Vidar Ni/sen
Leiravn. 5
2000 L/LLESTRØM

MIII,

HELE DOGNET:
TIf. 73 0337
Mobi!tlf.
(094) 20202

J

•.:FIoft
kanefapt
I Ytre
Se side 4

Plante
felt 0.1'
ikke;, lekem
plassep

:

1.

~M`,

0

Mf :.::::.5

(2

Formannskapet gikk mandag inn for at det
skal bygges helse- og sosialsenter og hovedbibliotek i tilknytning til herredshuset. Dette
ble vedtatt mot Høyres tre stemmer.
Høyre Ønsker ikke a bygge senter pa det návarende tidspunkt, og foreslo at framtithg
rombehov skulle dekkes gjennom helsetjenester pa Flateby og Ytre.
Tidligere utsatt

Frist 30.986

Saken ble i november utsatt av
formannskapet i pávente av at
skolestrukturplanen skulle bli
ferdigbehandlet 1 de politiske or-

Plnakomiteéen har fàtt fØlgende mandat av formannskapet:
Vurdere bruk av konsulentbistand og kostnader ved dettet.
Vnrdere hvllke
sjêktet skal romme og utareTe
et forsiag til romprogram. Vurderingen skal foretas 1 s.amarbeid
med berørte kommunale og
statlige etater og legges fram for
formannskap/kommunestyre innen 30. september i ár.
Plankomitéen skal ogsâ Utarbeide planer og kostnadsoverslag i henhold til godkjent romprogram. Finaniseringsrnuligheter skal ogsã undersØkes av plankomitéen.
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Utsettelsen den gangen har
fØrt til en forsinkelse pa tre maneder. Plankomitéen skulle i utgangspunktet ha planene kiare
til 30. juni i âr, men denne fristen
ble mandag forlenget til 30. september.

Plankomité

Formaimskapet gikk inn for a
nedsette en plankomité bestâende av fern personer, der bade
helse- og sosialstyret og kulturstyret bør vre representert. Sekret00rfunksjonen skal ivaretas
av en person fra helseetaten og
kulturkonsulent Nils Petter Wiik.

KoJempem
konsept
med ESBI.

Rombehovet
HØyre foreslo at rombehovet
for kommunens administrasjon
skal utredes av plankornitéen I

HØyres LezfAlmehagenfikkformannskapetsflertall mot
seg nàr hanforeslo og ikke bygge helse- og sosialsenter
pa nàvcerende tidspunkt.
forbindelse med ny kommuneplan. Det skal lages en oversikt
over antatt rombehov de nrme-

ste 10-12 âr. Dette tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Buss..

SCORPIO
ARETs BIL 11985

Ledelsen i
Stor-Oslo Lokaltrafikk er dØve
for vare problemer, sier busssjáfør Tore Satra til Vignett.
Han for støtte
av sjaførenes tillitsmann, Jan
Eriksen. De etterlyser blant annet
et initiativ fra
kommunens politikere for a bedre
forholdene for
kollektivtrafikken i Enebakk.
Se side 8og9
-
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PA DEKKJAXT? Kjortil
YThE ENEBAKK
BENSIN&
SERVICE AS
1914 Ytre Enebakk
BENSIN OLJE REKVIS1TA
Aut. gummiforhandler
StáI-radial stadig pa tilbud!
Dekksatg og service til M. 19.00
VELKOMMEN UTOVEH!
-

Apningstider
7 17 hverd.
7- 19 torsd.
9 13 lord.
-

-

'V

FOLLO AUTOCO
C44~
-,-) FORDSENTERET, KJEPPESTADVN. 30, 1400 SKI TLF 02(870760

Ford mest
kjøpt 13 àr
pa rad

VIGNETT

Gudstjenester
i Enebakk
Søndag 16. februar:
Ki. 11.00: Marl kirke
v/Johannessen.

PIAKATEN
Skistua i Brâthen
har âpent hver dag
fra 16.2.-23.2. fra ki.
11-15.
Misjonsuken
pa
Emaus
fortsetter
med emissr Ole
BØe. Fredag opptak
til motet i nrradioen. Søndag avslutfling med familiefest
hvor Ytre HobØl barnegospel deltar.
Enebakk Handikaplag minner om ársmøtet i Herredshuset
26. febr. Saker som
Ønskes behandlet ma
were styret i hende
senest 19. februar.
Vâglia Vel innbyr til
fest pa Ignarbakke
lørdag 1. mars. Egil's
orkester spiller. Pamelding senest 23. februar i tlf. 92 49 17 92 48 03 e. ki 17.00.
Mis jonssamling.
Gen.sekr.
Egil
Grandhagen kommer pa besøk til Misjonshuset i Ytre
Enebakk sØnd. 16.2.
Emne: Den kristnes
evangeliserings- og
misjonsansvar i var
tid. SpØrsmál og
samtale. Sang vi
Emausmusikken.
Betel minner om
ungdomsmØtet lØrdag, Aksjonsteam fra
Ungdom i oppdrag
deltar. SØnd. deltar
Terje
Hegertun.
Onsd. Arne Borgersen, Magne Losnegaard og gutter fra
Evangeliesenteret
synger og vitner.

MARKISER

Stein Darre1lansen

Enebakk
Markiseservice

Grendesenteret, Flateby

Tif. kI. 9.00.15.00
Tit. utenom kontortld

92 87 39
92 80 31

Kvelder, Iordag etter avtale.

Enebakk
TanntekIiikk

- aktuelle oppslag om
ukens aktiviteter

Ytre Enebakk Husmorlags
kortidsbarnehage minner
om nytt opptak av
barn fra hØsten -86.
SØknadsskjema Ms
pa postkontoret.

TANNLEGE

I

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

EL-INSTALLASJON

D. Freitag & Co
Elektro-Mekanlsk - Verksted
Produkslon - reparasjon
Sterkstrom - svakstrom
611 - elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk
Tit. 02192 62 94

Maldzer Persienner Gardlntirett
lnneh. Lelt Vedal
Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk
lIt. 92 45 58

ELEKTRONIKK

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

CATERING

Clifford A/S
Alt I mat UI hverdag og lest.
Catering - Restaurant
- Cafeteria
Grendesenteret 1911 Flateby
Tit. (02) 92 88 60

utterer all I el-lnstaiiasjonor

12

nec

Tn. 52 5300

INSTALLASJONSFIRMA
KJELL BRENDJORD
UTFORER ALT I
EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIL. 92 86 94
MoblItit. 094/26165

OSVALD NORDU
Alt I bllkkenslagerarbeld

utferes
;'.i911 Flateby
Tit. 92 84 68
'
INNRAMMING
Utslgts
rammeverksted
Alt I Innrammlng.

1911 Flateby lit. 92 86 10
ogsâ kveldstld

BENSINSTASJON

BRENSEL

ØYEREN BENSN &
SERVICE

Esso diesel, parafin
og fyringsoiJe
Tit. 92 8124
Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Bensin — olje — rekvlslta
kiosk
Inneh. Emil J. Andersen
1911 Flateby, Tit.: 92 81 32

EIENDOMSMEGLER
SELGE EIENDOM?
Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER
SVEIN H.HELLERas
JERNB..VN. 2. 1400 SKI TIf. 8737 37
LJNDERSTELLSBEHANOLINC
Enebakk Antirust
191'1 Flateby
TO. 92 89 00

Mobil paraf in,
fyringsoije, diesel,
smøreolje
TH. 92 64 25
Mobiltlf. 094/19 559

GLASSMESTER

Erik KJelgaard

Ski Classmestertorretning A/S

Varme, sanitr, ny'bygg og rehabilitering.
Ulleie av lensepumper, vannsuger
09 hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk, TU. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Enebakk
rØrleggerhedrift

Alt I giassarbeider.
Nordbyvn. 21, 1400 Ski
LIt. 87 34 55

LIIIestrøm
Classmestertorretnlng A/S

v/Trygve E. Andtesen
Vi UTFORER ALT RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRJS
Vágllvn.25, 1914 Enebakk T11.9243!4

Vi utforer raski
reparasjon og utsklftnlng
av alle typer glass, speller m.m.
til rimelige priser.
Klrkeqt. 14. iJIlestrom - lIt. 113990

John A. Andresen

Maskinentrepr.
BrIrene SvemlseN A/S

UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Bevervn. 11, 1914 Enebakk

Alt I nydyrking, bakkeplanering og annen massetrans-

Rmllngen

1ff. 924892, Mob.tlf, 097/27 53 32

TH. 83 70 10/72 18 85
REGNSKAP

BLIKKENSLAGER
Strømsborg &
Enersen A/S

RORLEGGER

Enebakk
Regnskapskontor
1912 Enebakk —
TU. (02) 92 53 03
MCO4.. AV UOR$,CC
'WRIP REGNSKAPSOYRAERS FORENING
Scan consult
Service-senter for nringsdrivende
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-ràdgivning
Gran, 1914 Ytre Enebakk
hf. 92 47 74

BILLAKKERING
BjØrns autalakk
Brunstrom, Flateby
TII. 92 85 06
Oppussfrl9 og lakkering
av taste. og personbiler
BRENNLAKKERING

vlBjorn

OM NILSEN
mottar fugler og dyr til utstopping. Ogsâ salg av fugler og dyr.
Smáttavejen 3 B, 1911 Flateby. TIf. 92 85 90.

FRISOR
Siw's salong
TIL 92 80 49
Apent hver dag
Grendesenteret - 1911 Flateby

Aure 'a vorsen
Tralikkskole
OppIring pa bii
og MC, fase 2
Tit. 714765. Apent 8-15
Storgt. 33,2000 Liliestrom

Containerutlele
Annonser leses
av folk f lest

Jan Haagensen
1912 Enebakk
INNRAMMING
Spydeberg
RAMMEFORREENINC
Din spesialforretning
SALG AV KUNST
Tebo Senteret, 1820 Spydeberg
lIt. 8885 90

111. 92 85 64
Apent hver dag.
Grendesenteret 1911 Flateby

FRISOR:

SPESIALFORRETNINGEN

CS CoNtainerutiele
Utleie av avfallscontainere
fra 2-8 m3.
111.837010
Moh1..094/23 576

PARFYMERI
Sisseis parfymeri

Flateby AfltiFVSt
K10p ogsalgav hilér
Kommisjon
opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby'

Aft
Annonser leses
av folk flest

Bjepke
Hw
o design..
Tlf. 92 81 62
Bjerkeveien 2
1911 Flateby

K*S ,YPk Wjp
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
lIt. 02188 8154
Langdag onsdag og
torsdag til kL 19.00

Annonser leses
av folk flest

VIGNETT

fp1--'
FRITT FORUM Resu-itatep
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
adresse.

