforretnin- innskuddsrente var med pa a bekst.banksjef i ABC- gen
tale for moroa. Differensen melskddent og utiãn.tank Enebakk,Frank hvor man trykker pa den riktige 1cm
rente betaite for tjenestene. Siik
knappen og far ut riktig svar.
Johannessen til Viger det ikke ienger. Man stiller i
konkurranse med banker som
nett.
ROBOTBANK

-Bankenes âpningstsider har
med kundeservice a gjØre. Er
ting pa gang her?
-Vi satser mye pa tiigjengelighet,
sier Johannessen, -men seive apningstidene endres foreiØpig ikke, bortsett fra at iangdagen i
Kirkebygden skal bli pa tirsdag
eller onsdag i stedet for torsdag.
Mot slutten av àret vii det bli instailert minibank i Ytre slik at
man ikke er avhengig av ápningstiden for uthenting av kontanter.
TELEFONSVARERE

Videre vii det bli instailert telefonsvarere i bankenslik at kundene kan ringe inn sine bankoppdrag eller legge igjen beskjed.
Av andre servicefunksjoner kan
vi nevne at det snart kommer giroposstkasser, hvor kundene kan
putte sine girobelastninger uten
a gA veien om funksjonr.
-Dette er servicefunksjoner som
skjer som kompensasjon for apningstiden. Hvilke forandringer
vii kunden mote inne i banken i
framtiden?
KUNDETERMINAL

-For det første helt andre fysiske iøsninger, sier Johannessen.
Fjerning av skranker. "Hatten i
handa"-tida er forbi. Kundeterminai er like om hjØrnet. Her vil
kundene seiv kunne foreta overfØringer og tjenester som funksjonren i skranken vaniigvis
gjør.
-Er det sikkert at alle vii kunne
betjene dette utstyret?
-Her har vi et ansvar for
informasjon,slik at kundene tor a
bruke utstyret. Der hvor det aiierede er innfØrt, har man rneget
positive erfaringer. En menystyrt

- Far vi en robotbank hvor den
sosiaie kontakt totait forsvinner?
Hva med kunden som har reist
en times tid for a sette penger pa
boka ogfâ en prat - ikke minst
det siste?
-Vi er kiar over at det sosiale
element er viktig, spesieit i en
bygdebank, og derfor vii det selvfØigeiig finnes funksjonreer i
bankiokaiet som kan betjene de
som Ønsker manueii hjeip, beroiiger Johannessen, men iegger
til at det seivfØigeiig vii bli en
prisdifferensiering pa manuelie
og maskineiie tjenester.
-Hva skal dere gjØre med de
ressurser som frigis som fØlge av
fly teknoiogi?
SATSER PA SERVICE

Vi vil konseritrere ressursene
mot kundene, sier Johannessen.
Det vii sette 055 i stand til a hoide prisnivaet nede, og gjØre tiigjengeiigheten bedre. Vi kan bruke vare ressurser og var ekspertise der hvor folk har bruk for oss.
Utfordringen ligger pa servicepianet, og optimal kompetanse
hos kundebeharidierne.
sa langt har vi ikke vrt flinke
nok med rádgiving og veiieding.
Vi vii spesiaiisere oss der. Orientere kundene om egne-og andres
tilbud i spørsmai om pengepiasseringer og ianemuiigheter.
BETALING FOR TJENESTER

-Har du trØst til gebyrtrøtte kunder?
-Jeg foretrekker a kaile gebyr betaiing for tjenester man kjØper,
sier Johannessen. Gebyr for ekspedering av giro er betaiing for
tjenesten- og framtidig kan man
utføre den seiv. Tidiigere har det

KØen skal bort! Flere seivbetjente hjelpemidler vii komme i bruk. Aiierede for
jul far vi minibank i Ytre Enebakk. Dette
bie oppiyst pa et pressemØte i Ski ABCbank, sist tirsdag. Da rundet giganten sitt
fØrste ar.
—Fødseisdagen bruker vi til a iytte til
kundene, sa admenistrerende threktør
for ABC-bank, Oiav Eikeland. Vi vii na
gjøre alt for en bedre kundebehandiing.

-Regninger betaier vi aile
med stor ulyst. Man skal slippe a sta i kØ for a gjØre det.
Dette skal vi greie ved a iegge
inn flere seivbetjente elementer. Banken pa Aker sykehus
er en fin modell a ga ut fra.
Her finnes et av de fremste
"GjØr-det-selv" system i
verden.Til og med lan kan
bevilges gjennom maskin, sier
Olav Eikeiand.Han mener ogsa behovet for sjekk skal elimineres.
Regionalsjef for Folio, Lars
Arvid HeverØy, sier det ailerede for jul vii komme en minibank til Ytre Enebakk.
All selvbetjeningen resuiterer i at de ansatte kan ta seg
av kunder med litt mer spesieiie aerender.
IKKE OPPSIGELSER

IfØige viseadmenistrerende
direktØr, Øyvind 5ter skal

ikke all automatiseringen fore
til noen oppsigelser. -Pianen
gar frem til 1990. Innen tidens
utiØp skal 200 av 1500 stiilinger bort. Nedskjringen
begynner alierede ná og vii
derfor skje naturlig.
Bankbygninger skal bygges
funksjoneiie. Administrasjonen er enige om at en del
bankbygninger er butt for
gedigne. -Bank skal ikke vre heliige folk i biâ dress pa et
marmorguiv, sier øyvind Seeter.
Oiav Eikeiand er klar over
at bankvesenet lenge har forsøkt a styre kundene. Det har
vrt seigers marked. Na er
det snudd, noe som fØrer til
stor konkurranse. Dette tror
han er en fordei bade for kundene og banken.

