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ST1,11-aniag til Enebakk IF 

Ingen midler tmil slalombakken 
i âr a betrakte som ny, sier 
konsulent Dagfinn Hart-
vedt i fylket til Vignett. 

- Ved førstegangssØk-
nad i 85 var finansie-
ringsplanen ikke tilfred-
stillende, tekniske planer 
var ikke godkjent, og kon-
sesjon for heisanlegget 
manglet. 

Ifølge reglene for til-
deling blir gjentatte og 
fornyede sØknader priori-
tet først ved tildeling.Det 
var i âr 49 slike sØknader, 
og 46 sØknader ble tildelt 
midler. 

Ingen av de 50 nye søk-
rsiru1PTr nadene ble tildelt midler 1 

. sier Hartvedt. 

Enebakk IF har fâtt 
avslag pa sin sØknad 
om STUI-midler til 
slalombakken, So!- 
veiglia. ElF fikk ogsâ 
i fjor avslag pa sØk-
naden. Da ble den av- 
slátt p.g.a. formelle 
feil i søknaden. Der-
med ble søknaden om 
midler i âr betraktet 
som ny søknad, med 
det resultat at den 
ble for lavt prioritert 
i fylket. 

Enebakk IF hadde 
sendt inn tre sØknader pa 
tilskudd til slalombakken. 
En for lys, en for trekk, og 
en for bakke. Totalt ble 
det sØkt om 159.000 kroner 
til bakken. Kommunen 
har pa sin side garantert 
forsin 1/3 del av finansie-
ringen, 159.000 kroner for-
utsatt STUI-midler Pa 
kommunalt hold har man 
forelØpig ikke tatt stilling 
til hvordan disse midlene 
skal disponeres letter at 
STUI-tilskuddet bortfalt. 

- Dette kom meget over-
raskende pa oss, sier Ene- 

bakk IF's formann Kim 
øyen til Vignett. De umid-
delbare konsekvenser for 
055 er at andre prosjekter 
vi har planlagt ma utset-
tes. Det gâr vesentlig pa 
utbedring og vedlikehold 
av eksisterende anlegg 
som ná ma stilles i bero. 
Det gjelder blant annet ut-
bedring av lyslØypetrace-
en og fotbalibanene. Sla-
iombakken, som sà langt 
:har kostet oss ca 400.000 
kroner, er heller ikke helt 
:terdig. Det planlegges nok 
at trekk, og en ny trace ma 
sprenges Ut. 

Vi regnet med a fà til-
bake noe av de pengene 
bakken er forskuttert 
med. Nàr vi det ikke gjør, 
betyr det at andre ting ma 
kuttes ut. 

- Hva gjØr  dere ná? 
- Det vet jeg ikke. Styret 

har ikke hatt noe mote et-
ter at vi fikk beskjed om 
avslaget. Vi kan eventuelt 
anke beslutningen, men 
det ma styre ta stilling til. 
Vi kan ogsá sØke pànytt 
forneste àr. 

- Ettersom sØknaden for 
ifjor hadde en del formelle 
mangler, blir sØknaden for 
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Husk at vi ogsâ tar IVlinibank-kort 09 Smart-kort 

SICO OG I(LER 

APNINGSTIDER: 
Mand., tirsd,, onsd. ki. 10.00--i 7.00 
Torsdag 	kI. 10.00-19.00 
Fredag(Nittedafl 	kI. 10.00-18.00 
Fredag Skãrer) 	kI. 10.00-17.00 
Lordag 	kI. 09.30-14.00 

TELEFON (02) 70 86 63 
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FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste skjonn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

Til In mop" 
Hvert eneste ord du skrev kunne jeg ha skrevet un-

der pa. Hellere ikke vi ga opp, og bestandig kjørte vi. 
Noen andre barn var alitid pa banen, men hvem foreld-
rene var sã vi ikke, de hadde ikke foreidre som kjØrte 
sâ ofte. Trening var heller ikke ailtid sâ viktig. 

Jeg snakket en gang med en av Norges beste idretts-
utøvere, ogsâ pa verdensbasis innen sin idrett. Bade 
han og jeg var noen kløner  den  fØrste  tiden innen var 
idrett, men etterhvert ble jeg ganske god, han veldig 
god. Det vi begge hadde til felles var at vi hadde en tre-
ner som tok de ut til kamp som passet treningen. Og 
gjennom sesongen lot han alle spille likt til vi var juni-
or. Og junor det ble vi for nesten ingen trakk seg pa 
grunn av tresmak i baken. 

Det som kanskje er det verste er at det smitter over 
pa skolen, ogsâ her velges det lag. Er du ikke god nok 
for treneren er du heller ikke god nok for kameratene. 
Og var sønn opplevde faktisk i den niãrige skole ikke a 
spille en eneste skolekamp. Selvfølelsen sank over he-
le linjen, og at det har gatt bra er utrolig. 

Vi foreidre glemmer aidri en turnering hvor to som 
aidri hadde vrt pa trèning fikk spille hver sin om-
gang og var sønn  ingen. Han grát seg i søvn og vi soy 
ikke hele natten. Det var rett og slett for vondt a se han 
den dagen. 

Na har vi alle meldt oss ut av foreningen. Det kostet 
300 kroner i kontigent i tillegg timer bak rattet for a se 
andres unger spille ball. Var egen ble mer og mer 
knekt. 

Na ser han ikke engang en kamp pa TV. For han er 
fotball nederlag! 

Ogsâ en mor 

Nytt Ira kommunen 
Inniosep arealer 
pa Bepgskaugiopdet 

REGISTRERING I 
0  RAKENOMRADET 

Gjenveende belØp 
pa 82 000 til utarbeid-
else av revidert kb-
akkrammeplan nyt-
tes til en total regist-
rering I Râkenomrã-
det som igangsettes 
straks. Det anbefales 
videre VA-ledningen 

o  pa strekningen Kver-
stuen-Vik blir pro- 
sjektert 	samtidig 
med gang-sykkelvei 
pa 	strekningen 
Kvernstuen-Rãken. 

Dette ble vedtatt I 
formannskapet man-
dag. 

I árets budsjett er det avsatt 
100.000 kroner til utarbeideise av 
kioakkrammepian for Enebakk. 
Etter utarbeidelse av ANØ star 
32.00 tilbake, i tillegg har fylkes-
mannen anbefalt a gi prosjektet 
fØrste prioritering nâr det gjelder 
stathige tilskudd. Anbfalt til- 

skuddsbeiØp er 50.000. 

I brev viser teknisk sjef Torgiis 
Opedai til aviØpsforholdene i Rá-
kenomrádet og mener det bØr 
foretas en fuiistendig registrering 
av antali hytter, boiighus, av-
iØpsforhoid, vannforsyning osv. 
P11 arbeidet ser han det nØd-
vendig a engasjere en konsulent, 
eventuelt student(er). 

VA-LEDNINGER 
Av Akershus fyikeskontor er Si-

vihingeniØr BjØrn Hoithe An-
dersen engasjert til a detaijpro-
sjektere fØrste del av gang-/syk-
keiveiprosjektet Kvernstubek-
ken-Râken. VA-ledninger pa 
strekningen Kvernstuen-Vik blir 
prosjektert samtidig, og Opedal 
anbefaler Andersen engasjeres til 
dette oppdraget. Kostnadene 
dékkes av de ubrukte midiene pa 
post for kloakkrammeplan. 

Teknisk sjef anbefaler even-
tueile ubrukte midler brukes til 
detaijprosjektering av prioritert 
avlØpsaniegg. 

Prosjekt i Ekebergdalen vii bii 
iagt frem som egen sak. 

FRA LEKEPLASS 
TIL GARASJER 

Tre eiere av eiendommer i Løkkaveien har 
fâtt innvilget s0kn4d om .i'py  .ae,ule av-
satt til lekeplass pa Lkáfe1tetPr1eer 
satt til 25 kroner per kvadratmeter og om-
kostninger I forbindelse med overdragelsen 
beres av sØkerne. Salgssummen vil overfØres 
Flateby Vet og forutsettes brukt til vedlike-
hold/opprustning av lekearealer. 

.1, 

Søndag 16.8. 
B) 16.30. 
THE WATER BABIES 

U) 18.30 
JUMPIN' JACK FLASH 

U) 20.30 
KJRLIGHET TREN-
GER INGEN ORD 

I 

SØndag 16. august 

Ki. 11.00: Stranden be-
dehus, Flateby, v/Johan-
nessen. Nattverd. 