Redusept, stotte til
de svake3t stilte
Under behandlingen av
budsjettet for kommende âr,
vedtok Enebakk kommunestyre a redusere <<utgiften>> til
stØttekontakter.
Enebakk SV ser pa dette
som et nrmest ufattelig
vedtak. Det er forstemmende
at solidariteten med de svakest stilte grupper kan vre

sâ liten. Rent bortsett fra dette representerer reduksjonen
en usedvanlig korttenkthet,
som pa lengre sikt vii Øke de
<<utgifter>> flertallet i Enebakk kommunestyre Ønsker
a redusére.
For Enebakk SV
Tom Nilsen, leder

Fpys: bapnehagesatsene
Enebakk SV vii protestere
mot den nye Økningen av
barnehagesatsene som ble
vedtatt i budsjettet for 1986
Satser som fra for av er alt for
hØye, skal presses ytterligere
opp, og med dette gjØres det
enda vanskeligere for kvin-

ner a velge arbeid utenfor
hjemmet.
Som eneste parti vii SV g
inn for en fastfrysing og pa
sikt reduksjon av satsene.
For Enebakk SV
Tom Nilsen, leder

EIFS klubbmeste...pskap
Jenter - 6 ar:
o

Jenter - 8 âr:

1. Hege Skaug 4.07, 2. me Robertsen 4.10, 3. Line Bakken 4.2 1,
4. ma C. Ruud 4.23, 5. Trine Pedersen 4.28, 6. Marianne Tollefsen 4.50, 7. Anett Haug 5.21, 8. Ceciiie Larsen 5.27, 9. Siri Nilsen
5.34, 10. Kristin Brendjord 6.18,
11. Ingrid C. Tronerud 7.52.

1. Anett Olafsen 4.17, 2. Charlotte tJlfeng 5.03, 3. Katrine Wilson 5.07, 4. Heidi Skaug 5.10, 5.
Lillian Pedersen 5.20, 6. Cathrine
Kolstad 5.31, 7. Live Thoresen
5.37, 8. Stine Jansen 6.07, 9. Mariann Torstensen 6.08.

Gutter - 6 âr:

1. Johan Rosenberg 4.20, 2. Kristian SØgaard 4.23, 3. Øyvind Andersen 4.41, 3. Frode Michalsen
4.41, 5. Jørgen Berskaug 4.55, 6.
Frithjof Berg Ellingsen 4.58, 7,
Stian Rud 5.03, 8. Glenn Robert
Enger 5.50, 9. øyvind Orderud
5.53.

1. Leif Marius Granly 4.13, 2.
Terje Koibeinsen 4.25, 3. Anders
Ruud 4.32, 4. Fredrik LysØ 4.47, 5.
Fredrik SØgaard 4.53, 6. Kim A.
Johnsen 5.04, 7. Per Resaland
6.03.
1 k

Fersk
høyrygg rn/ben
66.70 pr. kg 4G7°

Gutter-. 8 âr:

Sportspølse Middagspølse

Jenter - 9 âr:

Jenter - 7 âr:
1. Margrethe Andersen 5.17, 2.
Margarethe Mangen 6.05, 3. Hanne Ekeberg 6.30, 4. Elisabeth Berskaug 6.33, 5. SynnØve Glavin
7.14, 6. Vera Furuvik 8.45, 7.
Yvonne Solberg 9.06.

Gutter - 7 âr:
1. Stian Larsen 5.06, 2. Tom
Erik Hageberg 5.09, 3. Peder Berskaug Godvik 5.10, 4. Terje Jemterud 5.15, 5. Reidar Gravlien
5.35, 5. Marius Hansen 5.35, 7.
Alexander Nymo 5,41, 8. Ola Resaland 5.44, 9. Jan Roger StrØmsrud 5.57, 10. Lars ødegaard 6.20,
11. Dagfinn Rustad 6.53, 12. Anders Berskaug Nilsen 7.02, 13.
Fredrik Langnes 7.16, 14. Kai Remi Torstensen 9.00.

Kiftebygden, foto

Fersk
kjøttdeig
84.80 pr. kg 5880

1. Anita Habberstad 4.35, 2.
Marit Hildebrandt 4.47, 3. Katrine Larsen 4.52, 4. Heidi Berskaug
Nilsen 5.15.

pr. kg
2O90

Gutter - 9 âr:
1. Erlend Olaisen 3.44, 2. Ronny
Gonzalez 3.59, 2. Glenn H. Skillebekk 3.59, 4. Pal Christian Eggen 4.10, 5. Tarjei Limi 4.15, 6.
Dan Buer 4.31, 7. Stian Helle 4.38,
8. Torleif Rust 4.44, 9. Tor Edvin
Nymo 5.05, 10. Rune Johansen
5.08, 11. Roger Jemterud 5.18, 12.
Kurt Stian Lysfjord 5.19, 13. Morten Johnsen 5.44.

Kalverull872
11.72 pr. hg

2km

Harnburgerrygg
17.74 pr. hg 1190

Jenter - 10 âr:
1. Hege Vestli 8.35, 2. Trude
Forts. side 9 (1)

Arbe*idsbriller.

holder stengt
i vinterferien f.o.m. mand. 17.2. t.o.m. mand. 24.2.
OBS! Nye àpningstider
Mand.-fred
10.00-16.00
Lordag
10.00-13.00

Salami
14.58 pr. hg
De fleste jobber krever godt syn
B09 med
k.094e( for øyet

Saettoetteleedte, seg lasItI 09 esO Oet tOoset hi
9001 -09 kote000ablt 509 IfltttOe,19 ao 15
t09s0l0g hat Qo0 Se nest, albedsptas00l mew
syesskteeetsle 09 d0l 9500hbes stolte bOO,, 01
bed's SyttlO tOlpeled'et to oats phi syset d, It

Linderud Optiske
TH. 64 64 66

fortsetter

p a:

va

:kdvessev
vme iwsel

6100
avMestoW

Frottéhàndkler
50x90 cm

Kunkr

io

Badehàndklr

n

q 5 stk.
. frottékiuter
Ass.

HellyHansen
Thermo votter
og jakker
TILBUDENE OJELDER SA LENGE VI KAN SKAFFE.

Kun krlO.

Store
Conterence
parer9
70
pr. kg

RØIIieoo
pr. kg
paprika

Kun kr iO8O

5 stk.
linkluter
Kunkr

ion

4W.
Altmuligklub>
3stk.

Coca Cola5 60
7.40
+
pant

T-bleien
4 3990

LANGDAG onsd. og torsd. kI. 19.00.
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Tf.7 11232
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SØndag inviterte Vâgiia
Vel til kanefart pa Vâg. At
rundt 250 personer skulie
ta imot den invitasjonen
hadde nok hverken Veilét
eller Foreningen til KjØrehestenes Fremme, som
skulie avvikie kanefarten,
regnet med. Nâr det sâ i
tillegg viste seg at kanefarten siett ikke kunne gá
pa Vág pagrunn av risikoen med for mye overvann
pa isen, ja, da ble det sánn
innledningsvis litt klabb
og babb i kØen inntil man
fant ut av et system.
Pølsegrilling og servering av varm toddy og kaffe foregikk imidlertid som
planlagt utpâ isen, hvor
Vel-damene fikk serveringen unna knirkefritt og
greit.
Kanefarten matte imidlertid avvikles gjennom
ha, men pytt - pytt, hvorfor nettopp pa isen, da?
Og smâroliingene var iikeglade bare de fikk kjØrt

med hest. Og det fikk de,
aile sammen. Tur etter tur
la de seks hestene ut pa
runden.
Fakier og barneØyne
lyste om kapp, og karavanen som beveget seg oppover ha, opplyst av fakier,
var et praktfullt skue.
Godt nâr gait var, at ternperaturen var relativt
menneskelig. For det ble
lenge a vente for mange.
Noen foretrakk a ta over
isen til Øya, og bruke yentetiden til pølsegriliing.
<<Grillbáiene.> ute ved
Øya iyste opp i den bekmørke kveiden, og varmet
godt for frosne smâtasser
som ventet pa tur.
Utgangspunktet for kanefarten var plassen foran
Betel, og veien ut til Øya
bød seivfølgelig da pa farefull kryssing av riksveien.
Men Vellets folk sØrget for
god sikring, slik at store
og smá kunne krysse
veien uten stØrre risiko.

Driv teARer nY tt
over k'affekoppen
Turn- og trimgruppa i
IL Driv inviterte forleden
foreidre og aktive turnere
til uformelt mote med kaffekos pa Mjar ungdomsskole. Leder i Oslo og
Akershus gymnastikk- og
turnkrets, Ruth Sandal,
og kretsens utdanningskontakt, Gro Brodal var
ogsã invitert for a orientere om arbeidet pa kretsplan.
Motet ble holdt pa skolens hrervarelse, og
oppslutningen var over
all forventning. Rundt
femti personer ble det etter hvert som gruppas
RS-jenter gjorde sin entre
etter endt trening.

Mer enn idrett
Turn- og trimgruppas leder,

GudbjØrg BergstrØm under-*
streket innledningsvis at bakgrunnen for motet blant annet var den lederkrisen man
har hatt, og tildels fortsatt
har i idrettslaget.
Kretsleder Ruth Sandal
grep fatt i foreidrenes rolle
som ressurs i idrettsarbeidet.
- De fleste foreldre sender Ungene av sted til aktiviteter i
idrettslaget, og ferdig med
det, sa hun. Men man skal ogsá tenke pa idrettslaget som
noe mer - blant annet som en
viktig del av barnas kulturelle
miljØ.

