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Krisebudsjett:

Redusepte tilhud
til hoyepe Ppis
økte avgifter og reduserte tilbud over
hele linja! Det er 1988
budsjettet for Enebakk kommune i et
nøtteskall.
- Dette er det
strammeste
budsjettet jeg noengang
har lagt fram, sier
râdmann
Bjorn
Halvorsen.-Vi skar

fØrst til beinet, og sa'
enda litt til for a fâ
det i balanse. Jeg er
lei meg for a matte
legge fram et slikt
budsjett. Den største
oppgaven for oss
framover blir a dempe forventningspresset og fá politikerne
med oss pa det.
AFM

91,5 millioner skal det
koste a drive A/S Enebakk
I 1988.Da er det lagt til
grunn fern prosent prisstigning, sarnt forutsetfinger i regjeringens budsjettforsiag. BeiØpet fordeler seg med 29,4 prosent
pa helse og sosial, 34,4 prosent pa skole, 8,9 prosent
Pa administrasjonen, 9.7
prosent pa annet, hvilket
vii si forskjellige ting, og
innunder dette den kommunale overtageise av sykehjemmet., 13,5 prosent
pa teknisk etat, 3 prosent
pa kuitur og 1,2 prosent pa
kirke.
Budsjettforsiaget gir ikke rom for vekst av noe
slag, tvert imot opplever
de fleste sektorer nedgang, tiidels drastisk, og
pa kuitursektoren biir det
f.eks. umulig a opprettholde et tiibud pa dagens
nivâ. Det samme gjelder
skole.
Prosjektering av Kirkebygden skole ma vente.
Arbeidsrnateriaier og fritt
skolematerieil er skâret
ned med over 300.000 kroner, voksenopp1ringsmidier er utradert, likesâ
kuiturstipendmidler. Aller
verst har nedskjringen
gátt utover kultursektoren som er butt beskâret
med 8,7 prosent Den største veksten finner vi i sentraiadministrasjonen. Der
kan man notere en veskst
pa 25,7 prosent som i yesentlig grad tilskrives 0kte utgifter i forbindelse
med EDB behandling pa
KDØ.

Tomme lommer og kommuneØkonomien pa knmrne. Fra v.
ràclmann BjØrn Halvorsen og Økonomisjef Jan Olav AasbØ.

Investeringer har man
stort sett ikke penger til i
1988. Heie investeringesbudsjettet er pa 1,8 mill.
og skal i hovesak brukes
pa søppel og kloakk.

Se midtsidene.

Lokalavis for Enebakk

TfIkk til Lucie

-Det er en qere a motta kiubba fra en som
deg, sa den nyvalgte ordfører i Enebakk, Kare KjØlle, da han forrige onsdag mottok ordfØrerklubba fra avtroppende ordfØrer Lucie
Paus Faick. KjØlle berØmmet Paus Faick for
den máten hun hadde skjøttet sitt very pa i
den fireârsperioden som er gâtt.-Du har hatt
omsorg og omtanke for hele kommunen. Du
har hatt ideer, vist initiativ og kreativitet.
Du har hatt pâgangsmot og optimisme, sa
KjØlle, og takket varmt for alt dette med
blomsterbukett og kiem til avtroppende Lucie
Den nyvalgte ordfører forsikret sá at han gikk til oppgaven med ydmykhet, og at
han fra 1. januar 88 vii stá til
tjeneste pa heitid for hele
kommunen. Han oppfordret
ogsâ de nyvalgte kommunestyrerepresentantene til a se
pa den tiistrammede kommuneØkonomien - ikke som
et problem, men som en utfordring.
Avtroppende ordfØrer, Lucie Paus Faick ga pa sin side
utrykk for at det var med
blandede fØlelser hun ná ga
fra seg ordføreklubba, selv om
hun ikke hadde betenkeligheter med a gi den fra seg til en
person som Kâre KjØlle.
- Utad bØr ordfØreren vre
en person som aile kan iden-

tifisere seg med, sa Paus
Faick, og det har jeg forsØkt a
ieve opp til. Jeg hâper ogsa
jeg har kiart a sette kommunen iitt pa kartet I Akershussammenheng i den penoden som har gatt. - Jeg regner med at vi i perioden som
kommer skal kunne bade,
sloss og arbeide sammen, sa
Paus Faick til den nyvalgte
ordfØreren. - Malet er imidiertid a gjøre det som er best
for var kommune, og det er et
felies mal.
Man kan trygt si at ordfØrerskiftet foregikk i forsoningens and. Like forsoniige var
ikke alie i det nyvalgte kommunestyret da formmannskapsmedlemmer for kommende periode skulle velges.

Se siste side

VIGNETT

Stort sang- og musikkmøte:

FRITT FORUM Sangerinnen Lotta
pa
a
for
Vi forbeholder oss retten til kutte ned
!ange innlegg etter beste skjønn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og'
adresse.

Kirkene
Søndag 15. november
Enebakk
Ki. 11: Marl kirke v/Helgheim. Nattverd.

Torsdag 12111:'(U) ki. 19.00
STJERNESMELL

(V) ki. 21.00
STREETS OF GOLD
Søndag 15/11
(B) ki. 1.6.30
JUNGEL JIM OG DEN
HEMMELIGE GRUBEN

Svartdahl besoker
Betel, Ytre Enebakk

Kjempefest med gpisepi
Fortsettelse fra Vignett nr. 42 den 4. november
Kjendiseri er in. Det er med
umãtelig stor appetitt vi kan
boltre oss i den kulørte pressen
om hvem som har vrt I seiskap
hos hvem og hvem man kom
sammen med og hvem man dro
hjem sammen med. For ikke a
snakke om titler - fine titler. Endelig har vi ogsá i Enebakk fãtt
øynene opp for hvor betydningsfullt dette egentlig er.
Referatet fra <<grisefesten>> i
Vignett er et lysende eksempei,
som jeg er meget tilfreds, med.
Jeg bekiager irnidlertid at det ikke var helt komplett idet jeg via

visse omveier er butt gjort kjent
med en lang rekke betydningsfulle personer som dessverre ikke
kunne komme pa festen. Disse
bør ogsà nevnes. I fØrste rekke
gjelder dette lagerarbeider Jensen mlfrue, vikar Hansen rn/samboer, herr Nilsen (arbeidslØs) og
fraskilte fr. Johansen (for tiden
uten arbeid), hjemmevrende
fru Pettersen, ni/mann, menig
Pettersen og til sist visergutt Andersen (enslig).
Hilsen Barnsen m/frue
volontør

(U) kl. 18.30
STJERNESMELL

(V) ki. 20.30
STREETS OF GOLD

med den 11., Gro.
Hilsen tante

PLAKATEN
pa Y.
Enebakk skole lØrd. 14.
nov.
Se annonse.
Kulturaften I kveld
(ons. 11. nov.) Flateby
Samfunnshus.
Se annonse.
Enebakk Pensjonistforening har mote i
kveld ons. 11. nov.
Formiddagstreff tors.
12.11. ki. 11.30. Betel.
Skiforeningens lokalutv. Arsmøte 25.11.
Enebakk Senterparti holder ársmøte 12.
nov.
Ballongteateret kommer til Enebakk 12.
nov.
Flateby kino viser
Stjernesmell>
bl.a.
denne uken.
Se annonse.
Basar/Førjulsmesse
Misjonshuset fred. 20.
nov. - lØrd. 21. nov.
Se annonse.
Skogdag i Enebakk
tors. 19. nov.
Se annonse.
Betel
Husk ukens mØter.
Se annonse.
Enebakk Historielag
har mote 17. nov.
Se annonse.
Misjonshuset Bibeltime fre. 13.
Se annonse.
Bruktmarked