p.g.a. sin spesieiie driftsform kan
tiiby mye gunstigere betingeiser
enn det vi yule vre i stand til
med et tradisjonelt system. Vi
skal drive med et stort antali filialer, og det koster, men samtidig gir det en helt annen kundeservice.,
Biant annet kan kundene benytte seg av fiuialene nar det gjeider ianesaker, ogsa nrings1an.
Man slipper a reise langt avgarde
for a ordne disse tingene.
KARTLEGGE ONSKER

-Tror du folk har sansen for a
M trukket aiie disse forandringene ned over hodet pa seg?
-Vi vii seivfØigeiig gjØre alt
som er muiig for at disse forandringene kan tiipasses kundens Ønsker. Vi gar na ut med en
undersøkeise for a kartiegge hya
kunden mener om og forventer
seg av banken. Kanskje vii det
vise seg at Ønskene varierer fra
grend til grend. Uansett Ønsker
vi at folk gir utrykk for hva slags
bank de Ønsker seg siik at vi kan
tilpasse dette med det praktisk
muiige underveis, sier Johannessen til siutt

Ring 414635
og bli
REDD BARNAVENN
fra Ia. 50 pr. ár.
- For barn i nod.
''REDD BARNA
I TIf.: (02) 4146 35

SEIEREN GLA.PP

Seieren glapp for Drivs gutter I. Finalen i Osifoldmesterskapet mot Moss gikk av stabelen pa kunstgressbane i
Skeberg lordag, og guttene matte se seg slàfl av mossingene 2-0. Ingen lystig dog for Driv-gutta som nok hadde
hàpet pa en seier. Det var to jevnbyrdige lag som motfe
hverandre, og utklassing var det ikke snakk om. Resultatet kunne like gjerne vaert motsatt. Gang pa gang là Driv
an til scoring, men ballen havnet i tverrliggeren, eller over
- aldri i mál. SoIv er nederlag, mente gutta, men litt pa avstand fortoner det seg forhàpenligvis annerledes..

Mjaw ga 14 000
Elever pa Mjr ungdomsskole ga 14 000 til T.V-aksjonen.
Ràdgiver Kirsti Paulsen opplyser til Vignett pengene er
samlet inn ved dugnadsarbeid. 1 5,oktober var rundt 150
av ungdommene ute i arbeid. Jobber skaffet de seg selv
og lonna matte vre pa minst 75 kroner. Mange kunne levere belop langt over denne summen.
Kirsti Paulsen sier det er tredje àret skolen samler inn
penger til T.V-aksjonen. Resultatet denne gangen er likevel langt over vanlig. De har aldri for rundet 10 000.
Bak opplegget sto kontaktIrer Jan Eide og elevràdet.

VIGNETT

KUNNGJORINGER

ANDELSTEGMNG
...ârhwidrets
kWfighetssap

HARDSFALT

Det foregar for tiden andeissaig til Mjr Sami
Ytre
funnshus
Enebakk.Bestillinger kan
skje ved a sende penger
via bankgiro eller postgiro.
De respektive nummer fâs
ved henvendelse til avisens redaksjon. De som vii
kjØpe andeler kan ogsâ ta
kontakt med byggekomiteens formann, Tore Dag
Pettersen.

pa
holdes
Enebakk
barnesk.
sØnd. 9. nov.

Med utgangspunkt i boken
med samme navn, har regissØr
SØlve Skagen konsentrert seg
om det tragiske kjrlighetsforholdet mellom Ida og henries
alkoholiserte venn Knut.
De to er begge <samfunnstapere>>, og kjemper pa hver sin mate
for a komme Ut av sin hapløse situasjon. Forholdet dem imellom
er mer enn hardt. Knuts alkohoiproblemer kolliderer med
Was sprøytenarkomani, og driver dem begge dypere ned i fornedrelsen.
Regissør SØlve Skagen har
tidligere laget poiltisk engasjerte
dokumentarfilmer, men sier at
han denne gang ikke har lagt hovedvekten pa en ren sosial studie
av rusmisbrukets helvete. Menneskeskildringen, Idas oppvekst.
og hvorfor hun tar de siste skrittene bort fra de prinsippene som
holdt henne oppe, er filmens
viktigste innhold, sier Skagen.
Filmen Hard Asfalt skiller seg
nok fra boken pa flere vesentlige
punkter, men har beholdt nrkontakt med de hardeste og mØrkeste sidene ved velferdssamfunnet. Dessuten, lover regissØren,
har flimen en god porsjon svart
humor, og ikke minst mye musikk. En lang rekke norske musikere, med Marius Muller i spissen, har laget filmens originalmusikk.
Kinokomiteen

Tro ikke at
du bfir sett
uten refleks
Barn og voksne som gãr langs
mørke høstveier uteri refleks,
svever i en alvorlig vilifarelse en vilifarelse som kan koste dem
livet. De tror at alle bilister ser
dem. De kan jo se front lysene pt
bilene pi mange hundre meters
avstand.
Men sannheten er at bilisten
ofte ikke ser noen langs veien.
Han konsentrerer seg om andre
ting: Bilister som kommer imot,
de som kommer bak haiii og gjerne vii forhi. Fotgjengeren er rett
og slett taperen I dette spillet, og
det gjelder ogsa om det er gatelys
pa stedet. Gatelyset belyser bare
deler av kjørebanen, deler av
veiskulderen. Utenom dette er
det mørkt.
Det kommer sâ i si aidri inn
folk pa sykehus som har hrukt
refleks. Refleks er en hillig livsforsikring.