('C 
	izifrftr 

HIPP HURRA, for bes-
temor, som fyllèrár i dag. 

Ønskes av 
Kaja, Vibeke, Jette 

og Trine Use 

POLITI- 
I 

PLAKATEN 

Enebakk Helselag 
arrangerer tur. 
Pámelding innen 14. 
aug. 

Enebakk Jeger- og 
Fiskerforening 
arrangerer trening for 
jegere i aug. og sept. 

Ekstraordinert 
ársmØte 
i Ytre Enebakk Hus-
morlag. 
Se annonse. 

Flateby kino 
starter opp 16. aug. 
Se annonse. 

Enebakk Bonde-
kvinnelag 
holder mote 13. aug. 
Se annonse. 

Betel 
Husk ukens mØter. 
Se annonse. 

Orgebfestivab 
i Enebakk kirke. 
Se annonse. 

Det ble i formannskapet 
mandag vedtatt Enebakk 
kommune loser inn offent-
lige arealer pa Bergskau-
gjordet. Dette er beregnet til 
455.440 kroner pluss omkost-
finger, i tillegg dekkes utgif-
ter til forlengelse av avlØps-
ledning beregnet til 28.000. 

IfØige reguleringsplan for 
Bergskaugjordet er det av-
satt et offentlig areale pa 
2.200 kvadratmeter. Teknisk 
sjef sier i brev at det etter det 
en kjenner til ikke er tatt 
stilling til hva arealet skai 
brukes til, men Tomteselska-
pet forutsetter kommunen 
innlØser arealet. Gjennom-
snittspris for salgbart areale 
er fastsatt til 207 kroner per 
kvadratmeter og kjØpesum-
men for kommunens tomt 
stipuiert til 455.400 pluss 
vanlige omkostninger. Ende-
hg kjØpssum fastsettes etter 
oppmáiing og oppgjør etter 
første oktober ilegges 15% 
rente. 

Han sier videre at etter det  

man kjenner flar kommunen 
satt frem krav om en for-
lengeise av aviØpsledningen 
mot Flateby Vannverks pum-
pestasjon slik at omkringiig-
gende bebyggeise ovenfor fel-
tet kan knytte seg til denne. 
Kostnadene er fastsatt til 
28.000 og forutsettes dekket 
av kommunen. 

Râdmannen sier i sine 
merknader det ikke er med-
tatt midier til innlØsning av 
arealene 1 innevrende árs 
budsjett, men ser det som en 
naturlig konsekvens av de 
vedtak som er fattet om a re-
servere offentlige arealer. 
Han sier videre det pa post 
for saig av industriomrâder 
er kommet inn 145.000 mer 
enn beregnet og viser i tillegg 
til salg av tre tomter i Borg-
veien. Dette er avsatt til ka-
pitalfond og bØr dekke nevn-
te utgifter. 

Hva forlengeise av aviØps-
ledning angár sier Halvorsen 
refusjon av eksisterende be-
byggeise vii dekke dette. 

Med formJ a bygge garasjer/ 
boder har Knut Lag, Trond Lar-
sen og Karl Johan RØkenes sØkt 
om a fá kjØpe areale avsatt til ie-
kepiass pa LØkkafeitet. Arealet 
er pa 468 kvadratmeter, eies av 
kommunen og har statt ubenyt-
tet siden 1972. Istedenfor a opp-
arbeide denne piassen er det butt 
iekepiass 100 meter borte, ved 
Bjerkeveien. 

Det er tidiigere gitt avsiag til 
sØkere om kjØp av arealet med 
begrunneise at omradet er avsatt 
til barns frie lek. Det ble dengang 
ogsa nevnt omradet kunne be-
nyttes til beskyttet akebakke. 

PEN KJORING 
- Pen og ordenthig kjØring, sier 

fØrstebetjent Hansen til Vignett 
etter sØndagen uro-kontroli i 
Ytre. - Bare en ble stoppet. Men 
fortsatt er det mange som slurver 
med a sette pa seg sikkerhets-
beiter. 

Store hätmotorer 
To dager sist uke var folk fra 

LensmannskofltOrert ute med 
bat pa Lyseren. Dette med bak-
grunn i forbudet mot motorer 

Navrende sØkere kan til dette 
bemerke det er gatt ti ar uten at 
noe er skjedd og at vedkom-
mende som har foreslatt akebak-
ke ma ha vrt ukjent med hvor-
dan omradet ser ut. 

Naboer og vellet er positive til 
at omradet blir soigt, men sosi-
alutvalget sier i sin uttaleise de 
ikke anbefaher saig. Bygningsra-
det gikk inn for tiiiateise til om-
disponedring og sa framtidige ut-
byggingsiekepiasser iØses  gjen-
nom regulering av fremtidie ut-
byggingsomrader. 

over 5 Hk somav flcre ikke blir 
hoidt. - Samarbeider med Spy-
deberg Lensmannskontor og har 
anmeidt flere, forteiler Hansen. 
Han legger til de vet det er fiere 
og at kontrolien vii føiges opp. 

RE$PEKTERES 
- Har en bestemt oppfatning av 

at folk er iojaie mot krepsefor-
budet, sier fØrstebetjent Hansen. 
- Men sa mØter de ogsa en mas-

siv kontroll. Bade vi, Enebakk je-
ger og fiskeforening, Oslo Marka 
og Oslo Kommune kontrolierer. 

REDD BARNA 
Jernbanelorge( 2. Oslo I 
Postgirokonlo 5000187 



Ukens turner 
Etter a ha smugkikket litt i Flateby Kinos kjoreplan 

for høstens og vinterens filmer, er det ikke vanskelig it 
forstit at man nit stunder etter a sette i gang kinovis-
ningen igjen. For det er mange fine og aktuelie flimer it 
se fram til. 

Høstens første forestmlhnger blir vist sØndag og da 
starter Flateby Kino opp med 

Fred ogfordraglighet pa Politis/colen? Det ser ikke slik 
ut nei! 

VIGNETT 

Ukens spaltist 
TANKER 

Etter en fin tur pa fjel-
let med fjell og dal, kom 
jeg sã vidt inn i huset ved 
10.30 -tiden om kvelden. 
telefonen ringte, jeg var 
utfordret til Ukens spal-
tist i Vignett. Tankene 
mine stod ett Øyeblikk 
stille, men sà rørte det pa 
seg og det gikk bade til-
bake og frem. Si mye kun-
ne en jo skrive, og jeg ma 
tilstã det hender ofte jeg 
skriver litt, men det kom-
mer aidri pa trykk. Hvis 
Jeg leser noe som ergrer 
meg ma jeg ha luft, men 
mitt svar kommer aidri 
lenger enn i ovnen. Det 
ligger en dag eller to, sâ 
tenker jeg, bias i det, og sà 
er det over. 

Men det kunne vrt 
fint a ha slike krefter at 
en kunne rydde opp i mye 
som bade var sagt og 
skrevet. 
Tenk nà er det snart vaig, 
men skal jeg si min verlige 
mening her, sà vet jeg nes-
ten ikke lenger hvem jeg 
er enig med. Montro om 
det ikke var litt bedre 
for? 

SA er det ting Jeg syns er 
butt borte, og det er mØ-
teplikt. Na er det jo sá ye!-
dig mye man er travelt 
opptatt med, men det var 
da noe fØr ogsâ. Selvfølge-
hg er det butt mye un-
gene er med pa, sà det gàr 
litt tid til a kjØre pa for-
skje!!ig, og ikke er det 
trygt a sykle heller, for 
trafikken er ikke noe a 
spoke med idag. Men det 
er ikke sà moro a stelle 
istand for styret nãr det 
er sà fã som kommmer. 