Heldagsbapnehagen
u Kipkebygda
Na skal man altsâ atter en a utfØre den kommunale oppgang matte smØre seg med gaven skikkelig! Det ma vtâlmodighet, og leve I usik- re noe vesentlig som mangkerhet 'om nàr barnehagexi ler. Vi som, 1rnge.r .,ba.rnehaskal pábegynnes. Det erfak- 'gen kan ikke godta slikt lentisk for mye forlangt. Gren- ger. For de aller fleste mensen er nádd! Den gangen de- nesker er det en malsetting a
batten startet, var misjons- gjØre jobben sin skikkelig.
foreningen pa Emaus med I Resultatene vi ser av jobben
bildet og yule bygge ut kort- som er gjort med Kirkebygda
tidsbarnehagen til heldags- barnehage vitner ikke om en
barnehage. Det ble nedstemt slik mâlsetting.
med den begrunnelse at bar- Hva med forvalteransvaret I
nehager var en kommunal Enebakk kommune? En
oppgave! Siden har tida gatt. stadig utsettelse av byggeDen kommunale oppgaven- start og gjentatte anbudsutble diskutert opp og I mente lysninger koster penger!
for det ble fattet vedtak om Slik slØsing med skattebetabygging. Folk ble oppfordret lernes penger kan man ikke
til a sØke plass til sine barn, godta. - SØrg for a ía finanog mange fikk tildelt plass. sieringen i orden straks!! Og
Kort tid etter fIkk vi beskjed benytt det byggefirmaet som
om at byggestart var utsatt! har fâtt anbudet! Noe annet
Vi ble igjen oppfordret til a er ikke forsvarlig. Dette ble
søke plass, og ble samtidig kanskje et litt uhøvlet innforespeilet byggestart hØsten legg, - men for a si dere en
87, og apning hØsten 88. Sig- sannhet, sa er uttalelsene
nalene fra kommunen pr over kaffekoppene rundt i
dags dato er slik:—Det er Enebakk adskillig krassere.
usikkert nar byggestart kan
finne sted p.g.a.uklarhet om Pa vegne av mange smâligger barnsforeldre, Wenche Solfinansieringen.Det
snublende nr a trekke den yang.
konklusjon at de som jobber
med saken I Enebakk kommune ikke er dyktige nok til

Lotta Svartdahls navn
har de siste ti ârene vert
uløselig knyttet til kristen sang og musikk pa sitt
beste i Norge. I forbindelse med lanseringen av sin
nye LP/MC, har Lotta og
hennes mann Aril lagt
opp en omfattende turne.
De besøker ogsã Ytre Enebakk, og i den anledning.eii blir, let,,araigert,
stort sang- og musikkmøte i Betel neste onsdag.

Som aktiv sangevangelist
har Lotta besØkt de fleste steder i vart land, samt Sverige
og Danmark. Overalt mottas
hun med begeistring av sa vel
unge som eldre. Hemmeligheten til dette ligger sâ
utvijsomt i hennes evne til a
kommunisere med alle gjennom sin sang. Glede og begeistring koblet sammen
med trygghet og fred, er
stikkord for hva Lotta formidler ved a presentere det
positive kristne budskapet.
Ny LP/MC
Etter en rekke plateinnspillinger gjennom arene,
slipper Lotta na den beste av
dem alle ut pa markedet.
<Himlen er din>> viser nye Sider og variasjoner ved Lottas
sang. Dessuten overbeviser

PensionisttPeff
Frisk Luft inviterer igjen til
pensjonisttreff pa Ignarbakke,
tirsdag 17. november.
Dalefjerdingen Sanitetsforening star denne dagen for serveringen, Frisk Luft for musikken,
og pensjonistene selv for dansen.
Som vanlig blir det sikkert en
hyggelig og munter kveld, med
mye god mat og hygge.
Det er gratis adgang for alle
pensj onister.

I

narmiIjoet
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hun som melodi- og tekstforfatter. Lotta skriver om
hvordan hun opplever den
kristne troen som en ressurs
midt i hverdagslivet. Den nye
tidsmessige rytmer side om
side med klassiske eldre sanger, svingende gladsanger og
stille tilbedelse.
Omfattende turne
I disse dager er Lotta pa
reise I hele østlandsomradet
for a presentere sin nye produksjon og det budskap hun
vii formidle. Det er I den anledningen hun denne gangen
besØker Betel, sammen med
sin mann Aril Svartdahl, som
er forkynner i pinsebevegelsen.
anne

'Onsdagens tekst'
Joh.12.44-50

Folq med

Sangerinnen Lotta Svartdahl og hennes mann Aril
deltar i det store sang- og musikkmØtet i Betel neste onsdag kveld.

—Se pa Jesus, fest ditt Øye pa ham, og se pa ham
slik som ban er, synger vi i en fin sang. —Han er
full av nâde og sannhet, sier døperen Johannes. I
tekstordet sier Jesus om seg selv:—Jeg er kommet
som et lys til verden for at hver den som tror pa
meg ikke skal gâ i mørket. Videre poengterer
han:—Jeg er ikke kommet for a dømme verden,
men for a frelse verden. Alle som tar imot ham
blir Guds barn. Disse skal unnga dommen, for den
tok Jesus pa seg. Den som har Jesus har evig liv.
Gár det an a eie noe bedre?
O.Strøm

VGNEU

Ukens filmep

Ukens spaltist
A bli ukens spaltist fØles
som en stor aere, men a uttrykke seg til glede for leserne er ingen enkel sak. Dog er
det en utfordring av det
sjeldne slaget.
øvelse gjør mester heter det
jo. Derfor intet mesterverk i
denne omgang.
En bør heist skrive om noe
som Jigger en pa hjertet. Og
det kan saktens vere mangt.
Mye godt er skrevet av tidligere spaltister. Brennende
innlegg som bade vekker og
gleder en.
Etter litt fram og tilbake har
ogsâ jeg funnet noe jeg vii ha
pa trykk. - Og skulle det
stundom falle litt tort, sâ er
det dog sant og visst! for a sitere Ibsen i Terje Wiigen.
Arbeidsplasser har vrt
mangelvare i bygda i mange
âr. Rett nok har mye bra
skjedd i senere tid. All aere
til dem som gikk i bresjen
for dette. Men fortsatt kan
det bli bedre. Mange er henvist til Oslo, Lillestrøm og
andre tettsteder for a tjene
til livets opphold. Flere synes dette er greit, men hvis
reisetid utgjør 3-4 timer,
med kØer og rushtid, er grensen for det behagelige
passert.En skal ha mye kompensasjon i form av solid
lØnn og inspirerende arbeid
for a veie opp dette. Personhig har jeg arbeidet bare
et halvt ár i Oslo og pendlet
fra Enebakk. Da matte jeg
opp kh.05 og var hjemme ved
18 tida. Etter middag var det
ikke overskudd til stort mer
enn senga. .Na' har jeg det
som ku i ei grønn eng. Reiser
hjemmefra klokka halv sju
og er tilbake klokka tre om
ettermiddagen. Slâ den! Rett
nok ma en trá til annenhver
heig, men noe ubekvemt ma
yel en sykepleier ogsá ha?
I gamle dager var det perioder med godt om arbeid. Jeg