Arr. <<Gamle>> modellen!
F.Y.K./Klubb 1

Styret

- -OPTISK SYNSPROVE.
Optiker O'TEIN KRO H

SKI

A.-,i
a

Annonser leses
av folk flest

om gjenápning av modellen Motorklubb, holdes i Flateby samfunnshus, Lillesalen, torsd. 23.10.86 kl. 20.00.

ki. 16.00.
Forsiag sendes sekr. senest
27. okt.

BOICIN!.

Norgespremiere i Oslo 1.
oktober pa FLATEBY K1NO allerede den 29. OKTOBER (ki. 19.00 og ki.
21.00)

Apent mote

Arsmøte

Mannekengoppvisning

Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524

1

Annonser loses
av folk flest

- -- - - - - - - - - - - - - - - I
I
I
I
I
pa Mfter u.skole
I
onsd. 29. okt. ki. 19.00.
I
I
Skonnord og R. B. Ung Mote
I
fra Ski viser àrets nyheter
i
dame-/herreog barnek1er.
I
I
Mette Lautsen viser frisyre
I
og make-up.
I
Inngang kr 15.-.
I

OPTISKE as
Annonser leses

-I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

kaffe. Lqdsai

Inntekten gâr til seng til
hjemmesykepleien.

Hjelp oss a hjelpe.
Sanitetsforeiiingene
I Enebakk

I
I
I
I
I
I
I

Apent informasjonsmøte pa reguleringsforslaget Aylend&) - We Enebakk
Bygningsrâdet inviterer til Apent informasjonsmøte angáende reguleringsplanforslaget for <<Nylende>> torsdag
den 30. oktober 1986 ki. 19.00 pa Ytre Enebakk skole.
Vi Ønsker alle vel mØtt!
Bygningssjefen

Tpekningsliste for
Enebakk
Pensionistfop.
1. Krystallvase - Karen Utsikt, 2. Lampe - fam. Knut
Nss, 3. Isbøtte - BjØrnar RØnning, 4. Gavekort kr 50,- Rigmor Pedersen Soiheim, 5. Fruktkurv - Helga og AsbjØrn østlid, 6. Fruktkurv - BjØrn Ivar Gudmundsen, 7.
Honning - Agnes Westby, 8. Gavekort kr 200,- - fam. Odlaug og Age Rustad, 9. Gavekort kr 100,- - Ola Resaland,
10. Honning - Bent Nordli, 11. Honning - Jens Bráten,
12. Honning - fam. Svein Breier, 13. Honning - Torstein
Arsrud, 14. Hândstrikket jakke - Agnes Westby, 15.
TV-kanne - Olaug Brattfoss, 16. Kaffeduk - Knut Johansen Holtopp, 17. Hekiet duk - Fredrik Nss Hammeren, 18. Bag - Ivar Bakk, 19. Paraply - Kristian Bakk,
20. Sengesett - fam. As Skjenneberg, 21. Skjorte - Asta
Buer, 22. Strikkegarn - Anne L. Torgersen, 23. TV-kanne
- fam. Kolbjørn NØkleby, 24. Badehándkle - Magda
Trandem, 25. Frottehândklr - Ingrid Myrer, 26. Konfekt - Astrid Vangen, 27. Kaffe - Ruth Randem, 28. 6
glass - Olav Furulund, 29. Isbøtte - Anne Skjret, 30.
Nattkjole - Kamilla Nordli, 31. Brett - Anne Linn Budalen, 32. Pledd - Anne Karin Gudmundsen, 33. Pledd AsbjØrn Krokstad, 34. Fat - BjØrnar RØnning, 35. Heklet
duk - BjØrg Peters, 36. Konfekt -Rune Berg.
Styret

av folk flest

HØ ST-TL BUD .
1 000-VIS AV FLIS I
DET NYE FLIS-SENTERET
ITANDBERGBYGGET
FLERE TY

!

N

VEGGFLISER:
U/0
± 15-30""
GULVFLISER
10X20
Hvit, bI& beige
For 239.. pr. m.
129
GULVFLISER
3 farger

169111

30x30
3 farger

1899

lx
BI& rosa
For 187.pr. kvm.

USER

890

VEGGFLISER
15x20
Flere farger.
For 194.pr. kvm.
1090
GULVKLINK
Rod/brun
10x20
89.fra
fra 216x216
179.pr. m.

400 KVM. UTSTILLING, EGEN IMPORT, LAVE
PRISER, EGEN HANDVERKSAVD., TOTALTILBUD,
FAGLIG VEILEDNING.
VELKOMMEN III OSLOOMRADETS
FIOTFESTE UTSTILLING
MAN DAG-FREDAG
9-19
LØRDAG
9-14

Vat adresse i
Tarldberqfabrikken er:

norsk flis•&
klinkimport Fetveien 1 - 2007
Kjelier. tlf. 02/7194 16.

VIGNETT

RELIGIØSE MOTER

Betel

V1 MR
El FOIWYIOE MaIoMLHm.
DETE MUM AT Vi KAN
HOLDE LAVE PPJSBOG
GODE KVA1JTErB.

Onsd. 22/10 ki. 19.30:
BØnn og vitnemØte.
Torsd. 23/10 ki. 19.30: SØsterring hos Jenny Johansen.
SØnd. 26/10 ki. 10.00: FamiliesØndagsskole. Ki.
19.00: O.B. Jarivang og
menighetsmusikken.
Tirsd. 28/10 ki. 18.00: BarnemØte.
Alle velkommen.

ENEBAKK KOMMUNE

Ledige undervisningsstilhnger
I runnskolen

br du

Med forbehold om at det blir ledig stilling, lyses fØlgende
1rerposter Ut:

kjepe
hos
fag

A. BARNETRINNET

- Vikariat I timelrerpost Ca. 20 t/u. Tiltredelse snarest. Varighet t.o.m. 19/6-87. Tjenestested p.t. Kirkebygden skole.
- Vikariat i normalpost fra primo februar -87 og 118
eller 20 uker. Klassestyrer 1 4. klasse. Tjenestested
p.t. Ytre Enebakk skole.
- Vikariat i normalpost fra mars -87 og 118 eller 20
uker. Klassestyrer 1 3. kiasse. Tjenestested p.t. Kirkebygden skole.