Tverrgrupper
Et stort idrettslag har ofte
problemer med a fâ treningstider til de forskjellige lag og
partier nâr alfor mange aktiviteter skal fâ plass i samme
hall.
- Hvorfor ikke tenke an-

nerledes, sa Sandal. - Barn
under 10 âr skal helst ikke drive spesialisert idrett. Det er
viktig at de fysiske aktivitetene drives pa forskjellige
omrâder. Hvorfor ikke fâ i
stand en tverrgruppe som
man ganske enkelt kaller
Grunntrening for barn. Her
kan man trene fotball, friidrett, turn osv. Man kan bringe inn flere instruktØrer, og
flere unger kan trene samtidig. Ved a la dem sirkulere
mellom forskjellige aktiviteter, far ungene et mer allsidig erfaringsgrunnlag, og
dermed stØrre muligheter for
A finne frem til den idretten
man passer til og har mest
lyst pa. Setter man i gang en
slik gruppe, sa Sandal, kan
man sØke Norges Idrettsforbund om stØtte, og i fjor ble
ikke alle midlene til dette formâl brukt opp.

00 är ihelSons tIm ene ste

Norske Kvinners Sanitetsforening feirer 90 âr
den 26. februar, 90 ãr i den norske foikeheisens
tjenste.
Jubiiéet skal markeres pa As tirsdag 25., og det
er sanitetsforeningene i Enebakk og Folio som
star for arrangementet.
Sanitetsforeningene i Norge er med ârene butt
en stor organisasjon, i 1984 var det registrert
216.000 mediemmer pa iandsbasis.

Ruth Sandal og Gro Brodal orienterte om kretsens kursopplegg og arbeidsmetoder.

Sanitetsforenthgene arbeider for helseopplysning, revmatisme, kreft, fordØyelsessykdommer, kampen mat
narkotika, opparbeidelse og
vedlikehold av beredskapsmateriell, senile og eldre.
Mye av sanitetsforeningenes arbeid foregâr i det skjulte. - I det stille gir vi handsrekninger til enkelte familier,

det er ikke noe vi snakker am,
og slik skal det vre, sier formannen i Dalefjerdingen Sanitetsfarening, Annie Martinsen til Vignett.
- Vi finner vare oppgaver i
lokalmiljØet ut fra det behovet som finnes, og det er ingen styring fra sentralt hold
pa disse sakene, sier Annie.

VGNETT

Ungdom,
start
egen
bedrift

Skilopepe og andpe hPukepe av marka:
.r

3y

Er du mellom 18 og
25 âr? Ja, da har du
muligheter til a motta støtte pa inntil
30.000 kroner ved a
.starte din egen hue
virksomhet.
Det er Fylkeskommunes naringsutvalg i Akershus
som stâ bak dette tilbudet. Søknadsfrist
for tilskudd er 30.
mai i âr.
Formâlet med denne ordningen er a redusere arbeidsiedigheten blant ungdom,
og samtidig oppmuntre til nyetableringer i fylket.
Enebakk
kommune har som de fleste andre kommuner
ogsa arbeidsiedig i
ungdom i alderen 18
til 25 âr, men ordningen er ikke pa noen
mate bare beregnet
pa arbeidsiØse.
Hvis du er usikker
pa hva det vii innebre a starte egen
bedrift, tilbyr Fylkes-kommunen ogsa' et
kurs som kiariegger
en del sider ved det a
starte egen bedrift.
20 personer skal
tas opp pa kurset, og
det blir folk fra Statens Teknoiogiske
Institutt som vii stá
for undervisningen.
Pa kurset gis det innfØring i akkurat det
du trenger a vite om
ditt prosjekt.
Kurset koster 300
kroner, av arbeidsledige kreves ingen
kursavgift. SØknadsfristen for selve kurset er 10. mars i ár,
men det er ingen forutsetning at du ma
ha gâtt kurset for a
kunne sØke om tilskudd.
Hvis du Ønsker mer
informasjon om hvilke krav som stilles,
kan du henvende deg
til
nringssjefens
kontor i Akershus.

- Det er meget skuffende for en skogbruker som har hjulpet til
med lØypene i marka a
se hvordan folk farer
fram nâr de blir rettledet ut i skogen.
Dette sier skogbruker Johan Ellingsen pa
Flateby til Vignett. Den
første helga i februar
fikk han Ødelagt ett
plantefelt syd for Skillebekk pa Flateby.
- Dette er ar1ig talt
bánn oppførsel, og det
viser liten respekt for
skogbruket, sier Ellingsen.
Raster i plantefelt
Mange av skiiØypene I
marka g.r over traktorveier, myrer, og ogsa over
plantefelt.
- Det var tydeligvis en
hel "bøling" som hadde
slatt seg ned for a raste I et
plantefelt den fØrste heiga
i februar. Det kunne vrt i
orden dersom ikke smâgraner var trâkket ned, og
heie trr skâret ned for a
iage barseng rundt bálet
midt oppe i smâgranene. I
tilegg var det tydeligvis
arrangert slalom- og utforkonkurranser i det samme
plantefeltet, sier Johan
Ellingsen.

10-15 árs arbeid tapt
Plantefeitet det dreier
seg om ligger syd for Skillebekk I Haugsteinskogen, pa skilØypa mellom
Skiiiebekk og Dammen for
de som er kjent i omrâdet.
Det er snakk om mye
bortkastet arbeid for Johan Ellingsen: - De totale
skadene vii fØrst vise seg
nar snØen er gátt, men her
er det tale om 10-15 árs arbeid med planting og
rydding som er Ødelagt.
Det er kanskje ikke sâ store Økonomiske• tap, men
hoidningen og kunnskapen til skogen ma vre
meget slett hos enkeite
nâr de oppfØrer seg siik.

Positive grunneiere
- Enebakk Idrettsforening og Skiforeningen i
Enebakk har lagt ned ett
flott arbeid ved a preparere og rydde flere fine ski-

Johan Ellingsen viser fram en avskàret smágrantopp. Han flick Ødelagt deler av et
plantefelt tidlig i denne màneden. - Bànn oppfØrsel, sier han.
lØper gjennom bygda. Jeg
tor pasta at grunneierne
som har vrt berØrt av
løypenettet har vrt positive til iØypearbeidet, bade ved assistanse ved vaig
av trasé, rydding, merking
og preparering. Dersom
dette som na har skjedd
skal bli skogeiernes erfaring med iØypenettet her
i Enebakk , tror jeg dessverre det vii bli vanskeiig a
fA tiliatelse til a rydde ski-

iØyper innover i marka.
Det yule vre synd for alle, understreker Ellingsen.

Vr forsiktige!
Alie enebakkinger med
sans for friluftsiiv vet at
marka kan skape konflikter mellom skogbruk og
fritidsinteresser, og det
skulie vre i alles interesse at forholdet mellom
fritidsbrukere og skog-

brukere blir mest mulig
harmonisk.
- Nar varsola na etter
hvert begynner a fd litt
mer tak, er det stort sett
apne hater folk slar seg
ned pa. Det er forstaeiig
nok, men prØv og vr iitt
forsiktig hvis du ser smagrana titte opp over snØen.
Folk ma gjerne brekke noen kvister av stØrre trr,
men la smagrana were i
fred!, avsiutter Ellingsen.

VIGNETT

HURRA!!! - Elevene
delij skal utvides.

pa Stranden skole er tydeligvis begeistret for at gymsalen nà enAll

KommuneStYret i Enebakk vedtok i sitt siste mote a bygge ut gymsalen pa Stranden skole med 128
m2, og arbeidet skal lyses ut pa anbud omgáende.
Saksgaflg
FormanflSkaPet opprettet i
mai 85 en plan - og byggekOmite for utvidelse av gymsalen pa Stranden, der blant andre skolenS rektor, Robert
BrØnmO var med.
Komitéen fikk mandat til a
utarbeide en planløSfling med
kostnadSOVerSlag for en utbygging pa Ca. 100 m2 .
20. juni ble det holdt befaring pa skolen, der blant annet representanter fra Akershus Fylke var til stede.
SkolesstYret gikk 19. november inn for a bygge ut
gymsalen med 128 m2 , og nà er
det altsâ endelig avgjort i
kommuneStYret at gymsalen
skal bygges ut.

- Vi er vet tilfreds ved vedtaket i
kommuneStYret, ná skal det bli fart
pa saken, sier en fornØyd Robert
BrØnmo, rektor pa Stranden skole
til Vignett.

To alternatiVer
inne I bildet

Skolestyret ønsket
ventflasjonsafllegg

Under hele behandlingen av
denne saken har det vrt to
alternatiVer inne i bildet.

Det har lenge vrt kiart at
gymnastikkbygget pa Stranden skole har hatt et aitfor
dâriig ventilasjonsanlegg.
Skolestyret pekte i sitt vedtak pa at dette ogsâ burde bli
tatt med i utbyggingSProSiek
tet, men kommuneStYret vii
ha dette nrmere utredet i
ENØK - sammenheng. I kommunestyrets vedtak heter
det: "Plan - og byggekomitéen bes foreta en vurdering av
ventilaSjonSafllegget for gymsal og garderober, blant annet
sett i ENØK - sammenheng.
Frist for vurdering er 1. mai
86"

Et alternatiV innebar en utbygging pa 80 m2 , og en areaipris pa 8.640 kroner pr. m2 ,
totalt 69 1.000.
Det alternativet som kommunestyret nâhar gâtt inn for
gir en utbygging pa 128 m2 ,
med en arealkostnad pa 5.860
kroner pr. m2 . Totalt blir dette
750.000 kroner. De ekstra 48
M2 koster altsá Ca. 60.000 kroner mer, men til gjeng.jeld for
skolen en atskillig stØrre gymsal.

- Vi far Jo hãpe at salen kan stá
ferdig til skolestart høsten 86, sier
Brønmo, tydelig fornØyd med kommunestyrets vedtak.

er
Ventilasi onsanlegget
kostnadsberegnet til 165.000
kroner. - Jeg har forstâelSe for
at spørsmâlet om utbedring
av ventilasjonsanlegget er
tatt opp, men Ønsker at dette
utredes nrmere fØr det tas
stilling til hva som skal gjØres, sa râdmann Bjorn Halvorsen I sine kommentarer til formannskapet.

lkke bare gymsal
Tilbygget til gymsalen vii
bli satt opp mot vest, med et
mâl pa 10.5 X 12.2 meter.
Det er altsà ikke bare gymsalen som nyter godt av utbyggingen, men gardrobefor-

holdene vii ogsâ bli bedre.
Kommunestyret har I tiilegg
til de 700.000 kronene, ogsâ
bevilget 20.000 til utbedring
av garderobene.