tenker pa fabrikktida i Ekebergdalen. Her var det fyrstikkfabrikk i 20 âr. Mer enn
300 personer var sysselsatt
der. Men av ulike grunner
ble bedriften lagt ned i 1886.
Da hadde man opplevd blant
annet to branner. Da hadde
man opplevd blant annet to
branner, i 1870 og 1875. Den
driftige og framsynte Holm
JØlsen matte overlate Ekeberg i andres hender, og flyttet selv til smãbruket Solbakken. Etter nedleggelse av
fabrikken ble en stor arbeiderbolig flyttet herfra til
meliom
Fyrstikkbakken
smalvollen og Tveita. Flere
arbeidere flyttet med, og fortsatte i samme bransje ved
fabrikken pa Grønvold. JØ1sens datter Ragnhild har
mye stoff fra fabrikktiden pa
hjemstedet i sine bøker, spesielt i Brukshistorier.
Pa Flateby var det cellulosefabrikk fra 1905 til bortimot
krigens dager. Hartvig Bache Wiig fra Bástad sto bak
dette foretaket som ga arbeid til omlag 100 mann. En
av disse bodde i Ekebergdalen og spaserte daglig
fram og tilbake fra arbeidet.
Litt av en prestasjon. Og dette var lenge for 37 1/2 timers
arbeidsuke! Folk matte vre seigere for enn nâ. I alle
fall matte de ha en helt annen innstilling. IEre vre
dem for det!
Men tidene endres pa godt og
vondt. Ofte er det lite en vanhg enebakkborger kan gjØre
til eller fra. Men kunne disse
tankene inspirere de folkevalgte til fortsatt innsats for
arbeidsplasser i lokalsamfunnet, yule det glede mitt
hjerte. Forhâpentligvis ogsá
mange andres. Takk for oppmerksomheten. Si kaster jeg
ballen over til Roar Hoist,
som blir neste ukes spaltist.
o

Olav StrØm

Basap og julemesse
Na er det basarene og julemessenes tid. Fredag 20. og lØrdag 21.
november er det pa misjonshuset
i Ytre Enebakk det er basar/julemesse hvor pengene som kommer inn gâr til inntekt for Norsk
Luthersk Misjonssamband. De
driver et utstrakt hjelpe-, skole-,
helse- og misjonsarbeid i 10 land i
Afrika, Asia og SØr-Amerika, og
Ca. 600 misjonrer er i tjeneste
knyttet til NLM.
Fredag 20. nov. âpnes dØrene
pa formiddagen, bl.a. med en formiddagssamling hvor det er andakt v/misjonr Randi Elisabeth
Moslátt, sang v/Gudrun Midsian
og en formiddagstrekning. PA
ettermiddagen er det kveldssamling med andakt v/Randi Elisabeth Moslâtt, sang av barnekoret og en aftentrekning.
LØrdag 21. november ápnes dørene for basaren igjen pa formiddagen, og pa ettermiddagen
er det et avslutningssamvr. Under dette samvret trekkes ogsâ

gevinstene. Det skal ogsá vises
film om hva misjonspengene brukes til. Begge dagene er det kafeteria og et loppebord. Vi viser
til annonse.

Torsdag 5.11. ble det funnet en
Selv om Astrid Lind- len, samtidig som de sammen
Ford Sierra pa Flateby. Denne grens jubileums-feiring er ordner opp med skurken Dr. Helvar butt stjâlet i Ski. Det ble ogsâ over er det ikke slutt pa ler som bortfØrer innfødte menn
funnet igjen en stor motorsykkel,
for a arbeide i en hemmelig gruve
en sákalt Crosser, 650 kbk Kawa- visning av barnefilmer pa hvor det blir fremstiit syntetiske
saki. Denne ble funnet i Ekeberg- Flateby Kino.
diamanter, men som alitid orddalen. Politiet ber publikum om
ner Jungel Jim og hans trofaste
Denne uken vii Jungel Jim og fØlgesvenn,
opplysninger i denne saken.
apen Tamba, opp i
bli
vist.
Den
hemmelige
gruven
Fredag morgen fikk politiet
saken.
melding om skudd i skogen mel- Johnny Weissmuller er igjen i farFor ordens skyld gjØres det
lom riksveien TØmmerbrâten Ly- ten, ikke som Tarzan denne
seren. Det ble ogsa oppservert en gang, men som Jungel Jim. Han oppmerksom pa at kinobilletten
elghund i omrâdet, og det er mis- hjelper en kvinnelig fotograf a koster kr. 10 for bade voksne og
finne en forsvunnet flyver i junge- barn.
tanke om uloviig jakt.
Politiet kjØrte patruije fredag
kveld. De var bl.a. innom alle
ungdomsklubbene i bygda. - Det
var .veidig bra over alt, veldig
positivt, kan Stig Hansen ved
lensmannskontoret fortelle.
I lØpet av helga har det vrt
innbudd ved Mjr ungdomsskole. De ubudne gjestene hadde
brutt opp en dør oppe pa baksiden av skolen, og brutt opp mange dØrer inne pa sin leting etter
verdisaker. En safe var brutt opp
med skolens eget verktØy. Her
var det bl.a. stjálet 5-6 bankbØker. Et brbart stereoanlegg
var ogsá borte, samt nØklene til
hele skolen. Lasene blir na skiftet
Ut. Politiet ber om tips fra publikum. Er det noen som har oppservert noe i lØpet av helga, sa
meld i fra til lensmannskontoret.
Glatt fØre kombinert med som- Jungel Jim
han ikke fikk delta i Olympiaden
merdekk gay flere utforkjØringer
pa grunn av sin religiØse tro.
Torsdagen starter opp med
i løpet av helga. Politiet ber folk
En dag kommer Alek i kontakt
kjøre etter forholdene. Samtidig Stjernesmell - en komedie som
ber de om at folk som har vrt slar gnister! Bill og Ernest kunne med to unge amatØrboksere. Disuheldig og havnet utfor veien. og ha vrt verdens beste venner se overtaler ham til a bli deres
ikke har ftt f)ernet bilen for-, hadde det ikke vrt for at et lite trener og gjennom dette far livet
holdsvis hürtig, om âmëlde ifrd uskyIdigs'am'menstØt rrellom de- h'1ën
til vakthavende, selv om det ikke res Cadillacer sender dem hode- ham sjansen til a gjenvinne sin
stups pa kollisjonskurs. De lever selvrespekt og livslyst. De unge
har vrt personskade.
begge av a selge biler og for dem bokserne ser dette som en muliger det ikke en jobb, men en iivs- het for a tjene penger for a komstil, - hvor man ma bruke alt me seg bort fra slummen. Den
man har av fantasi, sjarm og list store og avgjørende kampen
kommer den dagen de skal mote
for a fA i land et saig.
det russiske landslaget.
Tilley har satt seg det mau a bli
De to sistnevnte filmer blir vist
best og bruker alle triks bransjen
er ikke tørkeovner
bade torsdag og søndag.
har a by pa. Men i det siste har
det bare gatt nedoverbakke, og
sammenstØtet med Bill var drapen som fikk begeret til a flyte
over. Billy er et naturtalent med
et meget realistisk blikk - ikke
bare mot fremtiden, men ogsá
mot Ernests kone, Nora.
Nar man trodde boksefilmer
var et utbrukt emne som ikke
kunne tilføres noe nytt, kommer
STREETS OF GOLD. En film
som i aller hØyeste grad handler
om boksing, men uten a vre en
tradisjonell boksefilm.
Alek (Klaus Maria Brandauer),
er russisk jøde og tidligere sovjetisk boksemester, hoppet av da

Varmeovner
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1800 Askim

Siste dag for innievering av epler til leiepressing er lØrdag 14. november.
Vi har ellers apent hele âret for saig av saft og gele til fabrikkpriser.
Priseks: '/i 11. solbrsaft kr 14.70, '/i ft. rips kr 11.80, '/i fl.
eplemost kr 5.20. I tillegg kommer flaskepant kr 2.00.
Ripsgele 440 g, kr 7.00, solbrge1e 440 g, kr 8.10, eplegele
440 g, kr 7.10.
9.00-16.00
Apningstider utenom sesongen
9.00-12.00
LØrdag
13.00-13.30
Stengt mellom
Tlf 02/88 18 06
0-1

6x

h6r

arrangerer kulturaften pa

Flateby Samfunnshus

Pel

ons. 11. nov. kI. 19.30.