STILLING LEDIG

Annonser leses
av folk flest

B. UNGDOMSTRINNET

ENEBAKK KOMMUNE

Heise- og sosialsjef

BEGRAVELSESBYRAER
Mums Blomsterforretning
og Begravelsesbyrä
Holger Sveum
Torggt. 2 - 2000 Lillestrom
Telefon blomsterforretning 71 14 11
Teefon begravelsesbyrà 71 48 30

Chr. Stensruds Ettf. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrá
Asenvn. 3-1400 Ski

(02)*87 30 60
HELE DØGNET

Nyopprettet stilling som helse- og sosialsjef 1 Enebakk
kommune, Akershus, er ledig for tiltredelse fra 1. 1.87 Under forutsetning av kommunestyrets godkjenning.
Det sØkes etter en person med hØyere Økonomiskladministrativ utdanning og med erfaring fra ledende stilling.. Det vii for Øvrig bli lagt vekt pa lederegenskaper,
samarbeidsevne og evnen til mâlrettet arbeid.
Stillingen lønnes I ltr. 31.
Fulistendig kunngjØring i Norsk lysingsblad nr. 248 den
27.11.86.
Nrmere opplysninger om stillingen gis av râdmannen,
tif. 02/92 60 60.
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnesbyrd
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen
13.11.86.

VAkn OPPI!

- Vikariat i timelrerpost, 20 t/u. Tiltredelse snarest.
Varighet t.o.m. 19/6-87.
Aktuelle fag: Matematikk og naturfag. Tjenestested p.t. Mjr ungdomsskole.
- Inntil en hel, midlertidig stilling som 1rervikar
fram t.o.m. 19/6-87. Tiltredelse etter avtale. Tjenestested p.t. Enebakk ungdomsskole.
- Vikariat i heimkunnskap 10-15 t/u. fram t.o.m.
19/6-87. Tiltredelse etter avtale. Tjenestested p.t.
Enebakk ungdomsskole.
SØkere kan ogsâ melde seg til Øvrige vikariater som matte bli ledige.
LØnn, leseplikt og Øvrige arbeidsvilkâr etter lover, forskrifter, instruks og regulativ.
SØknad med kopi av vitnemál og attester sendes Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk, snarest, og senest innen
13. november 1986.
Interesserte 1rere kan ogsâ ta direkte kontakt med
skolestyrekontoret I Enebakk, tlf. 92 60 60.
Skolesjefen

Vii Enebakk beholde
E57RX7?
TRFNPuFR FIFRF

A BONNENTER
FOR A ni FRI FVF.
Prov et àbonnement ut aOret,
Det koster bare kr

1

...U.

SVARSLIPP
Til Vignett
Klokkerudâsen 1, P.b. 62
1912 Enebakk

Jeg ønsker et prøveabonnement
Navn

i iØni!tt

Adr
Postnr./sted:

pa Vignett Ut áret 1986.

V G N Eli
KUNNGJØRINGER

EInRx

AUKSJON
P6

INTERI0ROVN
M/TERMOSTAT
1500 W

Ignarbakke
tirsd. 28/10 kI. 18.00.

For: 498,-

Enebakk
Auksjonsforr.

NA:4

TIf. 92 60 18

Div. kjØkkenmaskiNer

1O%

ADAX, KENWOOD, BOSCH

Electrolux kjOkkenmaskin
m/eltekrok og hurtigmixer

kr

Utelamper

2000.
110
kr

SftomAmy, &

U

&LetteL At

1912 ENEBAKK

(02) 9263 00

Ell AM

Enebakk
kommunestyre
har mote i Herredshuset
mandag 27. oktober 1986
ki. 18.30.
SAKLISTE:
- Godkjenning av protokoll.
- Helse- og sosialsenter hovedbibliotek - konsulentbistand - forelØpig romprogram.
- Felles
planforutsetfinger.
- Suppleringsvalg til formannskapet.
- Referatsaker.
- Eventuelt.

S beste utvalg I
0 stoffer 0 tilbehør
0 band O blonder
0 Iampeskjeletter
Vi tar inn bytte og
DEN ENI(LE
service av atle
06 R0BUSIE
20 merker - eget
verksted.
HUS'j
* Skftting av gildelàser
* oppiegg av
benkir o.I.
* trekker og sIr
knapper
* super sakser
2U86
Presse ma skin er
tjJHusqvarna
Strikkemaskiner
Norges mest kepte i 25 ar

GA RN!

Børstetull,5Ogr

Husqvarna
Solheimsgt. 18, Lillestrøm. TIf. 7130 68

Lucie Paus Faick
ordfØrer

Kjeden av autoriserte
elektronstaIIatorer

nà 14,50
GRATIS PARKERING

cn.sr j.ss
av folk flest

ifiIA.4J'T I\v:IwJlLrs.

NI"

1t1RL[RL

APENT1 flOO

4-JJ Hg.

hverdager til I

J

Lordager til 14.00

HONDA

Ilostens NYHETER:
I A VPA SSEIJE TEPPER

as

IN

Ui

FLERESTORRELSER
TOPF' MODERNE FARGER
ov

w

\e/zaIle regnbuens
Z farger blander vi
Zmens du venter.
GLASSFIBERSTRIE 11,50
Br. 90 cm. Pr. m2 fra

A [N TUK INWI1 1

NORLETTSER
VICE
A/S
Myrvn 1, 1800 Askim - TIf. 88 24 21

En
TEPPE
ET A'S

Sagdalsveien 7,
STRØMMEN
Tgf. 7168 48.