Si synes Jeg det er ille 
nar en slàr opp i avisene. 
Tyveri og ran, herverk 
helt forferdelig, ma Jo 
spørre seg hvem som gJør 
dette? Det kan da ikke 
vre noen fornøyelse  a 
Ødelegge, skaffe store pro-
blemer for mange men-
nesker. Sà hØrer vi om 
hervrk pa kirkegárden, 
støtter hvelves og bloms-
ter rives opp. Men hvor-
dan kan slikt stoppes, hva 
er grunnen til slik Øde-
leggelsestrang? Det er yel 
kanskJe butt mindre res-
pekt, skulle Ønske den 
kom tilbake. Det er sá lett 
blitt med omgangsfor-
mer, det er ikke noe De og 
Dem mer, og det kan yel 
vre vel og bra, men det 
kan da vre fint om man 
vet hva mer et menneske 
heter enn Kari og Ola. Det 
behøvdes vel ikke vre 
sã stivt som da Jeg gikk 
pa skolen, men kanskJe 
noe bedre enn det er idag. 
Na har Jeg kiaget mye, 
men jeg innrømmer da at 
det er mye som er bedre 
enn fØr,  men kanskJe kun- 

ne man prØve  med en met-
lomting?. 

Si gàr Jo tankene mine 
tilbake til den turen jeg 
har hatt, alt det vakre en 
sit. Fine fjellvidder, elver 
og fosser og sit de hØye, 
stupbratte fje!l. Da lurer 
Jeg ofte pit hva det er som 
gjØr at folk setter livet til 
for it nit toppen. 

Jeg sit Jo snø som ligger, 
aidri blir borte og Jeg sit 
ogsit nysnø pit alle topper, 
det fikk meg til it tenke, 
men er høsten sit nrme? 
Jeg sit alle dyra, pa Vald-
resflya beitret geitene, 
men sit trist ingen geitost, 
Becerell var faretruende 
der. 

Sit var det folk som 
drev med slittten, men der 
var det ikke smittterier ti! 
maskiner. Her er nok 
fjeiibonden langt fremme 
og det var fint høy som 
kom i hus. Det var ikke 
langt meilom hvert sted 
det var laget storbalier 
som là ferdig til it kJØres 
til bygda. 

Jeg var ogsit heidig og 
fikk were med pit seter- 
besOk en dag. Pene setre 
og flotte dyr, men Jeg 
tenkte det mit da vre 
stusselig it vre sit ensom 
om sommeren. Selv om de 
hadde det fint med bare 
fJell omkring seg. 

Det var mange inntrykk 
som festet seg hos meg pit 
denne turen, men det be- 
ste er vel it komme hJem 
igjen og at alt er bra 
hJemme. Men det var Jo 
det denne gangen at Jeg 
var utfordret til spaltist I 
Vignett, det gjorde meg 
litt bekymringsfuil. 

Ti! neste ukes spaltist 
utfordres Per Haug. 

Mina Fossum 

Foig med 
I 

ncermiljoet 
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Bfllmen THE WATER 
BABIES. 
Handlingen i flimen er lagt til to 
verdener; i den virkelige pa jor-
den og i fantasiens verden under 
vann. 

Vi mØter den 12 âr gamle for-
eldrelØse Tom, som verken kan 
lese eller skrive, og er lregutt 
hos feiermester Grimes. Grimes 
er en skitten, hard og brutal 
mann som lar gutten gâ for lut og 
kaldt vann. Livet til Tom er in-
gen dans pa roser, men han har 
Toby, hunden som er hans trofa-
ste fØlgesvenn. 

Grimes drar Tom uforskyldt 
inn i et tyveri av verdifuilt sØlv-
tøy og det ender med at Tom blir 
mistenkt for A ha begâtt dette ty-
veriet. Han er ikke i stand til a 

JUMPIN' JACK 
FLASH 
heter filmen og hovedrolleinne-
haveren er Whoopi Goldberg. 
Om Whoopi skriver Washington 
Post: "Whoopi er for Jumping 
Jack Flash det Eddie Murphy 
var for Bevery Hills Purk". 

Handlingen: Bak en computer 
i en stØrre  bank sitter unge Terry 
Doolittle og kjeder seg. For a bry-
te ensformigheten avslutter hun 
liver sending med smá personlige 
hilsener; Japan far oppskrifter pa 
amerikanske retter, hun bytter 
LP-er med sin Londonskorres-
pondent, gir gode rád til sin Pa-
riskontakt om hans travie kjr-
iighetsliv - og pa den andre siden 

KJIERLIGHET 
TRENGER INGEN ORD. 

En film som de fleste 
vel bide har hØrt og lest 
om, - en film man ikke sa 
fort glemmer! 

James Leeds er 1rer ved en 
skole for dØve. Det kommer snart 
frem at han har andre metoder a 
undervise pa, og rektor gjØr  ham 
oppmerksom pa at det ikke er 
noen vits i a prØve a forandre ver-
den. Elevene har hatt det bra til 
na, sa hvorfor ikke gjøre jobben 
slik som de andre lrerne? Leeds 
star pa sitt og gjØr alt han kan for  

bevise at han er uskyldig, og har 
ingen annen utvei enn a flykte. 
Han blir forfulgt og ser ingen an-
nen redning enn a gripe Toby, ga 
Ut i vannet i -Den dØde manns 
kulp" og forsvinne i dypet. 

Under vann mØter vi disse to 
igjen som tegnefigurer, gjort le-
vende i en verden av fantasi og 
eventyr. Det er en verden full av 
spenning - og ikke minst mu-
sikk. 

Dette er en film som kan an-
befales for hele familien. 

Aretha Franklin, The 
Rolling Stones, The Su- 
premes, 	Bananarama, 
Kool & The Gang, - er 
sangere du vil kunne lytte 
ti! under U-forestillingen 
denne uken. 

av verden sitter noen og lytter. 
sa en dag kommer det en in-
stendig bØnn  om hjelp pa comp-
uterskjermen hennes signert 
"Jumpin' Jack Flash". Endelig 
skier det noe spennende. Lite vet 
hun at denne mystiske Jack vil 
skape mer spenning og drama-
tikk i livet hennes enn hun kunne 
ha drømt  om. Kveld etter kveld 
sitter hun igjen etter arbeidstid i 
hap om a hØre fra Jack, og ende-
hg. Han forklarer at han er en bri-
tisk agent i dekning bak jemtep-
pet'Han trenger hennes hjelp til 
A levere en melding til det britis-
ke konsulat... 

Hun havner opp i de mest har-
reisende komiske situasjoner for-
fulgt av bade KGB, CIA og FBI. 

at elevene skal komme over sin 
"frykt" for samfunnet utenfor 
skolen og sluttet a hylle seg inn i 
selvmedhidenhet. 

En dag blir Leeds oppmerk-
som pa en ung pike som vasker 
pa skolen, Sarah, og hun var en 
gang den smarteste eleven pa 
skolen. NA har hun trukket seg 
tilbake fra omverdenen og omgas 
sjelden andre. Han faller for den-
ne stille og mystiske piken og 
prØver a komme i kontakt med 
henne. Men hun derimot viser hi-
ten interesse .... til a begynne 
med. 

Om du føler du gãr glipp av en 
del filmer, sà gâ I hvert fall ikke 
glipp av denne. 