Sang, musikk, teater.
Utdeling av ârets kulturpris.
Billetter a kr 50,- legges
Ut for saig fra 5. nov. hos
Bjerke Dagligvare, Harajama Sko, Vardeberg
Dagligvare og Løken Matsenter.

VIGNETT

Balloll9teatepet med
ny fopestilling

Kjell Matheussen med sønnen Alexander og i midten den flotte hanen iforestillingen
om herr Fuglesang og Himmelkua

I morgen er det førsremiere i herredsstyresalen pa Ballongteaterets
nye forestsilling Herr
Fuglesang og himmelkua.
Kjell Matheussen var en
av de tre som fikk tildelt

kulturstikommunalt
pend pa 5000 kroner i 87.
Midlene er brukt i forbindelse med produksjOn
av den nye forestillingen.
Matheussen har arbeidet i tre
kvart ár med denne forestillin-

gen, paralelit med at han har
reist og spilt forestillinger, slik at
Ballongteaterets drift har gatt
sin gang.
Hovedpersonene i den nye forestillingen er herr Fuglesang, Superselger SØrensen, himmelkua,
postbudet og hanen. Og det til
slutt en liten overraskelse som
ikke ropes fØr mot slutten av forestillingen.
Fra handlingen kan vi rope av
herr Fuglesang sturer fordi han
har mistet kua si. Pa den màten
blir det hverken raut eller melk a
fâ pa den lille garden. Men herr
Fuglesang gir ikke opp. Han tØrker tárene, tenker seg om, og bestemmer seg for a spare til ei fly
ku. Og mer roper vi ikke. Resten
far du vite nãr du ser forestillingen.
Og Herr Fuglesang og Himmelkua er en innholdsrik forestilling, med lun humor og trygg
atmosfre, paralelit medforviklinger og skurkestreker. Ikke
minst er superselger SØrensen en
liten sleiping. Det skumle er
imidlertid aidri skumlere enn at
selv de aller yngste beholder hapet om en lykkelig slutt.

øvelse i atelieret. Kjell Matheussen og noen av karakterene
fra det nye stykket

Kjell Matheussen startet Ballongteateret i 1975 og har hatt ansvaret for alle oppsetningene siden. I árenes lØp er det butt tilsammen 10 forestillinger. I dag
driver Kjell Matheussen Ballongteateret sammen med kona Ingrid. Herr Fuglesang og himmelkua passer for barn fra 3 âr og
oppover. Denne gangen er Kjell
Matheussen ansvarlig for manus,
dekor og spill, og har i tillegg
vrt ansvarlig for dukkene sammen med sin kone Ingrid. - Det
har vrt et vellykket samarbeid,
sier Matheussen - Jeg former og
Ingrid syr. Vi har kost 055 veldig,
sá en kan trygt si at det har vrt
et vellykket samarbeidsprosjekt.

Skinnmagert
Sà har de statlige innstramningene ogsã tatt kvelertak pa Enebakk. Budsjettforslaget for 1988 er det magreste pa flere tiár.
Det blir ikke snakk om vekst, men tvert imot nedgang og dárligere tilbuci for enebakkfolk pa de aller fleste omrdder. Dette
skal man i tillegg betale mer for iform av Økte avgifter. Ingen er
glad for dette.
I en sàdan stund kan man saktens dvele ved tingenes tilstand
og se seg bddefram og tilbake i gremmelse.
En lang liste av vedtatte prosjekter, mer og mindre realistiske
er tatt Ut av langtidsbudsjettet for 88-91.
Et ambisiøst kommuneplanforslag foreligger. Mye kommunal
tid og krefter er lagt ned i det. Og drØmmer skal man selsvsagt
ha. Plan for utvikling av kommunen er man forpliktet til a ha.
Likevel ma frustrasjonen vcere stor nâr mye av planene de
kommende fire är ikke kan bli annet enn luftslott i nàvctrende
Økonomiske situasjon.
Som vanlig er kultur og skolebudsjett ettertrykkelig beskãret.
SØrgelig. For samtidig som man Ønsker fly nceringsvirksomket
til kommunen, og bruker,for ikke og snakke om har brukt store
beløp i disse bestrebelsene, overser man tydeligvis detfaktum
at det som til syvende og sist avgjØr om folk vil ski seg ned i en
kommune er tilbud pa skole og fritidssektor. Det var nettopp
her man skulle satset..
Kulturen far radmagre kár. Tillitsinannskrisene i de frivillige
organisasjoner skal ikke bli betlre etter dette. Og nettopp disse
organisasjonene representerer brorparten av det som rØrer seg
i Enebakks kulturliv. Det er grense for hvor mange kakebasa
rer ,loppemarkeder og veldedighetsarrangementer innbyggerne klarer a arrangere. det er grenser for hvor mye dugnad
en orker etter en slitsom arbeidsdag, kanskje med pafølgende
ekstraarbeid for blant annet a klare de Økte kommunale avgifter.
Define planeneforsvinner en etter en. Sàpeboblene brister. Tilbake star blant annet et digert hØl oppe ved Streifinn. Mye
planleggingspenger er puttet i det, men idretten harfremdeles
ingen hall a trene i. Og det skal de keller ikkefa defØrstefire ar
hvisforslaget til LTB 88-91 blir vedtatt.
HØlet ved Streifinn kan stet som et eksempel for ettertiden pa
hva som skjer nar man ikke setter ncering etter tce ring. Vyer og
visjoner er bra, men samtidig er det nyttig med en finger ijorda
her og na. De 100.000-150.000
som er brukt til planlegging av idrettspark pa Flateby hadde
vcrt gode a ha na. Det hadde vcrt omtrent belØpet posten for
tilskudd til drift og vedlikehold av anlegg er skaret ned med.
Politikerne har en umulig oppgave framover. Likevel setter vi
var W til aide einer a-oznpnoritere.noei Enebakk. -

Kultupaften
Vi minner igjen om kulturaftenen pa Flateby Samfunnshus
onsdag 11.11.87 ki. 19.30. Vignett
i samarbeid med Flateby Vel star
som arrangØrer. Vi haper at riktig mange vil finne veien hit. Som
for nevnt er det mange av bygdas
egne kulturutØvere med her, sá
kom og hØr og Se: Marit og Arild
AambØ, Enebakk Janitsjar, Enebakk Dramatiske Selskap, Leikarringen Ignar, Stranden Skolekorps og Enebakk Trekkspiiiklubb. Kulturprisen for 1987 vil
bli delt Ut til Enebakk Trekkspillklubb denne kvelden.
Det er fremdeles noen billetter
igjen. Disse koster kr 50.00 og er a
fa kjØpt pa fØlgende steder: Bjerke Dagligvarer, Harajama Sko,
Vardeberg Dagligvarer og LØken
Matsenter.
Enebakk Dramati.ske Scelskap
medvirker ogsa, og her er Gaathaug som Marlyn Monroe.