VIGNETT

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.

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

SKAL DE
RENSE TEPPER
OG/ELLER
MflBLER?

JEG HAR MASKIN OG
KOMMER HJEM TIL DERE

OG UTFØRER JOBBEN
FOR EN OVERKOMMELIG
PAlS. TLF. E.KL. 17.00
9261 90

ENEBAKK TEPPE- OG MØBELRENS
v/Marit Berget Strom

A

INE

FAr A*

- - - - - - - - -u
I
I
1A-1/2
50
I
SAU KRU.
I
I
1/11/2
I
AA5O 1
ILAM KRII I
I Gratis grovdeling
I
I
I
I
I
KJOTTDEIG
Iekte
59901
I(Hefle & Lund) kr
I
50
krl8 •
• KNOKER
I
I POTETER
I
10 kg
kr2800
I
I DRUER og
90 1
kr9 I
• N. EPLER

I
•

FERSK FISK
HVER ONSDAG

illiam
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Nytt energibesparende varmesystem

VERDEN'S ENESTE I SITT SLAG
Scanheat oppvarmingssystem er utviklet i Finland.
Her benyttes helt nye teknikker for a redusere energiforbruket. Systemet bestâr av en varmekilde og radiatorer.
Energi-kilden kan vre elektrisk, olje, flis eller fast brensel.

Lilleputt El-varmesentral
er beregnet som oppvarmingssystem i eneboliger, rekkehus, industri- og forretningsgârder.
Liten storrelse og lett av vekt
kun (30x60x90 cm) og veler 25 kg.
hele anteggetinneholderba,
rjie Val IrIIyue Ui ru
re 6 - 10 I.
I storre sammenhenger som f.eks. forretningsgârder eller verkstedhaller kan man lett utvide effekten ved a kople til Turbo.

:c1?aalanc1's
EFTF.
I
1913 Dalefjerdingen I TIf. (02) 92 62 01

Brennerkonstruksjonen muliggjor en trinnios effektregulering fra
0,8-12 kW.
Vi forer ogsá Schanheat varmegjenvinner. Reduserer fyringsutgiftene opptil 85%.

0?
Scanheat-radiatoren
Ettrørsystem - radiatoren gjennomstrommes av bare 0,7 - 1,5
dl vann og krever liten effekt.
Hele radiatornettet har bare 6 - 10 liter vann

Studer
annonSefle

Kim for

tiaaiaiorens Toraeier
Radiatoren har betydelige fordeler, 09 gir en jevn, behagelig romtemperatur. Den har en trygg overflatetemperatur, ikke over
60°C. Pga. liten vannmengde oppvarmes hele systemet, og folgelig hele rommet, meget raskt. Pa denne máten far man en losfling som har store fordeler sammenlignet med elektrisk oppvarming og konvensjonelle sentralfyropplegg. Radiatorene passer for ovrig til alle moderne sentralfyranlegg.

voksne

Ettrorsystem-radiator (innmat)

Olje-varmesentral
er meget effektiv (12 kW), og tar utrolig liten plass. Olje-modulens
mál er kun (30x60x90 cm). Modulen er utrustet med en 24 volts
brenner som fungerer etter fordampningsprinsippet.
Flammens temperatur er 1200 - 1300 grader eller Ca. 500°C hoyere enn i vanlige brennere.

nor

Oljemodul/El-modul
Ved a kople Oljemodul til Combi far man en kombinasjonskjele
som i tillegg til a varme opp sirkulasjonsvannet, ogsá varmer opp
forbruksvannet. Det gir mulighet til et fordelaktig vekselbruk.
Denne kombinasjonsform gir til enhver tid den billigste energilosning.
Fyringsanleggene leveres i flere storrelser med forbruksvann 09
sentralfyr eller ren sentralfyr.

kti

ALU DESIGN TILLEGGSVINDU:

GT-LISTEN:

Reduserer varmetapet gjennom vinduet opptil 60%.

Silikon gir den beste tetningslisten.

Vi hàper med detie a dekke Dares behov / hjemmet, koritoret a/Jar I Dares forretnirig.
Kontak oss for nrmere nv/ale og u/orb/nd/Jig pristiJbud. ødegárdsveien 13, 1911 Flateby - d. 9238 72
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or stedet

STROMMEN

VIGNETT

ppaPERF1
1
-1
4fl
11wAgA

'n

YTRE ENEBAKK
FORRETNINGSSENTER

,ilil4W

LPLI [IJflDO
DJ

Kim
El

(1 1 U
D ,(. H H

-

-I

U:

PR

HØSTENS NYHETER
Vi forer:

blomster og gayer
1914 Y. Enebakk
Forre tningssenteret
TIf. (02) 92 53 46

M ENY:
VARME VAFLER kr 8.
kr 8.
WIENERBROD
OSTESM0Rkr 12.
BROD
SKINKEkr 18.
SMORBROD
REKEkr 25.
SMORBROD
SPEILEGG/
krl5.
BROD
SPEILEGG/SKIN,
kr2O.
BROD
PATENTkr 28.
SMØRBROD
PARISER/OST &
kr 22.
SKINKE
kr39.
OMELETT
KARBONADE
kr 25.
MIL0K, BROD
PITA M/OST
kr 25.
& SKINKE
PITA M/OST
kr2S.
&REKER

/ ti//egg Jil avskárfle blomSter og
grønfle planter
har vi ogsá en del
gaveartik/er.
Apent:
Mand - f red 10 - 19.
Lord. 9 - 15.
poco LOGO

TIL&UD!