100.000 kroner
til utstyr
Stranden skole Ønsket seg
ogsa en del nytt utstyr til
gymnastikksalen, og det var
antydet et behov pa Ca. 70.000
kroner fra skolens side.
- Vi kan ikke vre annet et
godt fornØyd nâr kommunestyret na har bevilget 100.000
kroner til dette formàlet, uttaler rektor BrØnmo til Vignett.

VGNETT

For en fest! For en stemning og for et band! Full uttelling for
Enebakk Storband og de Ca. 300 frammøtte pa árets konsert pa
Mjar ungdomsskole lørdag ettermiddag. En musikkfest av de
sjeldne! Vi gjør ordfØrer Lucie Paus Faicks ord til vâre egne:
Kanskje man heretter bør ta Enebakk Storband med som ressurs i markedsfØringen av Enebakk. Ja kanskje det... For hva sa
ikke Norsk Jazzforbunds formann, Finn Kramer Johansen, om
det samme EBS: Et mønsterband og om konserten: Den morsomste han hadde vart pa.
Og morsomt var det. Sprudlende musikkfest i sal og pa scene.
Sâ kunne man saktens sprudle. Bandets fØrste LP er en suksess
flittig spilt i eteren, 700 solgte eksemplarer taler sitt tydelige
sprâk. Musikken gár rett inn i hjertet pa et bredt publikum. Vi
strutter av stolthet. Hva har ikke bygda fostret!
-

-

-

-

300 Pa" EBS-konsert

EBS ga publikum valuta for pengene under lØrdagens
konsert.
-

Aslaug Tidemann
Satt som det skulle
Publikum holdt pusten av
forventning da salen ble mØrkçlagt for det hele brakte lØs.
Sâ en enslig spot mot bandets
Marit
• veterankonferansier
Myhre, lett henslengt ved pianoet, blâkledt med drØm I
blikket, rod rose i handa, og
lØfterik, velmodulert stemme:
Heii..
Joda, sansen for effekter var
upâklagelig, og publikumsbifallet lot ikke vente pa seg.
-

Sâ var de der, musikerne,
med humØrfylt toppinsats allerede i kjenningsmelodien.
Det satt som det skulle fra
første sekund, og konserten i
gjennom. En taktfull opptakt
til en veilykket lørdagskveld
var hva konferansier Marit
Ønsket publikum. Hun fikk
Ønsket oppfylt. Det er hevet
over enhver tvil. Selv presenterte hun latene og bandets
medlemmer pa en utmerket
mate, og fikk det hele til a fortone seg som en reise i sinnsstemninger, drømmer og litt i
geografien. Ledig og elegant,

med snert og sans for ordspill
tràklet hun det hele sammen
pa profesjonelt vis.

Glimrende solister
Bandets solister fortjener
ogsá hederlig omtale for gUmrende prestasjoner konserten
igjennom. Vinevner I fleng,
Roar Myhre, trombone, Terje
Fames, GlØer GlØersen og
øyvind Bjerkestuen trompet,
og pa sax, Anne Vardeberg,
BjØrg Holte og Cato Paulsen.
Glemte vi noen? I sA fall var
det fordi man var opptatt
med a lytte til musikken.
En helt spesiell honnØr til
GlØer GlØersen for flotte solopartier i diverse later. GlØer
kom inn i bandet en snau maned for konserten. For mange
av oss er han imidlertid godt
kjent fra andre musikkfora.
Til ny a vre i Storbandsammenheng ma hans innsats pa
lØrdagens konsert karakteriseres som glimrende.

Mona + ESB

=

max.

Glimrende var ogsa Mona
Kristin Thoresen, gjestevokalisten. Ski-jenta som har
gjort enebakking av seg beviste nok en gang sitt eminente talent som gospel/bluessangerinne, og vi kan bare bekiage at hun har holdt seg unna rampelyset en tid. Men
sunget har hun hele tiden
ved private tilstelninger av
forskjellige slag, og i forskjellige mindre fora.
Mona pluss Storbandet var
en vellykket spleis, og vi haper og tror det ikke var en engangsforeteelse. Mona har en
rØst som brer selv i Storbandsammenheng, og hun
tolker sine later med stor innlevelse. Hun har tidligere sunget i sitt eget band, Mona
Band, og 1 gospelgruppen Refieksen. For tiden er hun del
av en kavrtett, som for Øvrig
bestar av ektemannen, OleKristian og Marit og Roar
ødegârd.
Foruten Storbandet hadde

-

r

••.

I

MAW ~IAIIWAN

Fulifart til Montego Bay Roar Myhre og Viggo Aker Olsen i toppform...
-

Mona lØrdag med seg Per Arne øiestad som pianoakkompagnatØr. Øiestad, som
har tradd sine barnesko i Enebakk. er heiler intet ubeskrevet blad i musikksammenheng. Foruten a vre leder av
gospeigruppa Refleksen, har
han ogsá hatt sitt eget kristenrock-band, Koras barn.

Montego Bay
Det skortet ikke pa humØrfylte replikker og innslag under konserten. Med stemme
sot som flytende honning inviterte Marit oss med pa musikalsk reise til Montego Bay,
ba oss glemme partnere med
og uten utvaska makko, sla
oss iØs og bli med. sa brøt den
fengende sambaen, signert
Sammy Nestico, som sa mange av bandets later lØs. Fargesprakende meksikanske
hatter, rytmeinstrumenter,
Cato Paulsen i rosa shorts
med broket forhistorie kalte
pa smilebandet. Sambaen dirret i stortaa, men akk Samfunnshuset det planlagte
med danseplass manglet, og
vi satt pa stolen med armer og
bein I hundre og skottet pa sidemannen men rytmen hadde ogsa sendt han hinsides
til Montega Bay. Og da man
sa landet Back Home, var
Kai Saltnes der, spontan og
strâlende med rod rose til
hver av musikantene. Det
fortjente de....

med alie lovord fra i fjor. Representanten for Norsk Jazzforbund hadde ogsa med seg
blomsterhilsen, mens ordfØrer
Lucie Paus Faick lot sine byord ledsages av hvit ko1Okjenneise i form av pengegave
pa 500 kroner.
Hva mer kan sies? Applausen yule ingen ende ta. Det
var brakapplaus, dakapoklapp, staende applaus og
nye runder med kjenningsmelodi, mens spreke turnjenter
fra Driv delte ut utsmykkingen
et veil av rode roser,
biant publikum.
-

-

-

-

-

-

-

Blomsterdryss
Nok en gang hadde de samlet Enebakk til et rike
pa
tvers av generasjoner, pa
tvers av politiske, religiØse og
alie andre tenkelige og utenkelige barrierer mennesker i
meliom.
Og selvfØlgelig vanket det
blomster. Fra bandet til Mona, fra bandet til Marit, fra
bandet til Per Arne, og selvsagt ogsa til dirigenten, Johan (Østby), som kvitterte
-

Mona Kristin Thoresen beviste nok en gang sitt eminente talent som gospel!
blues-sangerinne.
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— Samarbeidet med Stor-Oslo Lokaltrafikk er godt, det fungerer
fint, sier trafikksjef Káre Haukeland i Oslo og Folio Busstrafikk.
— Ledelsen i Oslo er dØve for váre
problemer, sier buss-sjáfør Tore
Satra i A/S Enebakkrutene. Han
far støtte av tillitsmann Jan Erik-

Buss-sjâfØr Tore Satra er sá absolutt ikke alene i kampen for a bli hØrt av
Stor-Oslo Lokaltrafikk.
- De fleste sjáførene er enige med Tore, sier Enebakkrutenes tillitsvalgte,
Jan Eriksen til Vignett.
- Der hersker liten tvil om
at problemene eksisterer,
Enebakkrutene greier ikke A
pavirke Stor-Oslo Lokaltrafikk, sier Jan Eriksen.
Tore Stra pâpekte at det
var vanskelig a bli hØrt av
Stor-Oslo Lokaltrafikk. - Forhandlingene med Enebakkr-

utenes ledelse gar fint, problemene kommer nar var
ledelse skal forhandle videre
med SL, det strander som
oftest pa Økonomi, mener
Eriksen.
- Det er en kjenngjerning at
rutetilbudet er for darlig,
spesielt om kvelden. Nar det

gjelder bussforbindelsen mellom Ytre Enebakk og Oslo,
vet jeg at det er krefter i gang
for a fa til timesruter ogsa pa
kveldstid. Hvor langt dette er
kommet kan jeg ikke svare
PA, sier sjaførenes tillitsvalgte, Jan Eriksen.

Publikum og bussw3jafOP

Tilbudet. eri

Iena -KPute,
A/S Enebakkrutene er et datterseiskap av OFB
- Oslo og Follo Busstrafikk, som ogsã
eier Østfoldrutene.
Enebakkrutene
har sitt hovedkontor i Kirkebygda,
men ledelsen sitter
i OFB.
Vi er vant til a
daglig se busser
passere sent og tidhg; men mange vil
nok sperre opp Øynene nár de ser det
antall kilometer
A/S Enebakkrutene
legger bak seg i 10pet av et âr.
1.850.000 kilometer,
eller tur/retur Flateby — LiilestrØm
52.000 ganger!.
o

Kontrakt med SL
A/S Enebakkrutene kjØrer
PA kontrakt med SL Stor-Oslo Lokaltrafikk. 33
busser er beskjeftiget pa denne kontrakten alle dager aret
rundt.
- I tillegg til dette har Enebakkrutene en god del ekstrabusser, slik at det totalt er
snakk om nrmere 50 vogner,
sier trafikksjef Kare Haukeland i OFB til Vignett.

Oslo

- Lillestrøm

Hovedruta til Enebakkrutene gar fra Oslo til LillestrØm, men de har ogsa en del

- Teoretisk sett skal vi buss-sjâfører
kunne papeke feil og mangler ved busstrafikken her i Enebakk. Det kan dreie
seg om sjaførtilbud, ekstra stigtrinn,
rutetider o.l. Problemet er bare at ledelsen i Oslo er dove pa det Øret, hverken vi
eller publikum blir hØrt, sier buss-sjafør i
Enebakkrutene, Tore Satra til Vignett.
— Vi som kjører buss til daglig har fØrstehânds kjennskap til publikums problemer med buss. Mange har problemer
med a komme seg av og pa bussen, og det
er ikke alle som ser det som et hoflighetstegn a bli hjulpet pa bussen. Hva skal vi
gjore nar vi ikke blir hØrt?, spør Satra.
Problemer for eldre

mindre ruter i øvre Rlingen
og Blystadlia.
Det er ogsa Enebakkrutene
som star for all skoleskyss i
kommunen, ogsa til Ski, selv
om denne na ogsa er apen for
andre enn skoleelever.