Maonedens utstillep
Denne maneden er det Ella
Berg som har utstillingen pa
ligningskontoret.
Ella Berg bor i Tomter, men er
ekte Enebakk-jente, født og oppvokst i <<kretsen som Enebakk
glemte>>, RausjØ.
Fm Berg begynte fØrst a male
for 10-15 ar siden. Hun betegner
seg selv som hobbymaler, men
ma jo iflnrØmme at det har butt
noe mer enn en hobby na.
- Jeg maler heist fra nrmi1jØet her, og noe fra fjellet. Naturen

er det jeg heist liker a gjengi - forteller hun. Bilder med kjente
Tomter-motiv henger na pa Utstilling i biblioteket pa Tomter
skole, i ABC- banken I Ytre Enebakk og som fØr nevnt pa hgningskontoret her i Enebakk.
Bildene henger
som sagt i higningskontorets lokaler. Benytt anledningen til a se
disse bildene, vi er sikre pa at
mange enebakkinger vil kjenne
igjen flere av motivene.
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Store og smâ koser seg med deilig mat.

Avtroppende leder i I.L.Driv, Tore Tidemann, overrekker Lions po/cat tit Katharina
Hákonsen. En smilende Christian HØe venter pa sin.
Søndag 8. november avholdt I.L.Driv sitt ársmøte. Motet ble elegant ledet
av Bjørg Aaslie. Det var
for Øvrig første gang en
kvinne ble valgt til moteleder pa ãrsmøtet.
Sakene ble gjennomgãtt uten de helt store diskusjoner. Valgkomiteen
hadde ikke klart a komme
frem til en kanclidat til ledervervet i âr. Tore Tidemann, som har vart leder

det siste ãret, Ønsket ikke
gjenvalg. Lederstilhingen
star altsà ápen.
Hovedstyret ellers, etter valget
er: nestleder Kjell Furulund, kasserer BjØrn Egil ElverhØy, Sekretr Marit Myhre, styremedlem Bjorn Halvorsen, 1. varamedlem Unni Simonsen, 2. varamedlem Kitty Eide. Medlemmer
til Idrettens kontaktutvalg
(IKU): Kjell Furulund og Terje
RØkeness.
Utdelingen av árets Lions p0-

Fotball for do <<Iate
Fotball er og skal vre gØy!
Under dette motto og det faktiske forhold at reale mannfolk med
hár pa brØstet ikke liker hardtrening, motes et knippe lett aidrende og fulistendig ambisjonsfrie mannfolk pa Driv-plassen i
Ytre et par ganger i uken for
spille fotball. De har ikke som
mál hverken a bli lokale Maradonnaer, verdensmestre eller for
den saks skyld ta opp kampen
om ledige piasser pa Drivs A-lag.
De motes rett og slett for a spille
fotball og ha det gØy. Trim med
fotball er det best dekkende Uttrykket.
- Dette er et tilbud til alle oss
som fØler behov for a trimme litt
og som samtidig synes det er goy
a spille fotball, uten at det hverken stilles noe som heist krav til
ferdigheter, utholdenhet eller utstyr, sier en av initiativtagerne,
Tore Smâdal til Vignett. Vi fØlger
ikke noe ferdigspikret treningsprogram og har heller ikke noe
málsetting, bortsett fra at det
skal vre en uhØytidelig lek med
fotball som samtidig gir oss frisk
luft i lungene og litt trim. Treningen er like enkel som fotballens
grunnfilosofi, sier Smâdal. Vi mØ-

kal ble foretatt •p. - Arsmotet,
Arets vinnere er: pa spin.nesiden
Katharina Hàkonsen. Hun er en
meget aktiv og alisidig ung dame. Katharina har oppnàdd meget gode resultater i friidrett.
Hun er ogsâ aktiv i turn og pa fotbailbanen.
PA guttesiden var det Christian HØe som fikk pokalen. Christian er ogsâ meget aktiv i flere
sportsgrener. Det er for sin innsats pa friidrettsarenaen og pa
ski han ble àrets pokalvinner.
Gratulerer begge to.

Handball
Mjarha11en 8.11.87
G 14 Enebakk - LillestrØm/Fram
Resultat: 26 - 3
Ved pause: 13 - 0
Gutter 14 spilte sin tredje seriekamp for sesongen 87/88.
Kampen gikk mot LiliestrØmí
Fram i Mjrhal1en.
De hadde ná to kamper bak
seg hvor alt de hadde trent pa ikke fungerte. Etter mye tankearbeid ble de enige om at spille-

Ekte mannfolk liker ikke
hardtrening, og pa Driv-plassen er det to ganger i uken
lett trim og uhØytidelig lek
med fotball for ambisjonsfrie
mannfolk over 30.
tes onsdager og lørdager, deler
gruppen inn i to lag som spiller
mot hver andre sá lende den enkelte orker. Det er helt opp til
hver og en hvor lenge man vil
spille, sier han, som legger til at
man heller ikke har ambisjoner
om a danne lag for a spille serie-

fotball til sommeren. Dette er
rett og slett en uhØytidelig fotball-trim for alle de som fØier behov for a rØre litt pa seg og som
pirres av en fotball. Det betyr ingen ting om man har spilt fotball
tidligere og det stilies seivfØlgelig
ikke noe krav til utstyr, sier Smadal.
Siden vi startet opp for en drØy
uke siden, har det dannet seg en
kjerne pa 8-10 karer fra 30 ár og
oppover. Men vi ser gjerne at det
kommer flere. Det er plass til alle
og dessuten: Desto flere som er
med, desto mindre ma hver enkeit lØpe. Vi motes hver onsdag
og lØrdag, avsiutter Smâdai.

Dette kunne barna i Ytre Enebakk barnehage juble, tirsdag
tredje november. De hadde laget
istand til stort bursdagsiag, med
mange gjester.
Da gjestene ankom var barnehagen fint pyntet med tegninger
og bailonger i taket. Avdeiingsieder Anne Rasmussen Ønsket alle
hjerteiig veikommen, og fortalte
litt om de ti ârene barnehagen na
hadde bak seg. Anne Rasmussen
har selv vrt i Ytre Enebakk barnehage i alle de ti arene.
NA var det barnas tur, spente
skuespiilere sto og trippet for a
komme til.
Barnehagebarna sang og viste
fingerleker, og . førskolegruppa
fremfØrte et iite skuespill. Her
var det bade konger og dronninger og mer til. Flinke var de
alle sammen og applausen ble
stor.
Aile gjestene ble innbudt til a
spise niiddag med barna. Spisesalen var.pgs ,â flott pyt&t med
1.pà.allé b r enefr og ail.&igei
Bordkort viste hvor alle skulie
sitte. Ordfører Lucie Paus Falck,
representanter fra sosialkontoret, representanter fra skoiekontoret, râdmannen, og mange
flere gjester satt pa barnestolene
og spiste sammen med ungene.
Alie ble som barn igjen og koste
seg med den deiiige gryteretten,
stiien skuile fortsette som hittil.
Treningen fredag ble brukt til a
ta Ut laget.
I denne tredje kampen fungerte alt som det skuile, helt fra
start av. FØrste omgang ble en
oppvisning av de sjeidne. Morten
Jøraas sto i mal første omgang.
Han hoidt malet rent heie omgangen. En flott prestasjon.
Gutta spilte veidig bra i forsvar, og nØytraliserte motstanderne fuiistendig.
I angrep lØp enebakkingene
rett og slett fra motstanderne,
samtidig som de fikk med seg bade ball og medspiilere.
Annen omgang ble startet med
samme mannskap som fØrste
omgang, med unntak av malmann. Petter Holmen sto i mal i
denne omgangen. Laget i sin heihet skal berØmmes for sitt spill i
denne kampen. Det var et lagspill som fungerte veidig bra.

Mâlene var ved: Kim
Engvik 10, Espen Gitlesen
6, Morten Melheim 5, Syver Holtet 3, Kristian
Englund 1 og Truls Osteras 1.