MI..ATER:

Oabukser. barn

kr 15.
LITEN SALAT
OST/SKINKE
SALAT M/BRØD Kr
FISHERMANSALAT,
REKERITUNFISK . kr 49.
I INGSALAT
48.M/BROD

Sa

10% pa afle skjorter og bluser
ForretningSsenteret
2. etg.
TIt. 92 54 20

PASTARETTER
LASAGNE
M/SALAT
CANELLONI
M/BR0D
KARBONADE
M/POTETER
BIFF
STROGANOFF
LAMMEGRYTE
MORGAN KANE
CHILI SPESIAL
WIENERSCHNITZEL
BIFF M/LOK,
BAKT/KOKT
POTET
PEPPERBIFF,
BAKT/KOKT
POTET

::

kr 39.
kr 48.

•
•
•
•
•

Gardiner
Sen getøy
BaderOmsutstYr
Hãndk!r - duker
Alt I kirsch m.m.
Se Wirt utvalg for De
bestemmer Dem.

kr 35.

APNINGSDAGEN ER NOR!
TIf. 92 52 46

kr 58.

krS2.
kr 69-kr 69.
kr19..-

LORD. 25. OKT. KL. 9.00 - 12.00
SELGER VI:

0
'V 95Jat9e
SQL - PARFYMER DAME- OG HERREFRISOR

kr85.

50

DESSERT:
SJOKOLADE
KAKE
EPLEKAKE M/IS
&KREM
BLANDETIS
BANANSPLIT
KAFFEITE

HARLAKI( for 55,50.........................NA LU

kr16.

kr22.
kr22.
kr24.
kr

TILBUD PA $0110111

NA250
ORGINAR WOLF SOLARIUM M/INTEGRERT ANSIKTSSOL
011 brun pa 3-5 ganger

iOg.,ord.PriS28O,

6.

0/- & vinrett
Apningstider:
Mand.-tOrSd. .10.00-24.00
Fred., lord. ....11 .00-01 .00
13.00-24.00
Send.
Ta med hjem-service.
TIf. 92 52 35

Ytre Enehakl(
ForretfllflgsSeflter

Ti/budet gjelder Ut oktober

APENT: Hverd. 9- 18. Lord. 9 - 14
APENT:

10.00-1 8.00
10.00-19.00

Lord

.............10.00-15.00

TIf. 92 54 13

VGNETT

Lei en ny Ford !
Fri km. fra kr. 378?

erel

SIKKERHET I HOSTMORKET
100 Ar har Bosch vrt banebryter innen trafikksikkerhetsutstyr. Vi markerer jubiléet
med 90db tilbud pA Bosch
ekstralys

t5J'reflt1
R6merike
abb# IBflutWie

Dc leter do en Ford Fiesla og ean kjøre sà lang: dti vd pr. dagn Selvrisicodokning pa kr.40. ekskl. mva. kommeri tillegg. God tur'

Bosch ekstralys
fra kr. 120,—
og deler Ut gratis
Bosch sykkelrefleks.

Hurdalsgt. 23, LiIestrøm
Telefon 71 48 80

YTRE ENEBAKK
BENSIN & SERVICE A.S
1914 Ytre Enebakk
TIf. (02) 92 44 08

ler j
o

ej a I e- /e jo-Ue e a

LORENSKOG CARAVAN IS
Solheimsvn. 89, 1473 Skârer. hf. 02/70 80 07
Apent: Mand.: Sterigt. Tirsd.

-

VELKOMMEN INNOM!

BOSCH

VIDEO SNACKS TOBAKK KIOSK VARER

fred: 12-17. Lord.: 10-14.

-

DET ER TRYGT A EIE EN CABBY

-

MW

-

Apent til ki. 22.00

CABBY

lIAR ALKOHOLPROBLEMET

For helarscamping

1914 YTRE ENEBAKK TLF. 92 47 10
-

bliC for stort for deg? Kanskje vi som har butt "torre
kan hjelpe. Kvinner og
menn. Kontakt kontor tif.
71 29 01 hver mandag kI.
18-21.
Stromsvn. 68, Strommen.
Mote iredager kI. 1900 I
Veltokalet, Oscar Borgs
vei, Fjellhamar.
Kontakttlf.
7110 56
71 7948 dIe dager.

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESELS
Folio Varmeservice

Billakkering/smàskader
Utfores raskf og rimelig til faste forhàridspriser.
Topp moderne utstyr.

v/Bjørn Bredholt, Tomter

TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO

BOSCH

hos TEXACO

TOWER LAKK A/S

I

VEGAR FABRIKKER, 1825 Tomter, tlf. 92 23 97

I

DE NORSKE LENKER
ROMERIKSLENKENE
BOX 71 -1470 LORENSKOC

)Z

(e~hrn--1.,ccX'o

Vi har ogsâ
.JL. Holly-Hanson a.s

-

c
ita .
U TU.

Regntøy
for barn og
voksne
-

-

ww

rod, gronn
PUMPS str.

36-41

Str. 35-42
Rod Sort
kr

f
_T~JgapW Sort Iakk, sort,

~

Sort
str. 35-40

umlcco
/'
~

Varmedresser
for store og
smá

-

cAO

.
kr %1W P.
str. 41-46

Overtrekksdresser
for barn

Sort
skinn
mlvarnit

str.

fOr

36-41

DAME- OG
HERREHANSKER
I GODT UTVALG

Apent:
Torsd.:
Lord.:

10-17
10-19
10-14

ID

IEII&
Z7L cltz c1m a J
.

I

Grendesenteret
1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

VIGNETT

Synkende oljepriser betyr:

Flytende brensel er
tilbake for fuilt.

Fag & Service
TANNLEGE

Stein Darre-Hansen
Grendesenteret, Flateby

928739
711. MI. 9.00-15.00
92 80 31
Tit. utenom kontorlld
Kvelder, lordag etter aviate.