FpPs 
liste 
1. Egil SØrensen, Ekornveien 46, 
1914 Ytre Enebakk, 2. Egil SØren-
sen, Ekornveien 46, 1914 Ytre 
Enebakk, 3. Øyvind StrØm, 
Ekornveien 44, 1914 Ytre 
Enebakk,4. Øyvind StrØm, 
Ekornveien 44, 1914 Ytre 
Enebakk,5. Lill-Ann Nersund, 
Bakkeveien 5, 1911 Flateby,6. 
Lill-Ann Nersund, Bakkeveien 5, 
1911 Flateby,7. Jan WickstrØm, 
Setraveien 1, 1914 Ytre 
Enebakk,8. Jan WickstrØm, Set-
raveien 1, 1914 Ytre Enebakk,9. 
Jan Erik Sand, Ekornveien 40, 
1914 Ytre Enebakk,10. Thore We-
ras, Ekornveien 43, 1914 Ytre 
Enebakk,11. Pl Thoresen, Paa-
san, 1914 Ytre Enebakk,12. Britt 
Strom, Ekornveien 44, 1914 Ytre 
Enebakk,13. Thor Rustand, Sag-
stuveien 8/D, 1914 Ytre 
Enebakk,14. Torild Larsen, Klok-
kerudasen 6, 1912 Enebakk,15. 
Cato Larsen, Granveien 38,1911 
Flateby,16. Per Arne Trebekk, 
Grosethveien 2, 1914 Ytre 
Enebakk,17. Fred Amundsen, 
Grosethveien 7, 1914 Ytre 
Enebakk,18. Monica Weras Brat-
hen, Klokkerudasen 6/A, 1914 Yt-
re Enebakk, 19. Leif Brathen, 
Klokkerudasen 6/A, 1914 Ytre 
Enebakk, 20. Kristin Rustand, 
Sagstuveien 8/D, 1914 Ytre 
Enebakk,21. Werner Sand, 
Ekornveien 40, 1914 Ytre 
Enebakk,22. Knut Laurits An-
dreassen, Oterveien 10, 1914 Ytre 
Enebakk, 23. Knut E. Dahl, Gro-
sethveien 13, 1914 Enebakk,24. 
Trine Dahl, Grosethvele-
1914 Ytre Enebakk. 25. Knut 
Olav Arnesen, Saltvedt, 1913 Da-
letjerdingen, 26. Anni Haga, 
Ekornveien 48, 1914 Ytre 
Enebakk,27. Svem Kjelgárd, 
Kjellgard, 1914 Ytre Enebakk, 28. 
Lars E. LØvdahl, Grosethveien 
11, 1914 Ytre Enebakk, 29. Cath-
rifle Arnesen, Saltvedt, 1913 
Dale1erdingen,30. Eva SØrensen, 
Ekornveien 46, 1914 Ytre 
Enebakk,31. Thorleif ElverhØi, 
Flateby, 1911 Flateby, 32. Trond 
Hagen, Gaupeveien 16, 1914 Ytre 
Enebakk,33. Per Mohn, Bak-
keveien 5, 1911 Flateby. 

Organist med 
internasjonal 
Waring 

Arets orgelfestival i Enebakk 
har nadd over halvveis. Det gien-
star na 3 konserter i serien. Disse 
gar pa torsdager. FØrstkom-
mende torsdag far kirken mer lo-
kalt besØk, dog med et interna-
sjonalt preg. Organist Haakon 
Omejer SØrlie, som er ansatt ved 
Akershus slottskirke spiller mu-
sikk av bl.a. Bach og Jan Elgar-
øy-, 

SØrhie hadde en fin debut-
konsert for 15 ar siden i Oslo. Se-
nere har han bl.a. turnert som ak-
kompagnatØr for St. Hahivard-
guttene. Dette engasjementet 
fØrte i sin tur til et tilbud am fast 
sommervikariat som organist 
ved Peterskirken I Roma. Denne 
celebre tjenesten har SØrhie na 
utfØrt gjennom flere ar. 



Hesteavislaget nediagt 
— pengene til miljobil 

Meliom 25 og 30 
tusen vii overfØres 
til miljØbiien pa sy- 
kehjemmet 	nãr 
regnskapet fra fly-
hg oppiøste Ene-
bakk Hesteavislag 
er oppgjort. Laget 
har av naturlige 
grunner ikke vert 
av de mest aktive 
de siste tretti fir, og 
siden 1974 har ikke 
en kuiepenn strei-
fet protokollen. 

Kanskje en noe 
uventet gave for sy-
kehjemmet? 

For mange, trolig de fleste 

av bygdas beboere er nok det 
opplØste laget ukjent. Kan-
skje ikke sâ rart ettersom de 
ikke engang har sett nØd-
vendigheten av a gâ til inn-
kjøp av en hingst pa mange 
Ax. Men en gang var det stor 
aktivitet, i krigsâra, fØr trak-
toren gjorde sitt inntog i land-
bruket. Arne Arnesen som tok 
del fra begynneisen i 1941 kan 
forteile det var Erling HobØi 
og Alf Syljâs som gikk I bre-
sjen for danneisen. - Styre 
ble valgt og hingsten "Gub-
be" innkjØpt fra Nannestad. 
Denne ble stáende pa Vestby 
gárd der forvert Erling HobØl 
kunne motta sine 500 kroner i 
áret for jobben. Ble hoppene 
hos hingsten over natten fikk 
ban i tillegg to kroner. For a 
bedekke kostet det fØrti  kro-
ner, aksjonerene kom unna 
en tier billigere. Andelseiere 
var det forØvrig 36 stykker av. 

ANDRE HESTEKREFTER 
Stor aktivitet var det i krig-

sara, men sá begynte det a 
dabbe av. Hingsten ble gam-
mal og traktorens inntog gjor-
de at interessen for dØiahest 
minka. Fra 1957 kan man der-
for i protokollen finne fØlgen-
de resonement ved hvert ars-
mØte Angaende kjØp  av hings 
tinner styret det ikke nØd-
vendig a foreta seg noget. 

I 1974 ble det foreslatt a 
oppiøse laget, men dette falt. 
Pengene kunne kanskje etter-
hvert brukes til hestens frem-
me i bygda? Etter dette er 
protokollen blank frem til juli 
1987, da ble det enstemmig 
vedtatt laget skulie ga over i 
historie og at de gjenvrende 
midler burde ga til miii Øbilen 
pa sykehjemmet. 

- En verdig avslutning, sier 
Arnesen. - NA gár gampepen-
ga over i andre hestekrefter. 

Blomstep paQ ligning3kontopet 

Arrangement 
for minibuss 

I fjor arrangerte bygdas fi-
re sanitetsforeninger man-
nekengoppvisning for A sam-
le inn til seng for hjemmesy-
kepleien. Denne ble tatt 
ibruk ved ârsskifte og nd er 
det et loppemarked for byg-
das ye og vel som star for dØ-
ra. Inntektene denne gangen 
vii gá til det gjenvrende be-
lop pa minibussen. 

Men lopper trenger de, og 
haper nä befolkningen vii 
støtte opp om arrangementet 
som vil finne sted pa Ene-
bakk Ungdomsskole den 
5.september. Har du noe de 
kan bruke? Noe som kanskje 
likevel bare fyller opp i din 
kjeiier eller bod? Da kan du 
kontakte BjØrg Aifei eller 
Anni Marthinsen. 

VIGN EU 

PREMIERE TIL JUL 

Har gâtt ganske bra med skolen pa tross av tretti fra-
vcrsdager, sier Hilde. Men noe ma hun ñokrinnrØmme 
ikke a hafâtt med seg. 

- Jo, jeg vii bli noe innen film og teater, sier 
Hilde. Enebakkjenta som har hatt en av hove-
drollene i filminnspilhingen av Torborg Ned-
eraas sin roman, "Is-slottet". Men pa tross 
av at hun har fâtt gjØre noe mange, de fleste 
bare drømmer  om, forteller hun ikke om sine 
erfaringer i store ord og vendinger. 

Idag, tolv Ar etterhenger fortsatt 
disse bildene I gangen. Men me-
get erfaring har hun ftt siden 
den gang og de návrende bil-
dene vii nok holde seg bedre. - 
Har funnet frem til de sorter som 
egner seg best, de som er tØrre. 
Ja, for om jeg presser 1000 bloms-
ter, vel sá blir det nok noe borti-
mot 100 tiibake. Er derfor best a 
basere seg pa de jeg er sikkere 
pa. Dessuten har jeg gatt over fra 
strie til rispapir som bakgrunn. 
Det kier de fleste vegger og det 
meste av dagens interior. 

FRA BLOMST TIL BILDE 
Biomstene samier Elinor nâr 

det er sa tort som mulig. Om du 
da plutselig skulle ha henne 
utenfor dØren, undrende om hun 
ikke kan ta et par blader av det 
tiotte treet ditt skal du ikke ikke 
bli forundret. - Deretter gâr det i 
pressen og her er det viktig med 
skikkeiig tyngde. Mange setter ei 
symaskin oppa og lar det buie. 
Selv innbilerjeg meg det bØr v-
re minst 20 kilo press, slik at det 
hverken kommer inn luft eller 
lys. Dessuten bØr  det ikke apnes 
pa en maned. Etterpa legger jeg 
det mØrkt, i andre bØker eller es- 

ker. Hender nok jeg har mattet 
kaste Ut klr for a ía piass til 
planter. 

Nar biidene skal settes sam-
men trenger hun heist hele stua 
og med porselensmaling, blom-
steroppsetting og akvareller i 
bakhodet formes de flotteste bil-
der. - Har gatt pa kurs hos Leik-
fly Derleck og lrt porselens- og 
oljemaiing. Fargelre og kom-
posisjoner derfra kan jeg videre-
utvikie her. 