P-12
Dato: 7.11.87
Sted: BB-hallen
Lag: Sørurnsand - Enebakk
Resultat: 7-7.
P-14.1
Dato: 7.11.87
Sted: Jessheirnhallen
Lag: Kiøfta- Enebakk P-14.1
Resultat: 7-19
Pauseres.: 4-11.
P-14.1

kaffe og kakene som ble servert.
Ordføreren holdt en hiisningstale til bursdagsbarnet. Hun fortalte at hun for mange ar siden
var med i en pressgruppe fra husmorlaget, for a fà bygget barnehagen. Hun satt ogsâ pa gaiieriet
under kommunestyrets behandiing av saken. Stor var gieden da
hun for ti ar siden kunne vre
med pa âpningen. Moro var det
ogsà a ha et av sine barn i barnehagen den ailer første tiden.
-Er det kjedelig a hØre pa noen
som prater sà mye>, spurte hun. Neiii, - kom det unisont fra ungene, - skal jeg fortsette da? - Et
nytt neiii... Pa spØrsmal fra ordføreren om det var noe de Ønsket
seg i barnehagen, kom svarene
kontant: Raserbil, brannbil, duk
kestue osv. Anne Rasmussen
fikk overrakt en bursdagsgave
fra Enebakk kommune, kr
1000,-. - Dette er 100 kroner for
hver.t av arene barnehagen fyiler,
vrsgo,do grau,ierer, med dagen slite otdfØern Sin tale
'Kitrkonuien lioha' LØvseth haddeogsa'méd Seg en bursdagsgave. Barnehagen fikk en fin
bok om Enebakks gamle kuiturminner. Skolesjefen overrakte
biomster og gratuiasjoner.
En fiott sang hadde vertskapet
laget til zere for gjestene og dagen. Her var alle gjestene nevnt,
og de ble takket for at de kom i
bursdagsselskapet.
Dato: 8.11.87
Sted: Mjrhal1en
Lag: Enebakk P-14.1 - Skjetten
Resultat: 21-1
Ved pause: 11-0.
P-14.2
Dato: 7.11.87
Sted: Jessheirnhallen

Lag: Nannestad 3 - Enebakk 2
Resultat: 7-12

I denne kampen var det hele fern
utvisninger. Fire av dern pa
samme ving.
P-14.2
Dato: 8.11.87
Sted: Mjerhailen
Lag: Enebakk 2 - Haga
Resultat: 10-7
Ved pause: 7-3.
P16
Dato: 8.11.87
Sted: Fethallen
Lag: Fet - Enebakk
Resulatet: 11-2
Ved Pause: 6-1
P12
Dato: 8.11.87
Sted: Mjrhal1en
Lag: Enebakk - Skedsrno 2
Resultat: 3-3
Ved pause: 1-2
Meget spennende kamp. Enebakk là under helt til to mm. av
kampen gjensto. Da utlignet.de.
D5
Dato: 8.11.87
Sted: Mjarha1len
Lag: Enebakk - Haga
Resultat: 27-11
Ved pause: 12-5

plo

Dato: 7.11.87
Sted: TrudhaI1en
Lag: Skedsmo - Enebakk
Resultat: 5-3
Ved pause: 2-2
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Ron katastpofe for skole og nwPM11jO
1988—budsjettet for Enebakk balanserer med 99,7
millioner.
Inntektene
henter kommunen fra
skatt, (63%), rammetilskudd, (22%), andre statlige overføringer, 4%, og
salgsinntekter, som blant
annet er kommunale avgifter, husleier etc, (9,7%).
Den siste posten er okt.
med 24,3 prosent for 1988,
som følge av at kommunale avgifter Økes
kraftig.
Det pengene skal brukes
til er lønninger, utstyr,
vedlikehold og andre
driftsutgifter,
diverse
overføringer og tilskudd
til folketrygden som er
økt med 4,5 millioner i
1988. Samlet koster alt
dette 91,5 milloner. Det
tilsvarende tallet i fjor
var 85 millioner, altsâ en
økning i for 88 pa 7,7 prosent.
Nâr alt dette er betalt har Enebakk igjen 8,1 mill, a rutte med,
d.v.s. en nedgang pa 3,9 prosent
fra 87. Men sa kommer renter og
avdrag pa lan som i 88 beiØper
seg til 8,3 mill. Dermed blir det
slett ikke noe igjen a rutte med.
nár forpliktelser, og det man ikk
kan komme unna er betait. Tvert
imot stat man igjen med en minus pa 200.000 kroner. Med dette
resultatet kan man se langt etter
muligheten for avsetning til
fonds og styrking av kontantbeholdningen. Med andre ord,
Enebakk har ikke penger til noe
som heist utover det høyst nØdvendige. Den eneste forandringen man kan fà i forhold til foreliggende budsjett, er at politikerne omprioriterer mellomn
etatene, eller at etatsjefer og styrer omprioriterer innen eget
budsjett i den grad dette er muhg.
STATLIGE
INNSTRAMMINGSTILTAK

Det er de statlige innstrammingstiltakene overfor kommunene som ogsâ slátr Ut for
fullt i Enebakk. Mens 11987 betalte Enebakk 1,84 mill. i tilskudd til folketrygden. I 1988
skal man betale 5,8 miiioner.I tilleg kommer Økt arbeidsgiveravgift, pluss eventueit arbeidsgivers plikt til a betale sykepenger ogsa for3 uke, som foreslâtt fra 88. Dessuten vii en 0kfling av renten med 1 prosent representere ytterhigere 450.000 i
ekstrautgifter for kommunen
som har en lanegjeld pa 45 mill.
Regjeringen har beregnet resultatet av sitt innstrammingsopplegg overfor kommunene til
nuhlvekst. økonomisjef Jan Olav
Aasbø mener at for Enebakks
vedkommende vii resultatet av
de statlige innstrammingstiltakene bli en reehl nedgang pa 2
prosent.
SEKS MILLIONER

Seks millioner matte 88 budsjettes skjres ned med i forhold
til de gitte rammer som bygde pa
forutsetninger i LTB 87-89. I tillegg til de statlige innstrammingstiltak papeker Økonomisjef
og radmann de endrede forutsetninger p.g.a. oppbindingen i
budsjettet pa 1,2 millioner i ekstraressurser som ble tildeit skolen i var,og som ikke var innê i
LTB.For A fA det hele i balanse er
drastiske tiltak foreslatt iverksatt. Det er budsjettert med
Sterk Økning av de kommunale

avgifter, og det foresiâs full stillingsstopp i 88.
SENTRALADMINISTRASJONEN

miDet er her vi finner den stØrste
veksten som tilskrives Økte utgifter i forbindelse med EDB behandling pa KDØ. Men den planlagte oppjusteringen av godtgjørelse til de folkevalgte blir det
ikke noe av. Snarere tvert imot.
Budsjettposten star i null for 88,
mens etatenes forslag var pa en
halv million og fjorarets belØp
rundt 150.000. Kurs og konferanser for folkevalgte, saint kommuneplanlegging har man imidlertid funnet plass til med henholdsvis 25.000 og 30.000 kroner.
Kurs og opplringsposter star
ogsa sâ godt som ubeskaret i senraladministrasj onens budsjett.
Posten for vedlikehold av adrninistrasjonenes bygninger er
beskáret fra 70.000 til 40.000, og
kantina har ftt sin utstyrspost
beskaret med 35.000 i forhold til
etatens forslag, slik at alt som
'blir igjen pa denne posten er 5000
kroner som ifjor. Oppvaskemaskinen ma fortsatt lekke, for vediikehoidsposten for kantina star
pa samme belOp som ifjor. Bedriftslegeordningen far sin lØnnspost halvert i forhold til eget forslag og utstyrsposten her er kuttet ned fra 40.000 til 5000 kroner.
Midler til arbeidsmiljøutvalgets
virksomhet star imidlertid ubeskaret. Det samme gjelder midler
til tiltaksnemnda og likestillingsutvaiget.