Overtok Karistad I 84
flsln oor 13'olln Tiist,rotfikk

Rett for jul hadde Vignett en
artikkel om eldres problemer
med a komme seg av og pa bussen.
Der pãpekte Frigg Lysaker fra
Kirkebygda at stigtrinnene bare
blir hØyere og hØyere, og at det
ofte er svrt problematisk for
eidre og andre a bruke buss.
Hvorfor kan det ikke monteres et
ekstra stigtrinn?, spurte fru Lysaker.
Rutesjef Steinar Graff i Oslo og
Follo Busstraflkk avviste kritikken: - UtendØrs stigtrinn lar seg
ikke bruke i Norge. Her har vi
noe som heter vinter og is, og da
vii dette fryse fast.
Han benektet ogsa at stigtrinnene er butt hØyere de siste arene: - Forskjellen ma eventuelt
males i millimeter.

overtok Enebakkrutene i
1974, og den gang eksist,erte
det to buss-seiskaper i Enebakk: Karlstadrutene og Enebakkrutene.
OFB overtok i 1982 noen av
kjØringene til Karistad, og i
1984 var Karlstadrutene sammenslatt med Enebakkrutene.
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Løgn fra OFB
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østfoldrutene er som Enebakkrutene et datterseiskap av
Oslo og Folio busstrafikk.
Østfoidrutene bruker, til tross
for Graffs utsagn om at disse ikke kan brukes i Norge, utendØrs
ekstra stigtrinn for a iette problemet med a komme seg av og
pa bussen.

l

0..

Buss-sjafØr Tore Stra i Enebakk-rutene har na tatt saken i
egne hender for a tilbakevise
rutesjef Steinar Graffs uttaleser.
- Denne saken bar ergret med i
lang tid, sier Stra til Vignett.
Tore Stra bar na tatt mal av
stigtrinnene for a vise at de er
blitt hØyere. Resuitatene hans
setter Graffs uttalelse i et merkelig lys.
Fra 1977 til 1984 bar hØyden pa
stigtrinnene pa Enebakkrutenes
VOLVO-busser Økt med 4.5 centimeter.
- Forskjellen blir enda stØrre
nâr bussene stopper i skranende
terreng, da kan hØyden fort bli
over 50 centimeter, sier Stra.

Enebakk, ikke Oslo
- Graff vii kanskje si at busslommene er utstyrt med kant
som gjØr problemet mindre, men
ban kjØrer i Oslo. Her pa landsbygda er det bare unntaksvis at
lommene er utstyrt med ekstra
kant. Vi stopper langs kanten, og
da ma mange omtrent vre akrobater for a komme seg inn pa
bussen.

Dârlig kveldstilbud
Mange enebakkinger merker

i
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PLEWA OKER FORSPRANGET - IGJEN!

FAKTA

OM PLEWA

Plewa oppfant elementskorstenen.
Det var en stor forbedring av teglstenspipa.

Utviklingen tram til idag:
1976/
77 Europas største leverander av piperør, Plewa Werke, introduserer Plewa elementpipe i Norge, gjennom a/s Norsk Plewa.
Det spesielle ved produktet er sterrelsen pa varespekteret og det minimale fall
røkgasstemperatur.
1978: Norsk Lettbetong-forening's medlemmer overtar lisensrettighetene og salget av
Plewa i Norge - det blir <sving>> pa markedsferingen. Plewa har det eneste
syrefaste og tette røkrøret pA markedet, og er den eneste elementpipe som
tilfredsstiller byggeforskriftenes bestemmelser om dimensjonering.

sen og det store flertall av sjâførene
i Enebakkrutene.
- Ikke hjelper det hva vi sjâfører
sier, ikke hjelper det hva publikum
sier, ja da far politikerne i Enebakk
legge seg i selen, sier Tore Satra. De er tross alt folkevalgte, og de
bør vise ansvar for kollektivtrafikken i Enebakk.

Plewa-pipeprodusentene i Norge ha n - som de ferste - fort pipebransjen inn
dataalderen, ved a sette idrift Nordens ferste d9tamaskin for beregning av pipetverrsnitt.

1928 startet forsekene
ved Plewa Werke i Tyskand.
Patent ble meddelt I
1942.

1979: Tetthetskrav blir - endelig - innført i Norge, for etter noen mâneder A bli tilbakekalt.
Dermed er Norge fortsatt et av de fA land i Europa som ikke har utformet sift
regelverk pa piper ifelge de internasjonale normer (ISO-normene) bl.a. hva gjelder
tetthetskrav.
De fleste piper i Norge produseres med porese rekrør pa sementbasis.
Plewa med sift tette og syrefaste røkrør, er den eneste pa det norske marked som
selges i samme utforming utenlands - og slik er forholdet ogsa idag!
1980/
81: Rekrer blir mer porøse, og etter Plewa's mening tar man ikke tilstrekkelig hensyn
til den praktiske bruk av pipa, f.eks. ved vedfyring, som eker betraktelig.
Det er na kiart at en godkjent pipe ikke behøver 5 vre det samme som en
funksjonsriktig pipe.
1982: Plewa fortsetter utvidelsen av varespekteret, og legger stadig sterkere press pa
myndighetene for A fâ regelverk her i landet, som samsvarer med ISO-normene.
1983: Myndighetene innfører nye oppstillingsvilkar for pipe. Disse mer ment som en
klargjøring av pipeforskriftene men det blir <<forviklingar.
Man konsentrerer seg na om a f& pipa plassert helt inntil brennbar vegg, samt
argumentereer med enket oppsetting, pipens plasering i rommet osv. Dette tar
Plewa avstand fra.

0

I Europa er det solgt over
90 mill. meter
Plewa Piper.

IP dap.lig

1984: Plewa type LS utvikles, og blir den første elementpipe som blir testet og godkjent
etter de nye og strengere testingskrav for piper - men uten a redusere tettheten!
1985: DATAALDEREN NAR PIPEBRAANSJEN - PLEWA HAR ØKET FORSPRANGET
IGJEN
Plewa tilbyr nà forbrukeren A benytte ekspertisen slik at han er sikker pa a fA det
produkt han trenger.

Det e9fabnkeriNorge

"a
selger Plewa.

PLEWA-SKORSTEIN HAR ALT SOM EN GOD SKORSTEIN
KAN TILBY IDAG:
KVAUTET - GARANTERT TREKK OPPSTILLING MOT TREVEGG.
PLEWA ER KONSTRU EAT FOR IDAG OG FOR
FREMTIDEN.
PLEWA SKORSTEIN ER M!LJØVENNLIG.

Vi beregner pA vrt EDB anlegg de riktig tverrsnitt.
- Denne service er gratis.

MVRI

PLEIiZ/7

LII1

BVGGEBLOKK

ELEMENTPIPE

I&ettbet.0&2
O S

1827 HOBØL - TIf. 02/921139

Karlsen 8.46, 9. Johannes Finne
8.58, 10. Geir Andreassen 9.49.

Gutter - 14 àr:

3 km

10 km
Gutter - 16 âr:

Jenter - 12 âr:
Bakken 9.10, 3 Pia-Lill Andersen
9.40.
- Ledelsen i Oslo er dØve for vàre problemer, sier busssjàfØr Tore Scetra.

daglig - at rutetilbudet kunne
vrt bedre, spesielt gjelder dette
pa kveldstid. Da kjØres det ruter
med to timers intervall.
Pa dagtid gàr det timesruter
bade fra Oslo og LillestrØm, og
halvtimesruter i "rushet".
- Det er kveldstid som er problemet, da stopper det omtrent
opp, mener Tore Setra.
Pa kveldstid gár det buss fra

GrØnland klokka 18.45, 20.45 og
23.15. De som jobber i f. eks. forretninger som har ápent til klokka 19.00, ma altsâ vente til 20.45.
Det samme gjelder forsâvidt avgangene fra LillestrØm.
A reise fra Flateby til Ytre er
ingen spØk pa en lØrdagskveld.
Da gâr siste bussen klokka 21.15
(!) fra Flateby.

Gutter - 10 âr:
1. JØrgen LysØ 8.04, 2. Eirik
Gundersen 8.05, 3. Kenneth
Kongsvold 8.09, 4. Per TorbjØrn
Kristiansen 9.19, 5. Leif Chr. Ruud 9.23, 6. Frode Bjerkely 10. 16, 7.
Lars Ivar Hageberg 11.55.

Jenter - 11 An
1. Gyda Liland 7.22, 2. Sin
Marsdal 7.47, 3. Mariann Andersen 8.33, 3. Jane Buer 8.33, 5.
Hege Rustad 9.29.

Gutter - 11 âr:
1. Alexander Gonzalez 6.49, 2.
Espen Olafsen 7.14, 3. Kenneth
Helle 7.28, 4. Marius Hildebrandt
7.46, 5. Jan Erik Kristiansen 8.01,
6. Ronald BrunstrØm 8.18, 7. Jon
Ola Eggen 8.44, 8. Kjell Richard

%V

1. Hege Anita Johansen 12.59.

-44

1. Kjetil Marsdal 34.34.

1. JØrn Limi 37.16.

Gutter - 12 r:

Gutter - 17 âr:

1. Øistein Engen 10.19, 2. Morten A. Enger 10.56, 3. Martin
Skjret 11.18, 4. Thor Lindberg
Olsen 11.43, 5. Martin E. Johansen 11.45, 6. Tommy Gravlien
12.30, 7. Tom-Egil Myhr 12.40, 8.
Anders Abrahamsen 14.15, 9.
JØrn Kenneth Buer 14.39, 10. PAl
Andersen 14.59, 11. Jarle Bjerkely 15.07.

1. Steinar Lag 37.32, 2. Jens Kr.
Meinich 41.46.

Jenter - 13 ãr:
1. Marianne SØgaard 12.26.