NYBEGYNNERE 
- Noe av det beste kunstfore-

ningen har iatt til, sier Elinor om 
at de ná kan stille Ut pa lignings-
kontoret. Er viktig vi satser pa de 
som sitter bortover i stuene med 
en eller annen hobby fØr vi invite-
rer anerkjente kunstnere bare et 
mindretaii kjenner. Folk gar hel-
ler og ser noe naboen har laget og 
lrer dermed A gâ pa utstiilinger. 
Dessuten er det til inspirasjon 
bade for de som sitter hjemme for 
seg og pusier og 055 som er I 
kunstforeningen. Husker selv 
første gangen jeg var med pa en 
utstilling Helselaget hadde, var 
sa nervØs at jeg vel aidri har hek-
la fortere. Trodde jo liksom ikke 

- Tror innspillingen startet I ja-
nuar/februar, sier Hilde Nyeggen 
Martinsen. - Det meste ble tatt 
opp pa Norsk Film pa Jahr, dess-
uten enkeltscener andre steder i 
Oslo. Is-slottet utvendig var pa 
Solbergfoss i Syili 

ung 	h 
haversken syns ikke det har vrt 
vanskelig a spille et annet 
menneske. - Mange lurer pa om 
jeg greier a fungere sammen med 
venner pa ettermiddagen nar jeg 
har hatt en trist scene pa dagen. 
Det er ikke noe problem, gar ikke 
og surmuler nâr det er over. 
Vanskeiig a forklare, men det er 
jo liksom ikke meg. Blir bare 
veldig sliten, som i en hvilken 
som helst annen jobb. 

det jeg hadde var noenting. Men 
sa gikk det kjempebra. Fikk 
solgt en masse og ble mektig im-
ponert av meg selv. Det gir insi-
rasjon til a fortsette. 
Noe rad a gi til de som pusler 

med et eller annet hjemme i 
stua? 
- Ta kontakt med kunstfore-

ningen, da vii de fd den inspira-
sjon og hjelp de trenger. Det er 
bare a ta motet til seg og tra det 
steget utenfor kjellerlemmen. 
Melder det seg folk, vel sa kan vi 
ogsá fA realisert vart Ønske om a 
starte et kunstsenter. 

Elinor Lund stiller ut pa ligningskontoret. 
De stØrre  bokverk - 

buler av gammel 
piantesaft hos fami-
lien Lund pa Flateby, 
for her er det mor Eli-
nor som iar en av sine 
hidenskaper fâ utlØp, 
pressing av blomster. 
Om du ikke tidligere 
har stØtt pa noen av 
hennes kunstferdige 
bilder. Vet, da bØr du 
titte innom lignings-
kontoret der bloms-
ter om dagen kvikker 
opp de hvite veggene. 

- Egentiig var det av hun borte 
i Monaco, Grace Kelly jig fikk 
ideen, forteller Elinor. - T et blad 
ble det vist noen prsa biider 
hun hadde laget. Selv hadde jeg 
akkurat flyttet hit til Flateby og 
trengte noe pa veggene. Tegne 
kunne jeg ikke og tenkte kanskje 
dette kunne vre noe. 

Og ute og inne fant hun det 
som behøvdes. blomster og bia-
der, iitt strie som bakgrunn. 

FREMTID 
- Jeg vil bli noe innen film og 

teater. Men kanskje blir det bak 
kamera, vet ikke riktig. FØr  har 
jeg ikke vaget a drØmme om noe 
innen denne bransjen, trodde ik-
ke noe slikt kunne skje hue meg. 
Na er jeg mer  innei alt,har ftt et 
skikkehig springbrett. 

Selv bar Hilde bare sett Is-slot-
tet uten lyd. - Fikk ikke noe 
srlig inntrykk av den, ord og 
musikk gjØr sa utrolig mye selv 
om vi ikke tenker over det til 
vanlig. 
Men til premieren gleder hun seg, 
og den blir rundt jul. 

NYNORSK 
Noe stort problem syns heller 

ikke Hilde det har vrt a snakke 
nynorsk. - Er ikke sa vanskelig 
som vi skal ha det til. Dessuten 
var det en sprakspesi&list der og 

ng. 	 hjalp UI da vi skulle legge pa ly- 
eme .Ap .1tf 

vi sier belier. Gàr heist pa det 
følelsesmessige, uttrykk og sant. 
- Var det noe du syns var spe-

sielt vanskelig? 
- Slutten, der jeg gar inne i is-

slottet og fryser sa forferdelig. 
Det matte vita opp mange gan-
ger. Men ellers ble vi veldig godt 
forberedt pa alt. I det heietatt 
jobbet jeg bare sammen med 
hyggelige folk. Synd vi na er skilt 
for alle vinder. 



Per-Erik Østlie vant kias-
se H-35. 

H-40, 6.05 km 

1. Olaf Moe, Gjerdrum 0-lag 
1.04. 17 
3. Juul-Sverre Stener, 0-52 
1.06.34 

H-50, 4.53 km 

1. Alf Stefferud, 0-52 56.33 
8. Oddvar HØnsi, IL Driv 1.19.37 
9. Anders Lein, IL Driv 1.19.56 

BETEL 
Ons. 12. aug. kl. 19.30: 
MenighetsmØte. 
SØnd. 16. aug. kl. 19.00: 
Willy Nilsen. 
Alle velkommen. 

RELIGIOSE MOTER 

BEGRAVELSESBYRAER 

Ski Bc0rVclscsb'r a/5 
CIIaSThNSRUD EFTF. 

Ascnvn. 3,1400 Ski 
TIf. 87 3060 
Vakttelefon 

Folio distriktcts byra 
gjennom 60 ir 

Axom , [ni) 
WW iLL 

REDD 
BARNA01  

Postgiro 5 00 0187 
Bankgiro 8200.01.60756 

IREDD 
BARNA 

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

Enebakk Bondekvinnelag 
holder mote i Kantina, Herredshuset, 13. aug. 

kl. 19.00. 
Tema: VINLEGGING.. 
Velkommen. 

Skolene i Enebakk 
Elevene I grunnskolen i Enebakk begynner 
nytt skoleár til fØlgende datoer/tider: 

Stranden skole: 
Onsdag 19.08.87. 
4. klasse mØter kl. 08.30, de Øvrige mØter kl. 09.00. 

Hauglia skole: 
Onsdag 19.08.87. 
2. og 3. klasse møter kl. 08.10. 1. klasse mØter kl. 10.00. 

Kirkebygden skole: 
Onsdag 19.08.87. 
Alle kiassene møter kl. 10.00. Vanlig skyssopplegg. 

Ytre Enebakk skole: 
Onsdag 19.08.87. 
1. klasse mØter kl. 11.00, 
de Øvrige klassene møter kl. 08.50. 
Rutegâende buss fra Fjell kl. 08.12, fra TØmmerbràten 
kl. 08.30. 

Mjmr ungdomsskole: 
Onsdag 19.08.87. 
Alle elevene mØter kl. 09.00. 
Rutegâende buss fra Fjell kl. 08.12, fra TØmmerbrâten 
kl. 08.30. 

Enebakk ungdomsskole: 
Onsdag 19.08.87. 
Alle elevene møter kl. 08.10, retur ca. kl. 10.30. 
Vanlig skyssopplegg. 

Vet mØtt til nytt skoleár! 

Skolesjefen 

Enebakk Orgelfestival 1987 
Tors. 13. aug. kl. 20.00 i 

Enebakk kirke. 
Slottsorganist, Hâkon Omejer SØrlie, spiller. 

Billetter kr 20,-h0,-. 

D-17-N, 3.14 km 

1. Inger Finstad, Eidsvold 0-lag 
49.49 
8. Unni østlie, IL Driv 1.43.17 

H-10-12-N, 1.7 km 

1. Hans-Kristian Aamodt, 0-52 
11.20 

UTVALG 
Til kommunens kunstpro-
sjekt er det oppnevnt et Ut-
valg bestáende av Harald LØ-
bak Thoresen(Ap) og Jan 
østreng(H). 

VIGNETT 

No ved Stpelfinn 
SEIER FOR OSTLIE 

I Re1ingen OKs regi ble det søndag arragert o-IØp 
med Streifinn som utgangspunkt. 300 lØpere stilte til 
start, men av disse matte nok endel krysse málstreken 
uten a ha de nØdvendige klipp i kortet. 