Det har vcert mange hull a putte pengene i. Lenge skal det ogsà gàfør det blir idrettsanlegg i det utgravde omràdet ved Streifinn. Anlegget er tatt helt ut av langtidsbudsjettet.

SKOLE

Skolen far 'r6ththetiiet61Ièt
sitt beskare med 100 timer Dette
begrunnes bl.a. med at kiassetallet gar ned med 2 klasser totait i
88. Besparelsen her er omregnet
til 1,2 mill i 88/89 d.v.s. rundt
600.000 kr pa 88 budsjettet.Ehlers
er skoiebudsjettet beskaret med
200.000 kroner pa vikarlØnn,
30.000 kroner pa vikarlønnlleir
skole 346.000 pa utstyr, 45.000 pa
vedlikehold, 30.000 pa ekskursjoner og skyss og 313.000 pa arbeidsmaterialer og fritt skolemateriell.
10.000 kroner til prosjektering av
Kirkebygden skole er strØket, likeledes midler til uteanlegg ved
skolene, asfaltering ved Stranden og Ytre Enebakk skole. Det
er hehler ikke avsatt noe til uthedring av tak ved skolene eller
nye vinduer til Stranden og Kirkebygden skole. Totalt er skolebudsjettet redusert med 4,4 prosent eks.lØnn.
HELSE OG SOSIAL

Driftsutgiftene eks.iØnn stiger
her med 5,1 prosent, noe som tilskrives bl.a. Økte utgifter ved
flyktningemottak og til barnevern. AvlØnningen av stillingen
som fiyktningekonsulent er da
inne i budsjettet.
Reelt sett far man en nedskjring pa denne sektoren pa 2,3
prosent.
Det foreslas videre at den ubesatte psykoiogstilhingen hehler ikke
besettes i 88. For legesenteret
foreslas en halvering av utstyrspostene, og en Økning av posten
for egenandeler med 105.000
d.v.s. rundt 30 prosent.
Dette begrunnes med at man
med de nye lokahitetene kan oppna en mer rasjonehl drift.
Fra 1.1.88 overtar kommunen ansvaret for driften av Enebakk Syke og Aldershjem. Fra da av skal
pasientene betale for opphold til
kommunen. Dessuten tilfØres tilskudd til driften gjennom rammetilskuddet. Muhigens kommer
man Ut i balanse her, men usikkerhetsmomentet er inntekten
av egenandelene som i utgangangspunktet er beregnet til
800.000 kroner. Her kan det bhi
inntektssvikt-eller merjnntekt.

e t t e hengei nOye'Tsarnmen med
utnyttelsen av kapasiteten, og
hvilken drift man far, pa den ene
siden vil kommunen tjene pa
langtidsopphold, mens det Ønskehige er a drive godt og skikkehg shik at pasientene far korte
opphold.
Det kan imidiertid bety mindre
inntekter.
PA sosialsektoren er midler til
den ubemannede kuratorstillingen ikke tatt med i budsjettet, og
videre blir det ikke satt av noe til
klargjøring av bohig for psykisk
utvikhingshemmede og drift av
denne, som foreslatt fra etatenes
side. Shike boliger er ledd i den
vedtatte planen for tilbakeføring
av HVPTJ til kommunene.
Det er ikke satt av noe til drift av
barnehage i Kirkebygda, selv om
utbyggingsprogrammet
skal
gjennomfØres.
Funksjonshemmede kommer ogsa darhigere Ut av det ved at
fylkeskommunen fra 88 av overtar ansvaret for transport av
funksjonshemmede. I fjor brukte
Enebakk 0,2 mill, pa denne ordningen. Nar fylkeskommunen
overtar blir tilskuddet redusert
med 85.000 kroner.
KIRKE OG KULTUR

Fra 1988 er kirke og kultur foreslatt lagt inn under en kulturetat med en kultursjef pa toppen
som Øverste administrasjonssjef.
Kirkens budsjett er butt beskaret med 4,3 prosent eks.lØnn,
og begge kirkene har ftt redusert sine forslag til utgifter til bemanning Enebakk med 19,6 prosent og Mari med 10,3 prosent
sammenhignet med menighetsradenes torslag.Utgiftene pa kirkegardsbudjettet er beskaret
med 32,3 prosent.
Kulturbudsjettet er det som er
butt kraftigst beskaret med hele
8,7 prosent. Tilskuddene til lag
og foreninger er redusert med
60.000 kroner og higger na pa
400.000 kroner som er 20.000 kroner under 87.beløpet.Det er 86
lag og foreninger i Enebakk).
Voksenopplringsmidier er strØket. Bibhioteket har ftt skaret
ned pa midler til bOkkjØti .og'in-

ventar. Bygdeboka er det ikke
satt av penger til i strid med etatens forslag som var pa 50.000. Videre er tilskuddene til kuituranlegg redusert med 130.000 kroner og iigger pa 578.000 kr, som er
i underkant av 100.000 kroner under 87 niva.
Kulturstipendet er nullet Ut, iikesa posten for innkjØp av kunst
for bare a nevne noe. Og posten
for tilskudd til adkomstveier/lØyper til marka er redusert med
19.000 kroner til 7000 kroner.
TEKNISK ETAT

Etaten far en tilbakegang pa
5,6 prosent. Sterkest utsiag gir
dette seg pa utstyrssida. Posten
for tilskudd til privatveier er
strØket, og midler til vedlikehold
av kommunale veier er beskaret
med 100.000 kroner. Ellers er det
lagt opp til at E-verket skal dekke kostnader til vedlikehold av
vei og gatelys i 88. Dette er ment

som en kriseordning, og betyr en
besparelse pa budsjettet til teknisk pa 200.000 kroner.
RENTEUTGIFTER

Kommunens lanegjeid er pa 45
millioner. Det gir renteutgifter
pa 5,9 mill. I tilleg kommer renteutgifter pa 0.26 mill pa lan pa
igangsatte prosjekter, og nye lan
som skal tas opp til prosjekter
som skal gjennomfØres representerer ytterligere o.25 mill.
Dermed blir samlede renteutgifter for kommunen i 88 pa 6.4 millioner
Renteinntektene i 88 higger pa
0.6.mill.
1 1988 utgjør skatteutjamningsmidlene 22.796 kr mot 14.373 i 87.
Avdrag pa gjeld er fØrt opp med
3.5 mill, mens det skal lâned nye
2 millioner. Dette innenbrer en
reduksjon av lanegjelda pa
1.5.mihl.

iimvestepinigep I
Soppel Og kloakk
Det er knapt snakk om investeringer i det hele tatt i 88. 1,8 millioner er alt som skal brukes her,
og det skal ga til innkjØp av ny
traktor, kompaktor (maskin til
komprimering av sØppeD, kbakkplanlegging og kjØp av torntegrunn pa Haug. Investeringene
skal finansieres med lan, fonds
og driftsmidler.

Ny kommunetraktor er av de
ytterst fã tingene det blir ei
rád med i 1988.