Gutter - 13 âr:
1. Thomas Alsgaard 8.58, 2.
Dag Kr. Olaien 9.20, 3. Geir Egedius 9.29. /

5 km
Jenter - 14 An
1. Ragn1ild Johansen 25.49.

Herrer - 18-35 An
1. Sverre Gjestang 43.10.

Herrer - 35-42 An
1. Johan Ellingsen 39.52, 2.
John Bergskaug 41.28, 3. Rusty
Mardvardsen 46.47, 4. Per Johansen 47.21.

Herrer - 42-50 fir:
1. BjØrnar Thoresen 35.57, 2.
Svein Buer 38.34, 3. Tom Hoimsen 42.08, 4. Øystein Wiger 44.47.

Herrer - 50 âr og eldre:
1. Bjarne StrØmborg 48.51.

5 km
Darner - 42-50 ár:
1. Siv Alsgârd 26.29.

VIGNETT

KUNNGJØRINGER

S

Dalelieptlingen
Sanitetsfopening

90
AR

Festmøte i As Râdhus tirsd.

I helsens tjeneste 25. febr. kl. 18.30.

IJnderholdning, enkel servering.
Inngangspenger kr 40.-. Pâmelding innen 22. febr. til:
Guri Hvattum, tif. 94 12 91
Annie Martinsen, tif. 92 62 35

-

BLI REM
RARNA
FADDER!

41

NorKe Kv1imer
§iI1efsforcirihj

4
KLIPP

0

KLIPP

Auksjon

REDD BARNA forrnidler
FADDERSKAP for nødUdende
barn. Sorn fadder kan du were
med a dekke barnas daglige
behov samt sikre deres
framtid.

LØrdag 15/2 kl. 11.00 holder vi auksjon pa restbehoidning av varer.
Varene vil bli solgt for tilslagspris KONTANT.
Varespekter: Maling, beis, lim og fugemasser, spiker,
verktØy, vent.kanaler og skruer. Redskap osv.

Et fadderskap koster
80 kroner i maneden. Kun 10%
av bidraget gàr til adrninistrasion.
To ganger i áret far du tilsendt
brev med nyheter om barna
du er med og hjelpér.

E3

KIRKEBYGDEN JERN & BYGG A/S

IRFPD BARNA
Jernbanetorget 2, Oslo l,Fi,;02) 4146 35

an

Jeg/viønskertterligexe informasjon oro horan rpa kan bh
REDDBARNAfadder:'
Na1m

:([ff

InnsWenalgMote 1$1

innskytervalgrnØte avholdes i bànkens lokaler i Kirkebygden t4dag,.,2. eruar 1986 kl. 18.00. 1 hbanklovéri &gSparebaiiken ABCs vedtektér skafe1ges:

2 forstandere for 4 Oar
3 varamedlemmer. fOr 1 Oar

Adresse:
Postnr.:

S..

RELIGIOSE MØTER

Betel
UngdomsmØte. Aksjonsteam fra ungdom i oppdrag synger, vitner og vi-

ser lysbilder.
SØndag 16.2. kl. 19.00:
Terje Hegertun og misjonsoffer.
Onsdag 19.2. kl. 19.30:
Arne Borgersen, Magne
Losnegaard og gutter fra
Evangeliesenteret synger og vitner.

Stemmeberettigedeog valgbare er innskytere som bor
eller har sitt virke, eller, for upersonlige innskytere sitt
sete i Enebakk og som har og I de siste 6 máneder har
hatt et innskudd i banken pa minst kr 500.-. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen
kan avgi mer enn 2 stemmer ved valget, en pa grunniag
av eget innskudd, og en som representant for annen innskyter. Innskyter som fyller kravene til stemmrett i flere
valgdistrikter for den sammensluttede sparebank, har
bare stemmerett i det valgdistrikt der vedkommende
har sitt bosted. Innskyter i den sammensluttede bank
som har sitt bosted, arbeidssted og innskudd i forskjellige valgdistrikter, avgir stemme der innskyteren har
sitt bosted.
Enhver innskyter som har stemmerett er pliktig til a ta
imot vaig som medlem eller varamedlem, med mindre
innskyteren har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet, styret eller kontrollkomitéen I minst en valgpeniode.
Valgkomiteens fonslag en fremlagt til gjennomsyn i
bankens ekspedisjonslokaler sammen med listen over
nâvrende medlemmer og varamedlemmen i forstanderskapet.
Stemmeberettigede kan fá adgangskort til valgmØtet
dersom de pa forhând henvender seg til vane kontorer og
legitimener sin stemmerett.

Alle velkommen!

Enebakk 13. februar 1986
Jan G. Sethren
Forstanderskapets formann

misionssamim ng

Vel

innbyr til
fest pa

lgnarbakke lord. 1. mars kI. 19.30. Buss fra H.
Clausen kl. 19.00, med stopp ved Fina-stasjonen.
Retur kl. 01.30.

Egil's orkester
spiller til clans.
Pámelding senest 23. febr. i tlf. 92 49 17 - 92 48 03.
e.kl. 17.00.

Velkommen til árets kupp
Mresso: 1912 Enebakk

LJ'I

KLIPP

LØrdag 15.2. kl. 19.00:

Va0glia

Er

du film ifltérëssert?

Kino-komitéen sØker etter filmintèresserte mennesken
som kan tenke seg a vre med a drive Fiateby kino.

FKM.'.
Ki

Henvendelse:

MortenFféidstad..
TIf 92.82 16 e kI %.W

Eçh kommune,:-1jStiIskudd..
lokaletiltak, br barnoguNge
- Institusjoner og organisasjoner kan sØke statstilskudd
til lokale tiltak for barn og unge. Tilskuddene kan bl.a.
nyttes til:
- Bedring av barns lekeomnader.
- Istandsetting av aktivitetslokaler.
- Apne aktiviteter for barn og unge.
Nrmere opplysninger og sØknadsskjema ved henvendelse til kulturkontoret, tif. 92 60 60.
SØknadsfrist: 1. mars 1986.
Enebakk kulturstyre

STILLING LEDIG

Daglig ledep søkes
til frisØrsalong pa Flateby.
Selvstendig stilling.
Fleksibilitet med hensyn til fridagen.

Henv. tlf. 92 8049
evt. 83 88 05 e.kI. 18.00.

Enebakk syke- og aldershjem
adr. 1914 Ytre Enebakk
har

Geh.sekr. Egil Grandhagen besøker misjonshuset sønd.
16.2. kl. 19.00.
Emne: Den kristnes evangelisenings- og misjonsansvar i
var tid. Spørsmâl og samtale.
Sang: Emausmusikken.
Misjonsoffer.
Alle er hjertelig velkommen.

SØndag 16/2 ki. 16.30 (B):

LUCKY LUKE OG
DALTONBRØDRENE

Ki. 18.30 (U):

STAR CRASCH

K.1. 20.30 (V):

RAMBO

ledig stilling
for off. godkj. sykepleiere. Stillingen kan deles. Institusjonen Ønsker a yte en sykepleie som organiseres etter
gjennomfØnelse av primrsykepleie. Vi en et aktivt team
som arbeider for rehabilitening av vane beboere.
Nrmere opplysninger vedr. stillingene nettes til stynen I
telefon 92 44 60.
SØknadsfrist 1. mars 1986.

VI G N ETT

ENEBAKK KOMMUNE

ONSKES LEID

Inntak av barn i føIgende barnehager:

(7er
),j
jaLekkkevi

Hus eHer romslig Ieibghet
Ønskes leid av familie.
Bill. mrk. nr. 10

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKVARER

Ullestim Hest 091-f und

Apent til kI. 22.00

SolheimsgL 7, 2. etg., 2000 LiHestrm
TIf. 71 78 80

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10

Vi satser p
kvalitetsvarer
og god service.

15/8-86 — 14/8-87
Flateby barnehage,
3-7 ár
Skaugveien
Ytre Enebakk barnehage,
3-7 6x
Fjellveien
Flateby familiebarnehage,
0-3 âr
Granveien 66
SØknadsfrist 1. mars 1986.
Enebakk kommunale korttidsbarnehage.
Søknadsfrist 15. april 1986.
Alle seksâringer Mr tilsendt
sØknadsskjema.
Søknaden sendes direkte til
den enkelte barnehage.
BEGRAVELSESBYRAER
Cbr. Stensruds Efti. A/S
Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrà
Asenvn. 3- 1400 Ski
(02)*81 30 80
HELE DOGNET

Førerkort?
I var hundeavdeling tinner du rikelig utvalg i:

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjoretimer

Hundeseler
Tjorebelter
Kjørestrikker m.m.

Om nodvendig moter vi
Iii kjoretimer i ENEBAKK.

VI F0RER:

PURINA
HUNDETORRFOR

TRAFIKKSKOLE
SANDERVEIEN 2
1400 SKI
TELEFON: 87 37 10

-

Apcngsdec
og fredag 'kI. 10.00-17.00

'drsdag, onsdag

Torsdag W. 10.00-19.00
Lørdag kI. 09.00-14.00

r

RYDDE—SALG
Vi ma ha p/ass til vàrens nye sko - og selger
derfor Ut fjorârets modeller til nedsatt pr/s.
VI

'19800

SCHOLL fotriktige sko

KAN

Moderne vinduer I gammel utførelse:

vim iwj
MODERNISERING
NYANLEGG
Se var u1stIIing
av sanitrutstyr kjskkeninnredning og
baderomsmabler.
FINAN SIE H IN C

fl

for opptil kr. 328.-

Endel spasersko
for opptil kr. 545-

525
n

00

TA VARE PA FØTTENE:
Spesialtilbud

FOTSAL Tmiaiger
+ FOTBALSAM
for 44.50

Mums BIomstertorretnii
og Begravelseshyrâ
Holger Sveurn
Torggt. 2 - 2000 Lillestrem
Telefon blomsterforretning 7114 11
Telefon begravelsesbyrá 71 48 30

NA

29

Strømrnen
Bandage A/
STROMSvE'EN 54 STROMMEN TLF 71 5698
APENT: Mand.-fred. 9-17. Torsd. 9-19. Lard. 9-14

00

VARME A/s
AWl VVS R0RLEGER
Strørnsv. 100, Stremmen
III. 71 4597 / 71 45 98.
14J0P WS 140$ FAGMANPIEN KJGP 55$ SOS FAGMANNEN
Krysspostviridu

T-postvi ndu

Funkisvindu

Husk - vinduene er viktlge elementer for husets utseende.
H-vinduet leveres I alle spesialutførelser I tillegg til det
store standard sortiment.

vinduet

MODULIA KJØKKEN
Alt i GULV/VEGG
fliser

Nj.kken 09
Flishuset ajs
Storgt. 35 v/kirken,
Lillestram, lIt. 71 43 79.