Enebakk
Tannteknikk
ULEFOS OLJEKAMIN nr. 60
for fyringsolje elier parafin.
Leveres I brun hoyglans- og sort
silkematt emaije.
Tar liten plass. Rimelig.
Varmeelfekl opp til 5000W.
Enkel a montere. Godkjent for nisjemontering.
Leveres ogsa med innebyggel
tank.
tyngstervarrTst

fl 11

j

ULEFOS —
F'S JERN

(

SKI AUTO 0)

Varme, sanitar, nybygg 09 reha-

Erik I(Jelgaard

Ski Ciassmestertorretning A/S

D. Freitag & Co
Elektro-Mekanlsk — Verksted
ProduksJon — reparasjon
Sterkstrom — svakstrom
Bit - elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk
TI?.. 02/92 6294

——

--------- -

EL-INSTALLASJON

Str8msborg &
Enersen A/S
El L.G

(eden av auIO.sselte
e;ekkoinsaUalo.e

bilitering.
UlIeie av lensepumper, vannsugar
09 hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk, Ti?. 9246 39

Matidseg' Persienner Cwdi,irett
Inrieh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
tlt. 92 45 58

Enebakk
rørleggerbedrift

vIPygve E. Andsesen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS
VãgIlvn. 25, 1914 Enebakk Ti?. 92 43 54

Grendesenteret 1911 Flateby
TI?. (02) 92 88 60

JOHN A. ANDRESEN

CS Containerutleie

UTFØRER ALT I RØRLEGGEIRARBEID

Utlele av avfallscontainere
fra 2-8 m.

Jililil.

Tit. 83 70 19

1II1IIE31EI1

Mobil 094/23 576

REGNSKAP

PAR FYMERI

Enebakk
Regnskapskontor

Sissels parfymeri
Ill. 9285 84

1912 Enebakk —
TI?. (02) 92 63 03
• AV NORI,(C
I'J,J:4Q4.
RCGNCAPSDYRAEfl FORCU,NG

Apent hver dag.
Grendesenteret 1911 Flateby

Scan consult

UTFØRER ALT I
EL-INSTALLASJONER

Service-senter for nringsdrivende
Regnskap, torretnings!orsel,
bedrifts-rãdgivning

TI?. 9286 94

TOM NILSEN
mottar fugler og dyr til utstopping. Ogsa saig av fugler og dyr.

Smáttaveien 3 B, 1911 Flateby. Tif. 92 85 90.

1i*fKm1$a
JU
ILL

Esso diesel, parafln
og fyringsolje
Tit. 9281 24

smAssv

PC

Kjent for kvalitet

GAUTE'S TRAFIKI(SKOLE
p5 Flateby

Hardesign
Tit. 92 81 62

Oppiring pa bil
Teorikurs
Fase II
Tif. 92 88 51/71 42 92

BLIKKENSLAGER
OSVALD NORDLI
Alt I bilkkensiagerarbeld
utfores
1911 Flateby
Tit. 92 84 68

Svein Guibrandsen

930P 0111116
ce

11

.
J

MURER

EIENDOMSMEGLER

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser og fliser
Till. 92 82 90

SELGE EIENDOM?
Kontakt
STATSAIJT. E1ENDOMSMEGLER

Asveien 7, 1911 Flateby

JERNB.VN. 2. 1400 SKI. TLF. 8737 37

SVEIN H. HELLER as
ELEKTRONIKK

I

Sandakers Trafikkskole
1400 Ski. Tif. 87 37 10
Kiasse A - Klasse B
Teorikurs - KjBretimer
Om nedvendig meter vi
til kjoretimer i Enebakk

RIingen
Tit. 83 70 19/72 16 85

Bjerke

III. 92 89 00

• Kiosk
• Biljard
• Spillerom

pod.

rammeverksted
Alt i innramming
1911 Flateby. TIf. 92 86 10
ogsâ kveldstid

1911 Flateby

SJAFORSKOLER

Orødrene Svendsen A/S
Alt I nyd.yrking, bakkeplanering og annen massetrans-

lii. 92 80 49
Grendesenteret - 1911 Flateby

JNDERSTELLSBEHANDLIN t

Eneforh. av
Bilett-film
og Esselte

MASKINENTREPR.

Utslgts

1912 Enebakk

av folk flest

Kommisjon
opptil 100% finansbistand,

Shiv's saiong

Jan Haagensen

1911 Flateby

Kjgp og saig av biler

INNRAMMING

Bjerkeveien 2

Annonser leses

Flateby Antirust

FRISOR

Stengt mandager inntil videre.

Mobil paraf in,
fyringsolje, diesel,
smoreolje
Tiff. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559

Enebakk Antirust

BILFIRMA

TI?. 92 47 74

Apent hver dag

Bolt Nwssvold
Vesttl 1911 Flateby

ag

II?. 87 34 55

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby
TIf. 92 82 67

Gran, 1914 Ytre Enebakk

BRENSEL

I

vfl

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob.tlf. 094/11 747
TIf. 9248 92

KJELL BRENDJORD

MoblItlt. 094/26165

Nordbyvn. 21, 1400 Ski

TI). 02/92 80 70, 1911 Flateby,

INSTALLASJONSFIRMA

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby

Alt I glassarbeider.

mobil 097/57 419 094/27 522

Clifford A/S

CONTAIN ERUTLEIE

gPu4VISUi

Utlefe av
videofilmer
og moviebokser

Enebakk
Markiseservice

aEKIRO-MEKANISK VERKSTEQ

Torgveien 1, 1400 Ski. Tit. 87 35 65

Gran, Ytre Enebakk
TIf. 92 55 00

GLASSMESTER

Alt I mat til hverdag og fest.
Catering- Restaurant
- Cafeteria

utterer all I el.installasjoner
1912 Enebakk TI?. 9263 00

OPELI FOLLO

RORLEGGER

TAN NTE KN IKE RME STE R
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. hf.: 02/92 46 82.