Fra Enebakk gjorde lØpere seg gjellende fra save! 
Driv som R2elingen og 0-52, og av disse ma Per-Erik 
østlies førsteplass i M-35 fremheves. I D 10-12 tok Kri-
stin Jahr en flott andreplass og Juul-Sverre Stener tre-
dje i H-40. 

KUNNGJORINGER 

Kristin Jahrfikk enf7ott an 
Resultater følger 

D-10-12, 2.08 km 

1. Marianne Finstad, HØlen 1K 
31.57 
2. Kristin Jahr, Driv 33.39 

D-10-12-N, 1.7 km 

1. Randi HØylund,  SØndre HØ-
land Sk 12.42 
6. Charlotte Ulfeng, Rlingen 
OK 19.50 

TAP FOR 
A-LAGET 

Drivs A-lag matte fredag se 
seg slátt av K.F.U.M. Moss pa 
hjemmebane. 1-0 ble resulta-
tet og oppmann Jan Wick-
strØm sier i en kommentar til 
Vignett det var uttellinga ved 
mal som manglet. Likevel ha-
per de pa opprykk og er klart 
bestemt p a komme helt 
Øverst pa tabellen i 
10.divisjon. 

Vignett bekiager at vi for-
rige uke skrev laget hadde 
spilt pa hjemmebane, denne 
kampen ble spilt i Sarpsborg. 

drep lass. 
2. Tarjei Limi, Rlingen OK, 
12.00 
H-13-16-N, 2.05 km 

1. Stian Pettersen, Nittedal 0-lag 
22.45 
6. Jan Erik Kristiansen, R1in-
gen OK 37.22 

H-35, 7.71 km 

1. Per-Erik østlie, IL Driv 1.33.34 
5. Sturla Kaasa, IL Driv 1.52.36 

luEnebakk 
Pedagogisk 
konsulent 
Ved Enebakk 

skolestyrekontor er stil-
lingen som pedagogisk 
konsulent ledig fra 1. no-
vember 1987. 
Den som blir tilsatt blir 
skolesjefens medarbei-
der i de daglige administ-
rative og pedagogiske 
gjØremál i skoleverket i 
kommunen, og vii fá de 
arbeidsoppgaver som til 
enhver tid bestemmes av 
skolesjefen. Instruks er 
vedtatt for stillingen. 
Konsulenten fungerer 
som skolesjef nâr denne 
er fravrende. 
Stillingen kan sØkes av 
personer med pedago-
gisk utdanning. Det er 
Ønskelig med 1rerut-
danning fra barne- og/el-
ler ungdomstrinn samt 
administrativ praksis. 
Aktuelle sØkere kan bli 
innkalt til samtale/in-
tervju. 
Kommunen har ca. 1300 
elever og 6 skoler, 4 bar-
neskoler og 2 ungdoms-
skoler. 
Stillingen lØnnes I ltr. 21 
- 24 (st.kode 6559), ev. 
ifØlge sikringsbestem-
melse for saksbehandlere 
pa skolekontor. For Øvrig 
vanlige kommunale til-
settings- og arbeidsvil-
kâr i samsvar med by, 
reglement og regulativ. 
For nrmere opplysnin-
ger ring 02/92 60 60. 
Tilsetting vii skje i skole-
styremØtet 01.09.87. 
Av sØknaden ma det gâ 
tydelig fram hvilken ut-
danning, undervisnings-
kompetanse, administra-
tiv praksis og konkur-
ranseansiennitet sØkeren 
har. Kopier av vitnemâl 
og attester ma vmre be-
kreftet. 
SØknad sendes Enebakk 
skolestyre, 1912 Ene-
bakk, innen 19.08.87. 

Skolesjefen 

114 Ekstra- 
ordinrt 
arsmOte 

Ytre Enebakk Husmor-
lag innkaller til ekstra-
ordinrt ârsmote pa Yt-
re Enebakk skole, man-
dag 31. august kl. 
19.00. 

Vaig av komitemedlem 
til husmorlagets barne-
park og korttidsbarne-
hage. 

Styret 



HOSTENS 
SA"ER 

OG GELEER 
Askim Frukt- og Brpresseri produserer saft og gele av ypperste 
kvalitet. Sett hastens beer og frukt pa flasker og glass I kjelleren. 

LEIEPRESSING AV BRSAFTER 
Vi har ná begynt sesongen for lelepressing av br til saft. 
Br sam innieveres ma vre godt modne og fri for blader. 
Frosne br mottas ikke, unntattbringebr. 1 k9 br gir en 1/1 
fl. saft a kr. 5.40 + pant. Vennhigst ikke lever vare flasker merket 
"Eplemost" i brsesongen! 

LEIEPRESSING AV GELE 
Rips og solbr kr. 4,80 pr. glass (440 g). 
Vi bruker kun norske rastoffer av forsteklasses kvalitet i var 
produksjon av safter og geleer. Avhengig av râvaretilgangen 
selger vi disse til fabrikkpriser uten innlevenng av br. 

APN INGSTI DER: 
Mandag - fredag: 
7.30-17.00 
Lørdag: 7.30— 12.00 
Stengt mellom 
kL 9.00-9.30 og 
kL 13.00— 13.30 

;
; 
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eo 
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Priseksempler: 
Ripssaft 	 
Salbrsaft 	 
SoIbrsirup 	 
Rips/bringebrsaft 
Rips/solbrsaft 	. . 	. 
Kirsebrsaft 	. . . . 
Jordbrsaft 	. . 	 

Ripsgele 	 
Salbrgele 	 

kr. 11,80 
kr. 14,70 
kr. 13,60 
kr. 13,90 
kr. 12,80 
kr. 15,50 
kr. 16,50 
kr. 	7,00 
kr. 	8,10 

so svo 

B'0 
BKOE 

Itillegg kommerfiaskepant kr. 2,—. 

ASKIM FRUKT- 00 BRPRESSERI 
TELEFON: 02/88 18 06 - ASKIM 

SALGET FORTSETTER 
med mange gode ti/bud 

Ccc4lM G 
Jernbanegaten 12, Askm - TIf. 88 32 09 

Dii selges 
Mazda 616, 76-modell, kr 
2.500,-. 

Tif. 92 64 20 

Suzuki CT-lOU 
delesykkel 
selges til hØystbydende. 

Henv. 92 45 35 

Cammelt GrOndahl 
piano 
ma stemmes, selges rimelig. 

Henv. 92 45 35 

Moped PXR 
registrert -86, selges. 

TIf. 92 80 11 

Brukte boRer 
til handel og kontor, grunn-
kurs, selges. 

Henv. tif. 92 80 11 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

BOLIG SOKES 
ZA 

ARA 
har startet 

SALGET 

iJ 

SENAPENT 
r n$entmt, Vhs Enebakk 

(pegi 
juLekkke n 

VIDEO - SNACKS - TOBAKI( - KIOSKVAIIER 

Apent tit kI. 22.00 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 94 01 38 e. kI. 17. 

I1jttt - MARKED 
Fra den ene - ill den andre 

HAIR DU NOE DU VII 
SEIGE - FLIER KJØPE 

Kuri kr 30.- pr. annonse ii 	, 4 finivO 

lijflClt .v,arked liver onsdag 

Merk konvoluller: 
Vgne(t.marked 

VIGNETT 
KIokkerud1scrr 1 
Ilok. (,2 

912 [nelrakk 

NB. KUN PRI VAT 
AN NONS ER INC 

Familie pa We 
Ønsker a ieie hus, del av hus/leilighet, midiertidig pga. 
husbygging. Varighet 6-10 mnd. Heist Flateby el. omegn. 

Tif. 92 88 06 

Minigraver 
Ny minigraver pa belter. 

Leies Ut for kr 850,- pluss moms pr. dØgn. 
Vi er behjeipelig med transport. 