$1
Det ongiriale Husmorvinduet'

Kontakt vãre fagfolk - de er behjelpelige med
màltaging og tilpasning etter Deres behov.

Har De prøvd

Vinduene leveres med el/er Uten montering
til faste priser.

F0HN-GARNET?

BYGG- OG TØMMERMESTERHRMA
Branna og Gjertsen
VAGA-1914YTREENEBAKK '9241 17

det nye

WAR
VARDEBERG
1912 Enebakk

VIGNETT

Ppoblemep
•
med PegnSkapet?

Gpende gatekjøkken
Kiosk Video

1ff' 50.

Buff, pommes frites, salat
Kylling, pommes t rites, salat
Liten pommes frites
Stor pommes frites

III' 40.
kr 9.•
1(1' 11.'

kr8.
1(1' 7. og kr 9.-

Soft-ice
Kule-is
Apent:

10.00-22.00. Hver dag.

Overlat problemene til oss. Vi pátar oss all slags regnskap
manuelt, maskinelt eller EDB.
Regnskap m/mánedlige oversikter etc.
Reskontro, fakturering, inkasso, renteberegninger.
Lonninger med alle offentlige oppgaver.
Momsoppgjor - Arsoppgjor - Selvangivelser.

ENEBAKK REGNSKAPSKONTOR

NIF

SKI

945,-

ORTISKE as
Aseriveer 1. 1400 SKI Telefon 870524

montert

HenteprisS95f"
Ferdig
montert:

VIKING
BIL-& MASKINBERGING

Ettgreps servantbatten mlkjedeteste

I

4G°° [
I

Koteletter '

•

5

I

pr.kg990:

•

•1

•

600

Pr. kg

:

:Gulrøtter

0ptker ZYS EIN KROGH

Ferdig

pr. kg 1

•

•
•
I

medlemmer av Norske
Regnskapsbyràers forening

OPTISK SYNSPRO VE
Dusjtermostat

I y,%3tA

Kirkebygden, Postboks 26, 1912 Enebakk - tlf. 92 63 03

Video filmene byttes hver máned.
Velkommen innom

MOM armatur

lHøyrygg

SPESIALTRANSPORT
ALT I BILGLASS

800,-

TLF. DOGNVAKT
(02) 887776

Hentepris450j'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Y00

610

pr. kg

I
FAST
LAVPRIS PA: 1

Servelat, kalverul!,
kokt skinke,
ribberull og salami.
I

r

HUSK:
Fersk fisk hver onsdag I
I __
I
• 'T4IIllIam
I
I
I
• cnaaland
EFTF.
U
1913 Oalefjerdingen TIf. (02) 92 62 01

I

MARTINIUSSEN'S BILSERVICE.

BRUKTBILER

Veig mellom fealigmontertogheiitepñs.

1COMFORTBUTIKKEN
Tor Veiteberg A/S
Kjeppestadveien,
TIf. 67 35 08 - 87 08 28
SKI

TILBUD
Komfyr

Electrolux
Utleie av: Varehenger,
mobel- og tepperens-maskin

3 p1. Selvrens st.ovn. Hvit
-

KUNKR .
Komfyr

Mikrobolgeovn KUN KR

.

a-

3.800.

cmibotq & &terten c4.t
1912 Enebakk - TIf. 92 63 00

Ell AG

Kjeden av autoriserte
elektroinstallatorer

Alle biler
ferdig registrert.

pa kvikkvask

4 p1. Selvrens st.ovn., rn/grill. Hvit

KUNKR

Rabattkort

84 Opel Corsa 1.3s
Km: 45 000. Selges kr 65.000.86 Opel Corsa 1.2s
Km: 7 200. Selges kr 68.000.82 Opel Ascona 1.3s
Km: 75 000. Selges kr 60.000.79 Opel Commodore
Km: 112000. Selges kr 72.000.83 Ascona 1.6s lux
Km: 55 000. Selges kr 72.000.79 Opel Rekord 2.Os st.vogn
Km: 120 000. Selges kr 50.000.84 Lada 1200
Km: 27 000. Selges kr 38.000.84 Lada 1500
Km: 16000. Selges kr 42.000.83 Volvo 240
Km: 80 000. Selges kr 96.000.-

Apningstider:
Mandag-fredag:
Lordag:
Søndag:

OYEREN

BENSIN.. &

06.30-21.100
09.00-20.00
11,00-21.00

EKOFISK

SERVICE

TIf. 9281 32

OPELIFOLLO
SKI AUTO

(

Torgveien 1, 1400 Ski

TH. 87 35 65

DROMMEBILEN
FINNER DU
BLANDT BILAN NON S E N E

VIGNETT

I FEBRUARoTILBUDI

lbrdu velge kiøkken
uten a se vaorema.,.,I
har a filbP

G,A ROS= SKOGBRUKE1
UTSTYR FAA
SANOVIK, STIHL OG ANTON'S TIMBER
Vinsjer - Kjetting - Motorsager - Jernhesten - Minilunner - Stâltau Snarekjetting - VernekIr - Hjelmer - Vernestøvler - Sagkjeder Kasteblokker - Kombikanner - Rullebukker - Hansker - Málebánd Sagkjedetiler - Div. hogstutstyr.

ALT DU TRENGER I SKOGEN FRA

Follo MaskR1senterA/S

a Ordug,1t1
aye.
aV
ug
1 i1e111

TOMTERVEIEN - SKI Traktorer
Maskiner
TLF. 02-8751 44

'orgeS S
tt
tor Norefnas
delet
0.y%V„aitet 09
eget
dy%t
inil

rat!

BRUKT LER
Personbiler:

V'A'G

81000 km
83 Audi 100 CC, grà met
33000 km
83 Audi 80 CL, diesel, rod met.
81000 km
82 Ford Escort 1,3, brun met.
82 VW Jetta C, diesel, hvit
150000 km
120000 km
82 VW Passat, CL, diesel, hvit
111000 km
82 Audi 80 CL, gronn met.
117000 km
81 VW Jetta LS, hvit
94000 km
81 Toyota Carina, blâ met.
85000 km
81 Audi 80 LS, blá
82000 km
80 Lada 1200 sty., gu
98000 km
80 Audi 80 LS, blé
blé .. 102000 km
80 VW Passat LS, combi

gjør hjemmet triveligere

coupe.

U61 '

Blacks Decker

iWiVill

Fupuifinepdopw 3 speil, m/kvist
vifteovn2000 W

KR

KR 380.-

KR

KR 1.220

79 VW Passat LS, combi coupe, hvit ... 94000 km
129000 km
78 Audi 100 GL 5E, solv met.
180000 km
77 Audi 80 LS, gronn
84000 km
76 Honda Civic, brun met.
80 Ford Transit L, 12-seters buss, rod. 85000 km

65000 km
82 VW Transporter, kassevogn, blé
87000 km
82 VW LT 35 diesel, kassevogn, gui
46000 km
82 Toyota Lite Ace, rod
58000 km
82 Peugeot 504 pickup, blà
136000 km
81 VW Transporter, rod

FRA KR
KR

34. pr.
. 3 50 pr.

Torsdag âpent til kI. 19. Lørdag til kI. 13.
Avbetaling — lnnbytte.
Vi hjelper tiP med gunstig finansiering.

A l!

KR

KR 4.500.-

KR

KR 30.-

Hvillatemaling.03(lFA) pr. 10 liter... KR

KR 260.-

Malepulleselft'18 cm

Al,' .'t
s ss m

Varebiler:
KR

pa'Piptapetep
Innvendigpanell 2/120 gran, 2. sort
,..snølresere

, run met.

Nopema kjO&en
—20% Pablift
og bad:
Sveise-eleloodep: KR54.”
I
I
1912 ENEBAKK
TIf. 92 62 46 - 92 65 30

APNINGSTI DER:
Alle dager
7.00 - 16.30
Torsdag
7.00 - 19.00
Lerdag
9.00 - 14.00

I

•VARME NYHETER,
FRA ESSO
Kort Ieveringstid pâ
diesel, paraf in, og fyringsolje nr. 1,.
(Vi forer ogsâ diverse motoroijerl
Unstig ratebetaling pa Esso fyringskonto
hvis du har villatank pa minst 800 I
FOR
VARMENS
ESSOI HUSET SKYLD
Roif NssvoId
Vestli, 1911 FlätebyTlf. 9281 24 (aut. telefonsvarer)

VIGNETT

Flateby JePn & Fapve

TRYKKSAKER

Bjerkesenteret - 1911 Flateby
VI PATAR OSS DET MESTE FOR
DE FLESTE SOM HAR TRYKKSAKBEHOV. Som f.eks.:

JERNVARER - SEMENT
- KJOKKENARTIKLER
- FARVEHANDEL

* Loddboker * Plakater *Brevark
* Konvolutter * Prograrnhefter

* Forretningstrykksakcr * Rck1mctrykk
* Sanger * Visittkort * Takkekort

o up 600t4000 ftokkert

Nittedalsgt 17 -TIf. 7146 91

TLF. 92 87 40

:

g -c

bet

INMR
%07 SPORT

HAR ALKOHOLPROBLEMET

.BILLIGE SKAP$ EK$JONER

butt for stort for deg? Kanskje vi
som har butt "terre" kan hjelpe.
Kvinner og menn.
Kontakt kontor tlf. 71 29 01, hver
mandag 18-21.
Stremsvn. 68, Stremmen.
Mete fredager kI. 19.00 i Vetokalet, Oscar Borgs vei, Fjellhamar.
Kontakttlf. 7110 56, 71 62 37 alle dager.