Stenersgt. 8, 0184 Oslo 1.
TII.(02)4160 58 —415174.

monk
KJO*F
OPEL
ISKI

MARKISER

-YrkeskIr

K•S
Askimv. 1,1820 Spydeberg
TIf. 02i88 8154
Langdag onsdag og
torsdag Iii kI. 19.00

Enebakk
TransformMor
verksted
Boks 27, 1911 Flateby,
TIf. 92 85 40

I

KRONER

Vl GA 149

Oyepen Bensin & Service
1911 Flateby

Vinter bfir det he/t
sikkert ogsá j ár

UNIROYAL og b9:11ERAl
stälradial vinterdekk

Pr/s eks.:

frakr33Ouu"
frakr3GO."
frakr43Ou"

155SR13
165 SR 13
175 SR 14

Oyepen Bensin & Service
1911 Flateby TIf. 02192 81 32

Søndagens inns amlingsaksjon ga rekordresultat -ogsâ i Enebakk
Dette er gâtt over all forventfling. 149 770 kroner er kommet
inn til Kirkens Nødhjelp. Beløpet er drastisk forhøyet fra fjorãrets aksjon. Da kom det inn 84
000 kroner. Dette opplyste aksjonsleder for innsamlingsaksjo-

VINIERVARMEN
Bestill nâ!
Du som fyrer med olje eller
parafin bør sørge for a fylle
opp tanken nä.
NB! Med Norols nye fyringsolje far du mer varme Ut av
hver liter - men den koster
ikke mer.
Oljeprisen synker.
Strømprisen stiger.
Bestill I dag - sá kan du ogsá
sette opp et <Norol-smil nãr
kulda kommer.
Ratebetaling
om onskehg.
NOROL
TIf. 92 40 47

Rl

nen i Enebakk, Torstein Guslund til Vignett søndag kveld.
Arets innsamlings aksjon i
Enebakk var delt mellom fire
omrádeledere Astrid AndØl Toombas pa'* Flateby, Ragnhild Kigen i Kirkebygda, Magne BarbØl
pa HammerenlDalefjerdingen og
Rolf Killerud i Ytre. Disseskaffet
igjen bØssebrere. Til sammen
talte barerne 84 og gjorde en
kjempejobb!
I Kirkebygda ble det samlet
inn 32 360 kroner, pa Flateby
39095 og 53797 kroner 1 Ytre.
Det bØr nevnes at Norsk Folkehjelp bidro med 2000 og Enebakk
kommune med 5000 kroner.
Mjr ungdomsskole har pa dugnadsarbeid skaffet 14 000.

offi tettbelF04"ar
187 Hobøl 1850 Mysen -

Lite eller stort!

Elegant og praktisk
Moderne termostatbiandere er
enkle a bruke, og gir automatisk
riklig temperatur pa vannet.
Du slipper iskalde eller skoldhete
overraskelser. A lie ettgrepsblaninnebygget skoldesperre
(barn esikring).

OYEREN BENSIN
& SERVICE

kr 140,- e ks ki. moms

Hvit
<<effekt>

(U
T

1 29

JAM M.

HVITT

Bevervelen 11
1914 Ytre Enebakk
TIf. (02) 92 48 92

hnIFFS Ell
FM Matts

Be oss

50.

UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID

FIISSHJII

1911 Flateby

SpyIevske, 51

Ti iii elø n n

JOHN A. ANDRESEN
Sao fally

Frostvske, 2/2

Vi leverer:
Alle typer
ferdigbetong og
lettklinkerbetong.

miw

Aage W. Svarthoel

kontrollere frostvsken for kulda
setter inn.
TILBUD

Godkjent klasse A

-,

• Punktlig levering,
gode mater/a/er og konkurrerende
priser er var ma/setting.

A lie har en sjanse til a skaffe seg
el elegant baderom. Del er ikke
storrelsen del kommer an pa, men
,nobler og utslyr. Losningene er
ulallige, og del erfiere modeller a

- Nár nordmenn
trenger varme

tlf. 02/92 11 39
tlf. 02/89 03 11

i

Eksempel
som vist
15%
ovenfor: eks. servant og armatur

DusJ
termostatbatten hvitt:

11220,-

Servantbatten hvitt:

1.050j

'epbedpift
Enebakk Poplegg
vlTrygve Andresen
Vàgliveien 25
TIf. 9243 54

90

Service fra 11.00 - 18.00.
Eventuelt timebestilling.
Apningstider:

Mand.-fred.
06.30-21.00
Lord.
09.00-20.00
Sond.
09.00-21.00
hf. (02) 92 81 32

Privattelefoner:
Redaksjon og ekspedisjon:
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35
Klokkerudâsen 1
Journalist Marianne Olsen 92 60 28
Postboks 62, 1912 Enebakk
Ann.kons, Anne-Grethe Lossius 92 62 76
Telefon red. 92 65 40
Ann.kons. Froydis Lerskallen 92 87 93
Telefon ann. 92 65 50
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 32 98
Avisen t rykkes I Indre Smaalenenes Avis

Annonsepriser:
1. side pr. mm kr 5,Aim. plass pr. mm kr 2.30
Tekstside pr. mm kr 3.15
Innlev. frist: Rubrikkann.:
Mandag kI. 12.00
Forretn. ann: Mandag kI. 9.00.
Abonnementspris:
Kr 90,- pr. halvár, kr 180,- pr. ár.