Mur og Graveservice A/S 
1911 Flateby 

Tif. 92 6118 - 92 87 44 Mobil: 094/25 366 - 094/08 438 

VIGNETT 



FYRINGSOLJE • PARAFIN 

Amuk 
Folio Varmeservice 

v/Bjern Brodholt, Tomter 

hf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

• AUTODIESELS 

Gâgaten i Askim 
TIf. 88 26 45 

STFOLD 

BYGGEKO 

Nyttige hjelpere i ferietiden 

Hoytryk6mvasker 
FOMA POWER WASH 

Veil. uts.pris 3.465 

,TILBUDSPRIS: 

29951
,  

(4uRmisa'Hg 

AL w 611 

DAMER 

Bomullsbukser 	 /2 PRIS 
Jakker 	 .1/2 PRIS 
Skjorter 	 1/2 PRIS 
Skjort 	 /2 PRIS 

og mye mye annet spennende! 

HERRER 

Skjorter, 

Bontullsbukser 

kort arm KR. 
1/2  

49,. 
PRIS 

OWL 

BARN - 

og 

BukserkuN 

Topper 1/ 
mye annet! 

KR. 
i2 

49,- - 

- DIV. RESTER KR 1O -. 

Apningstider: Mand.-tirsd.-onsd. 10-17, tord., fred. 10-19, 10M. 945 

'pydeberq 
Kle( spuls ãlg. 

BARN, DAME OG HERRE 
Hafléns Skofabnkk, Lgvstadféltet, 1820 Spydeberg. hf. 02188 87 73 

Salget har startet! 
H/9  S  kWtsalget ) 

HALLENS SKOFABRIKK, 
1820 Spydeberg. Tit. 88 74 20. 
Skobutikken med de familievennilge pdsene! 	.' 

: KJEPPESTADVEIEN 

,.—.LBLYGLASS. SPOt- FRONTRUTER 

Annonser leses 
av folk f lest 

Gray- 
monumenter 

Oppretting, oppussing 
av gamle monumenter. 
Nye monumenter. 

1911 Flateby, tit. 92 82 01 

ARETS 	' 
c-i \ 	a 	oc 

J L. I 

 Aw 

VELKOMMEN 
Ti! vart popuIre 

august-saig. Vi tror neppe 
du har sett maken til 

tilbud noen gang! KOM OG SE! 

RAKSTORES 
STUE go 
For 
108.- 

KVALITET - NAPA TILBUD 

S euir 

STORES NA uO
- 25Qxl4Qcm 

IV LflWfl 	
0 

 GAR ARETs DIN 
SUKSESS! 
Nydelig monstret 

SATIN! 
For 79.- 98,- 

SOTE SMABORDS 1950 DUKER 
1/2 pris 

V., 

0ppvask 	90 andklr5 
trotté 

For 298.- 

Ferdige NA 

190 DUSJ- 
FORHENG 

SOVE- 	 3950 
EUlER 5Ox70 

FABRIKKTILBUD 
PA DALE 
SENGTOY! 
Kom 09 se! 

Eks.: 
2 - delt sett 
SYMFONI 	For 209.- 

cm BADE-
MATTE SETT 

3 deler 

FERDIGGARDINER 
for stue, 
kjokken og 
soverom 

FROTTE-
HANDKLIER 

I hundrevis skal Ut! 
Ensfargede 09 monstrede i 

et veil av farger og monstre! 

KLUT 70x45cm 90x50cm 130x65cm 

5 10 15 29 

For 179,- 

NA 9O 

PRINCESS 
U Interior 
SKI 

PrjnceSshusel. Aserrvn, 
CI 874366 

417 Tors 9-I9 Lor. 9-14 

DROAK 
Drohk City. Dyrlokke 

III 93 22 68 
Mar, -Ire 10-20 br 10-16 

VESTBY 
lioqdCvI, viMohelsenle,,C 

111.950565. Gard,,: 9510 44 
MCC.-tor$ 020 

li,s.ons. Ire. IC -lOire tO-IS 



A spare ep a spare 
P

0a alt du kjo.pep 
Hos REM I'000 

kan du handle 

dagligvarer til minipris 

* 
Rema 1000 har minipris pa alle sine merkevarer. Du sparer 
m.a.o. pa alt du kjoper I motsetning til hos de fleste konkurren-
tene hvor du far gode tilbud pa noen varer, mens du betaler full 
pris for det andre du kjoper. 

- konkurranse er bra - 

(tidligere Ska'rer mat) 
Skàrersletta 60. 

VI G N ETT 

hver.dag frem til-ki. 20.00. 

Lordag t'll ki. 18.00. 
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ForkIar 
og 

frakker 
Nye 
modeller 

Alt+  
sommertøy 

Jogge- 
dresser 

Div. 
rester 

NEO  

Man.-ons. 	 9.00-16.00 
Torsdag 	 9.00-17.00 
Fredag 	 9.00-16.00 
Lordag 	 9.00-13.00 

LAVPRIS 

Wrangler 

;K.S Ypkesklap 
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG 

TELEFON 02/88 81 54 

p 	 

Kontakt oss dersom De 
vii ha opplysninger 
eller trenger 

• Punktlig levering, 
gode materialer og 
konkurrerende 
priser er var 
malsetning 

iettbefo,, 
IB5OMYSEN 

"en 
"en 
Hoboi  
Vestby 

02-890311 
02-89 03 11 	._- 
0-921139.  
02-950741.  2-9074 

NA MED LPRDAGSAPENT  

Th4efonec: Konloc 
Fab,ikk 
Fabrikk 
Fabcikk 

OPTISK SYNSPROVE 
Opnker 8YSTEIN KPDGH 
OPTISKE as A.senve,en 1. 1400 SKI Telefon 87 05 24 SKI 

Enebakk Kornsilo og Millie 

• Alt I kraftfOr 
• Kunstgjødsel 
• Kornmottak 	•...... 
• Lelemaling 
• Leietørking 

Tlf.92 4013 

1914 Ytre Enebakk 

JAKT=START 
21. AUGUST 

T1LBUD: "AIGLE>> NATURGIJMMI 
JAKT1UR GUMMISTOVEL (330.-) . . . 245k- 

25 Itr.. 	KUN 260. 
(,FIGHTER,,  HAGLEGEVILER 
KALIBER 12/70 	 (2950.-) 2500 

STORT 
UTVALG I JAKTVAPEN FRA: 
Tikka - Sako - Valmet - Winchester - Re-
mington - Browning - Beretta - Husqvarna. 

AMMUNISJON FRA: Nittedal - Rottweil - 
Winchester - N1ke - Gytorp - Norma - 
Federal - KULER - KRUTT - TENNHETTER. 

VILLMARKREGNTOY - VENDBARE JAKTLUER 
Vi har alt til jakten 

- start jaktturen hos oss! 

Autorisert vâpenforhandler 
Eget børsemakerverksted 

(0110 /Lü7 (or, owff'rE 
SPESIALFORRETNING I JAKT OG FISKEUTSTYR 	.JT& 

NORDBYVN. 43, SKI. TLF. 8755 11. 

VIGNETT 

Svein Svein  
Guibrandsen 

A!ti 
blikkenslagerarbeid 

utfores. 
1911 Flateby 

TIf. 92 82 67 etter kI. 17.00 

Interessant! Morsomt' 
NØdvendig! 

piitt 

HUSK BILAUKSJON 

-  ASKIM 
B I  LER 
ALLE 

PRIS K LAS S ER 

NB! Hver fredag kI. 18.30 
ProvekjOring og besiktgeIse hver dag 

STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 

hF. 88 08 96 

HAR ALKOHOL-
PROBLEMET 

butt for stort for deg? Kanskje 
vi som har butt "torre" kan 
hjelpe. 
Kvinner og menn. 
Kontakt kontor tlf. 81 2901, 
hver mandag 18— 21. 
GmI. Stromsv. 99, Strommen. 
Mote fredager kI. 19.00, Gml. 
Stromsv. 99. 
Kontakttlf. 8110 56 - 81 7946 
alle dager. 

De Norske Lenker 
Romerikslenkene 

Boks 71, 1470 Lorenskog 

CARAVAN 
SENTERET 

INDRE OSTFOLD 

Nye og 
brukte vogner. 

MYSEN 

CARAVAN 
RAMSTADKRYSSET V/I-ia 1350 

MYSIN - TELIFON 89 20 45 



Tanniege Sjâforskoler G Iassmester B Ii kkenslager 

LA01=Mw 
El LAG : 	j 

Frisor Spesialforretninger 

Understellsbeh., 
karosseri og 
mek. verkst. 