De Norske Lenker
Romerikslenkene
Box— 1470 Lerenskog

Leveres usammensatt, krever ikke plass
lager.
ved transport. 16 varianter

Kontakflinser
tilpasses
Timebestilling:TIf. 71 43 91
LI LIE SIR GM
KONTAKTUNSEINSTITUTT AIS
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet)
OPTIKER
OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLBERG
M.N.K.F - M.N.O.F

pa

Priseksempe!:

50 cm BENK
kr 355.-

100 cm OVERSKAP
kr 495.-

50 cm HOYSKAP
med hytler, kr 760.Husk var popuIere
tilhenger till
hjemkjøring av varer.

kP 608M

Alle priser er med moms.

rJØKKEL
KOT -

-

Kjop enkeft

kP 284.kr 396.-

Apningstider: 8.30-16.30,
torsd. til 18.00, lordag til 13.00.

juten kontanter.

ASKIM

Osloveien
TH. 02/882592

KJ EM PET! LBUD NA
Vareh. stat-finer fra
kr. 3.100,—
Vareh. m. brems
kr. 4.850, Bath en ge re
kr. 3.100,—:
Bath. m. brems
kr. 5.340, + Bit-, hesteh. ogsnekkeh.
Inki. mva. og reg.

S. BUSTERUD rtlhenget1aork
1860 Trogstad
TIf. 02/826488-826631
Ring for kvelds- Iørdagsavt.

VASK OG 1
FRA BOSCH
Februar-tilbud!
Vask

:

(0 BOSCH
—ER BEDRE

4.590.

front V 620

(for 5.560,-) NA

front V 631

(for 6.015,-)

topp V 330

(for 4.935,-) NA

topp V 3601

(for 6.100,-) NA 5.G85.

torkT 445
torkT 610

(for 2.970,-) NA 2.355.

Skijrm

V 620

NA5.180.

N 330

4.370.

ff

a

T 445

iSke als

Ski Shoppingsenter - TIf. 870545

SEIKO DESIGN,
dame og herre-ui i mork
TITANIUM med rem.
tM.'.OR FOUND
Dame
àJRIEwU
kr . W FORS4KRING/GARANTI
"11b5432
Hene
Aage Baardsen
ici 11JL
URMAKER

c7hUJl? 2Jaa,'lieu
SERVICERINGEN

WESTGRflRDEII BUTIHHSERTER
v/Torget i Ski
TIf. 87 01 64

VI G N EU

Siste innspurt

&dmstoch

A v vareopptellingssalget
1 000-vis av kvalitetslamper

Briller

I 3 etasjer ±

20-30%

Apningstider: Hverd. 09.00-20.00
Lord, 09.00-17.00

Kundeparkering

Tif. 92 80 49

LAMPE-HU SET

Brilleglasset
som skifter farge.

Strømsvn. 28. StrOmmen, tif. 7182 77

DTBSERT SYNSF:::0NTROLL
Fototrope brilleglass er betegnelsen
pA brilleglass som automatisk tilpasser seg forskjeHige lysforhold.
Fototrope brilleglass er sàledes ideelle for heldagsbruk, ute og inne.
Ute gir fototrope brilleglass en behagelig lysdemping og i kunstig belysning virker de som svakt tonede
brilleglass.
Fototrope brilleglass skâner og beskytter emfindtlige eller anstrengte
eyne og kan leveres i fargetonene
brun og grâ.
Synet er en sammensatt fun ksjon og
individuelt tilpassede brilleglass ma
derfor anvendes.
Det finnes mange typer brilleglass
for a lose et synsproblem.

NIANGLERUD
BENTRU
TELEFON 26 20 39

dun- og dynejakker
—.30%
ALT !gym/aerobic-toy
.30%-50%
ALLE

Velkommen

OPTISK SYNSPRØVE
SVA KSYNOPTIKK

OPTIKER.

D.H. HAG EN.

En del modeller
treningsdresser

Annonser leses
av folk flest

/2

1

OFS'IIA D

pris

gTsnzn. Ti. tt t42
LLESTPM

SPORT&FRITID

Pr

DPTDNiIETRI
KUNDE

S

MEDLEM
NORGES
OPTIKER
FOPBUND

FINAINFORMASJON

VI leverer briller I alle prlslag
fra rimelige reservebriller til eksklusive fasett• og motebriller.

Du som skal
kjope skistøvler og tror at
en stovel er en stovel.
SJEKK PASSFORMEN. Du skal ha rikelig plasstiltmrne I bode hoyde og
bredde. )clemte Ocr gir frosne Ocr
SJEKK L/ERET. lrnpregnert luilnarvet hor paster Del betyr at damj Ira
fnten slipper Ut, men smeltet son trenger ikke inn. Torre fetter er varrne latter.
(Rimefige stealer ph markedet er gjeroe laget i plastbelagt eller polyurethanbelagt semsket (spalt). Dette er )utttett, og tuktighnt Ira foten lorblir into stove)en.
Fuktige totter blir kalde totter.)

SJEKK FOR ET. Pelsen skal nre krafttgog tett. ikke ninst rntndt Derne Den
skal ikke klemrnes flat i bruk. Et luttlag i pelsen er viktig for isolasion og varnre.
SJEKK SIDESTABILITETEN i salen og stodighet i helkappen. Dette er
otktig for god skikontroll.
Mange vibtige deta)jer ko.nrrner i ttllegg for at fottayet nba) gi deg den komlart du
tortjener og onsker pa on skitur i kant klima. Oct han din Alfaiorhandler fortelle
deg mer om.

spa .V1RE09 1F1RS1!
M0141111 wjftv am
MER
STAR art1 TJ £NEtE MEP PET M Esr
06 art i. 1'ORW$Np$.PRiSE11t,

SRL.c3 00 SERVICE

• SI4RTERE: QVERHALTE

RMSE-

KI-OSSERA LA6ER 41
ELi-ER ..SFFES
$TI.drVEMPERE
VI KIN ORIWE FOR PE
FLSTE

E1005"ANLE66
Deter forskjellen som gjor
hele forskjellen.

V'NAM0ER: NYE OG

,

-47j LFIGEP
ELLR -kFFEs

TRA DOSCH:
PLIJ4&ER
sri

VI Fm. s?EIMER
MOTOR" VARAIIR
? L-I&ER ELLER
:WPFE5-M ONTEPES
c,L1'ERE:
BENSlN-OL.aE ELLR
11

1',J. HEWER- FESTER: 4 TINA's OIAEPROVUWTEII
TILALLET[bR-mLs1 o
5FL OG W't0Ntl<It
SFO1E KøR&-TRMR-1IL$UO

STORT V45KEPR06R461
(JTVEND/& 06 INN VEN11C V/SK - A1OTORYASIL<
V4S KEMa4SK IN

4FWjN5TjqEg , k1VERPfEK 06302100 øi1\6EE
Alfa holder deg
terr og varm pa bena.

AI

L'RD6ER 0830i'?lOO 1200-2100

&

Jeata1arna S K 0
Grendesenteret, 1911 Flateby. TIf. 02/92 83 74

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A/S
JAN HENRIKSEN
16 R. I SYGVfs S
1914 YTRE ENEBAKK
TJONESTE
11f. (02) 92 44 08

Vi: le99ep mep enn t o plankep
I
kops for a...hjelpe.
do g.
I

Se váre priserm.
Skyggepanel, Furu

Februar's'alg.

3" bredde, sort 1-2

pr. M2

Kun

pr. m2

Kun kr

6" bredde 15x145, sortering 1-2

Mollerstuepanel Furu
7" bredde 15x170

pr. m2 Kun kr

'c

Rustic Exclusive panel, Furu

4

20 cm bredde, 1 5x1 95

pr. m2

Kun kr

Rundtommerpan-el, Furu

pr. m2 Kun kr

22x145, sort 1-2

.ENEBAKK TRELAST A/S S TLFz 02/92 50 10 92 50 31
Tangen Bro, 1914 Ytre Enebakk'

BILDEKROKEN
er et fast innslag pa
Vignetts side 3 hver
eneste uke.
Mange av Vignetts
lesere er ivrige med
fotoapparatet, og det
skuhle det jo ikke
were noen skam a vise andre, send oss
bilder!
Hvordan bilder du
skal sende oss? Vi tar
imot alle kategorier bilder. Har du ikke et bilde av minstemann med
fiskestanga elier bestefar i slalombakken?
Alle benyttede bilder
vii bli honorert med 50
kroner, mye penger er
det jo ikke, men det er
en alle tiders mulighet
til a fá vist fram dine
bilder til andre!
Send gjerne med en
bildetekst, og husk a a
med hvem som er pa
bildet.
Adressen var er VIG-

kr35II

49.
40.
55.
70.'

Rustikkpanel , Furu

Semi 08$
bilder

.

I aO r er det fint skifore!
HVA MED EN NY DRESS FRA ODLO?

Alle priser
ink!, moms

KLUBBI

Todelt eller hel, scm du kan
ha til fritidsdress fra

Hvit, b/a, grønn, gui el/er rosa.

Flateby Ungdomsklubb skal for tredje áret pa
rad pa tokt med skonnerten "Svanen". Skonnerten er tremastet og eies av Norsk Sjøfartsmuseum
i Oslo.

KOM OG TA EN
TTT PA DE NYE
VARKJOLENE, LEKRE
FARVER OG BLOMSTER.

Det er svrt uvanhig at en
ungdomsklubb far komme tilbake til et slikt tokt àr etter
ár, men etter det Vignett erfarer har KLUBB1 vist seg fra

Kun kr

G39

I

sin virkelige gode side de to
tidligere âr.
KLUBB1 er butt tildelt den
siste uka i juli.

Lekre nye tyske gensere ankommet!

I0

Flytende

bpensel-

nVPemIdIeP
AUTODIESEL - PARAFIN - FYRINGSOLJE - OLJESPAR - RATEBETALING OM ONSKELIG.
Motoroije, vanlig og Turbo. Landbruk Universal for motor, gear og hydraulikk, ogsa til bilmotoren. Olje for luftverktØy, hydraulikk, automatgear. Frostvske, rensevsker, handrens og smØrefett. Oljespar Øker forbrenning og gir mindre sot.
Aage W. Svarthoel, Ytre Enebakk, tif. 92 40 47

NOROL

Idrettsvn. 11, 1400 Ski
Mote for unge darner i alle aidre!

NETT, Boks 62, 1912
ENEBAKK.
visen

nenes A