Jan M. Johansen 
Mur. puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

CS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 nn'. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid. 
TIf. 92 63 46 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opphring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Siw's salong - tlf. 92 80 49 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME- OG HERREFRISOR 

Tirsd 	 9.30-19.00 

Apent. Onsd. 
	 9.30-17.00 

Fred. 	 9.30-17.00 
Lord 	 9.30-14.00 
Mand. og torsd. 	 stengt 

Spesialforretninger 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37 

Enehakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

Alt i mat til hverdag og fest. 
Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

BiIf Irma 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 0219280 70, 1911 Flateby 

EI-installasjon 

Strømshorg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJEII BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 

Regnskap Rorlegger 

Enehakk rørleggerbedritt 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vàglivri. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54 

Erik Kjelgaard 
Varme. sanitr. nybygg 09 rehabilitering. 

Utieie av lensepumoer. varnsuger 
09 hoytrykksspyling 

1T4Veekk'1f. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTE K N K ER M ESTER 

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

Ski Olassmester-
Iorretning A/S 

Alt i glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13 

OSVALD N0DLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

KVIKK BENS 
fEiE.9 

'J1ata?-amcZ 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og smâskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

DAME- OG HERREFRISOR 
SQL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Mettes Hãrdesign 
Dame- og herrefrisor 

Saig av hàrpreparater og parfymeartikler. 
Tirsdag 	  kI. 10.00-20.00 
Ons., tors., fre. 	  kI. 10.00-17.00 
Annenhver lordag 	  kI. 09.00-14.00 
Mandag stengt. 
Bekkelaget, II etg., V. Enebakk - tlf. 92 55 50 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Bolt Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

B N 	BIL 1911 FLATEBY 
TIf. 02/92 88 95 

BrØdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking. bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

K.S Yrkesklaw 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

k7m  J1 	TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enehakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare/Itrykk 
1911 Flateby - tlf. 9286 10 

Ogsa kveldstid 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bit - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - ttf. 02/92 62 94 

VETERINIER 
Skedsmo Dyreklinikk Riis gârd, KJELLER 

(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apent fra morgen til kveld 

hele uken unntatt iord./sond. 
Timeavtaie III. 06/87 81 92 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsa saig av fugler og dyr. 

Smàttaveien 3 B, 
1911 Flateby - tlf. 92 85 90 

nebckk 
egnskapkontor 

Medlem av 
PRFNorske Regnskapsbyrers Forening 

TIf. (02)92 63 03 	 KR. Postboks 24 
1912 Enebakk Godkjont regnskapskontor 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap. forretningsforse 
bedriftsradgivnino. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

J1fFF.  
III1IIF9iH1 

Bevern. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tif, 094/11 747 
TIf 92 48 92 

V IG N ETT 



Intepnasion , ait ga Ignap . bakke 
125 personer fra 12 for-
skjellige land var for-
rige mandag samlet pa 
Ignarbakke. 
Som vert sto Enebakk 
Lions og leikarringen 
Ignar, og gjestene var 
deltakerne ved Lions 
internasjonale 	ung- 
domsleir i As, og 
Steiermark Volktanz-
gruppe fra St.Jacob im 
Walde, Østerrike. 

Det ble et internasjonalt 
kjempegjestebud pa norsk 
spekemat og med flotte opp-
visninger, bade i Østerriksk og 
norsk folkedans. FØrst  ute var 
de Østerrikske gjestene, som 
toget inn med flagg og fane. 
De inniedet sin oppvisning 
med en helt unik polonese 
spesielt 	laget 	for 
anledningen.Etter denne fan-
tastiske apningen 
overrakte lederen for Steier-
mark Volktanzgruppe vimpel 
og porselensplatte til Lions 
formann, i Enebakk, Øystein 
Wiger, og til rádmann BjØrn 
Halvorsen, som ogsà flkk en 
aidri sa liten ekstraoppmerk-
somhet i form av dyrebare 
draper pa liten grØnn flaske. 
En spesialitet fra St.Jacob im 
Walde. 
Ogsá var hjemlige Ignar had- 

de mye fin dans og vise for alle 
vare utenlandske gjester, som 
i sin tur var ivrige etter a 1re 
bade Østerriksk og norsk fol-
kedans. 
Det ble en knallavslutning pa 
en vel1yket dag for de unge 

leirdeltakerne, som hadde til-
brakt hele dagen i Enebakk, 
med omvisning i bade kirke 
og pa Bygdetun. 
Bading, og fritidsaktiviteter, 
samt lunsj pa Vestby inngikk 

ogsá i programmet for Ene-
bakk. 
For Ignars østerrikske folke-
dansgj ester fortsatte pro-
grammet dagen etter, med 
oppvisning pa SAS—hotellet. 

En uke 
I norsk 
familmle 

FØr den internasjo-
nale ungdomsleiren i 
As, ápnet offisielt, had-
de deltakerne bodd hos 
norske vertfamilier i 
fern dager. 
Tre av ungdornmene 
var innkvartert I Ene-
bakk, deriblant engels-
ke Keith Spiers som 
bodde hos familien Ru-
stad pa Flateby. 
-Det 	har 	vrt 
fantastisk,sier Keith, 
som kommer fra Not-
tingarn. hvor ban er an-
satt i byens grØnne 
etat. Keith er land-
skapsarakitekt. Kan-
skje derfor han spesielt 
hadde merket seg at 
det var mer trar i Nor-
ge enn ban hadde tenkt 

seg pa forhánd. Ellers 
bød Norge ikke pa de 
store overraskelsene 
for ham, sant og si var 
vret bortimot det 
samme, mente ban. 
Keith hadde tilbrakt 
mesteparten av opp-
holdet i Risør pa ferie 
sarnmen med verts-
familien, men tid til a 

gjØre seg kjent pa Fla-
teby hadde det ogsã 
butt, for det bar av-
garde til leiren i As, for 
innkvartering i fire-
mannsleiligheter, godt 
blandet bade hva na-
sjonalitet og kjØnn an-
gikk. 

Bade Keith, og verts- 

familien var godt for-
nøyd etter 5-dagers be-
kjentskapet med hver-
andre. Og begge Ru-
stadbarna syntes det 
hadde vert moro. Ikke 
rninst 13-ãrige Hege 
som fikk sjansen til a 
pratisere skoleengels-
ken. 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Service Ira 11.00-18.00 
Eventuelt limebestihing. 

Apningstider: 
Mand.-f red. 	 06.30-21.00 
Lord 	  09.00-20.00 
send. 	  09.00-21.00 

TIf. 02/92 81 32 

TILBUD 
pa We av 
videofilmer 
Ut august 

Kr 25. 

MIDLERTIDIG 
FEIERORDNING 

Teknisk etat vii innga en mid-
lertidig ordning med feiermes-
ter Terje Vernang. Dette ble ved-
tatt I formannskapet etter at 
stillingen som feiermester har 
vrt utlyst tre ganger uten at 
kvalifiserte sØkere har meldt 
seg. 

Verang sa opp sin stilling i Ene-
bakk kommune i april, men ved 
utlØp av tredjegangs utlysning 
hadde enna ikke kvalifiserte sØ-
kere meldt seg. Brannsjefen tok 
derfor kontakt med Terje Verang 
med tanke pa a ía istand en mid-
lertidig ordning. Verang antydet 
en pris pa 70 kroner per pipelØp 
pa inntil 15 meters- lengde, o  
brannstyret fattet vedtak om a 
innga avtale for 1987. 

Teknisk sjef has ta111 

gr inn for lØsningen for a av-
hjelpe situasjonen, men forutset-
ter stillingen blir besatt i inne-
vrende 6x. Han mener i prin-
sippet feiing og branntilsyn skal 
utfdØres i offentlig regi. 

Brannsyn vii foretas av brann-
mester inntii stilling som feier-
mester er besatt. 

Redaksjon og ekspedisjon: 
Klokkerudásen 1 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Annonsepriser: 
1 side pr. mm kr 5,55 
Aim. plass pr. mm kr 2,50 
Tekstside pr. mm kr 3,45 
Innlev. frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn.ann.: Mandag kI. 9.00 

Abonnementspris: 
Kr 100,- pr. halvar, kr 200 pr. ar. 

Privattelefoner: 
Ans. red Marianne Olsen 92 64 15 
Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35 
Ann.kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 85 23 

Ann. kons. Solveig Eriksen 83 72 56 

Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 