VGNETT

UDSJETTET - BUDSJETTET - BUDSJ,ETTET
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Budsjettet for 88 og LTB
for perioden 88-91 er lagt
fram, og skal behandles
samtidig. Dette er med
bakgrunn i kommuneplanarbeidet, og handlingsprogrammet I det foreliggende planforsiag, og
ma derfor ses i sammenheng med dette, selv
om den Økonomiske situasjonen et LTB 88-91 1 trâd
med kommuneplanens
handlingsprogram.
Handlingdprogrammet
for resten av LTB perioden 89-91 presenteres
med to sett forutsetninger
Alt 1. baserer seg pa at innstrammingstiltakene fortsetter i
samme omfang som 1988, og alt.2
pa at de viderefØres i 87-omfanf.
De to alternativene utgjØr en differanse i disponible midler pa ãr i
perioden med 4 millioner.
Med alt. 1 blir det stort sett ingen
handlefrihet i det hele tatt, mens
alt 2 gir rom for noe stØrre aktiviteter. Ràdmannen har trukket ut
fire sentrale satsingsomrader for
perioden. Man Ønsker a konsentrere innsatsen til eldreomsorg, gang og sykkelveier,
skoleutbygging og grunniagsinvesteringer for framtidig vekst.
Med handlingspro gram 1 blir det
knapt noe satsing i det hele tatt,
mens alt. 2 gir rom for a satse en
del innen de fire ovennevnte omrádene:

Kloakkering av Ekebergdalen ut. Mer forurensing-og mer
JZom
barnehage prioritert med 836.000
i 1990 og 877.000 i 1991 Ovennevnte investeringer er Under forutsetning av at tilskuddet til folketrygden holdes pa 87 nivâ med
0.38 prosent.
Med et tilskudd pa 1 prosent vii
mulighetene for investeringer
fortone seg helt annerledes, og
det vii vre lite rom for nye investeringer i det hele tatt.Det vii da
ikke bii penger til oppstarting av
Kirkebygden barnehage i det hele tatt, og det blir heller ikke penger til utvidelsen av Kirkebygden skole.
DETTE GAR UT

FØigende investeringer i LTB

87-90 er strØket i LTB 88-91:
Helse og sosialsenter, 12 mill., ny
barnehage i Ytre eller pa Fiateby
2 mill., servicebygg kirkegardene, 0.8 mill., idrettsanlegg Fiateby, 2.2 mill., samfunnshus Ytre
Enebakk 1,2 mill. ungdomsklubb
Kirkebygda 1,2 mill. Asfaltering
13 mill., Renseanlegg Kopas 0.3
mill. kloakkering Ekebergdalen
6,3 mill.
Lista representerer tilsammen ca
100.000 i foreliggende planer, og
planieggingen av noen av de
stØrste prosjektene har i 87 kostet kommunen mellom 300.000
og 500.000 kroner.

sØkninger. Ogsâ barnehagesatsene og husleiene skal Økes slik:
Barnehager 10 prosent
Kioakkavgift 15 prosent
Renovasjonsavgift 15 prosent
Husleier 10 prosent
øvrige avgifter Økes med 5 prosent.

-Dette en hverken til a leve ellen do av, sier skolesjef
Hans Erik Holm om skolebudsjettet. -Dette betyr jo en
nedgang pa flere prosent I forhold til fonventet lØnns
og pnisstigning. Faktisk betyn budjettet i realiteten en
reduksjon pa et tosifret prosentbeløp.
Vrst er det at lØnn til vikarer i
forbindelse med ieirskole er nullet ut. Posten for undervisningsutstyr er katastrofalt lay, det
samme gjelder inventarposten.
Etterutdanningsposten kan vi
overhodet ikke leve med sett i
forhold til M 87. -Dette er den
mest effektive mâten à innfØre
privat skolevesen pa. Ved a strupe offentlige budsjetter, legges
veien ãpen for privat initiativ.
Foreidre med ambisjoner fmner
seg ikke i iengden i filiete skolebØker, og irere som forlater skolen.

Heiler ikke er det satt av penger
til vedlikehold, blant annet av
skolenes tak. Og det er ná et
spØrsmâi om hvor lenge vi beholder svØmmehalien ved Enebakk
ungdomsskole apen. Vi var gatt i
gang med vedlikehold og hadde
fátt gatt over mange tak. Na er vi
tilbake hvor vi startet. Dette er
et eklatñt bëvis pa at sentralé
politikeres bombastiske malsetting ikke star i stil med forutsetningene i kommunene. Det er na
pa tide at man justerer vyer og
visjoner sa vi ikke føier ytterligere frustrasjon over tingenes tilstand, sier Holm.

Tpagisk for kultupen
Kulturkonsulent Ilona Løvseth betegnen budsjettfonslaget som tragisk for kultursektonen. -Verst er det at
enkelte poster er helt slettet. Dette gjelder posten til
innkjøp av kunst som jeg betrakten som uhyne viktig
for oppmuntring og støtte til de lokale kunstnerne. Og
det gjelder midler til kultunminneregistrening og kultunstipend.

Her tenkes i fØrste rekke pa
strekningen Finastasjonen/Orreveien og KvernstuenlRâken i
Ytre Enebakk. Det er satt av
500.000 til grunnerverv i forbindelse med dette i 89.
SKOLEUTBYGGING

Det er satt av 5 millioner i 1990 og
10.millioner i 91 til utvidelse av
Kirkebygden skole.
KLOAKKERING

Tilsammen fØrer de pianiagte investeringer i 89-91 til et samiet
investeringsnivã pa 32.5 millioner, som vesentlig skal finansieres med ian og tilskudd, samt
egenkapital. Driftskonsekvensene eks. avdrag pa lan blir pa
220.000 kroner i 90 og 940.000 kroner i 91.P6. driftssiden er bl.annet
igangsetting av Kirkebygden

IfØlge LTB 87-90 skal avgifter,
husiëier Qg barnehagesatser stige med Sprosent i perioden, untatt for kloàlckavgiften som skulle fâ en realvekst pa enda 5 prosent utover prisstigningen. Men
for a fâ budsjettet i balanse er det
nØdvendig med kraftige avgift-

Leggep veien äpen
for ppivatskolep

GANG OG SYKKELVEIER

Det er satt av 5 millioner til Ut• videlse av renseanlegg iYtre Enebakk i 1990 og til kloakkering RAken/Gran er det avsatt 3.5 millioner i 1989, og 8.5 millioner i 1990.
Nár det gjelder kloakkering av
L
Ekebergdalen, er det noe usikkert i forhold til satsing pa utbyggingsomráder i Kirkebygden.
Det vii fØrst vre kiart nâr kommuneplanen er vedtatt. Dessuten Ønsker en a bruke noe av
kioakkpengene i 88 til a undersØke arsaksforholdene til forurensingen av Prestâa. Kioakkering
av Ekebergdalen er foreiøpig tatt
ut av LTB.

Okte avgiftep

Nei til samfunnshus I Ytre Enebakk

Mer dugnadforforeninger og lag. Posten for tilskudd til drift
og vedlikehold av anlegg er sterkt redusert.
Her fra rehabilitering og opprusting av Mjcerbanen.
Laget Ønsker sterkere kommunalt engasjement i vedlikehold
av anlegget. De rnánok basere segpâ nye âr.meddugnad.

Det ligner ingen ting at posten til
kuiturminneregistrering er helt
slettet i 88. sier LØvseth.-Dette er
et uhyre viktig prosjekt som var
nesten sluttført. En stopp i dette
arbeidet na er bare fordyrende.
Det koster mer a gjøre det ferdig
siden, og det ma vre sluttført
for a ha fuilt utbytte av det blant
annet i forbindelse med utarbeidelse av en vernepian.
Det er ogsa iiie at det blir mindre
til foreninger og lag. Jeg skjønner
ikke hvordan de skal kunne skaffe seg mere midler pa egen hand.
Resultatet ma bii at aktivitetene
gàr ned. Vi er sa avhengi av de friviiiige organisasjonene i kulturarbeidet, derfor er det viktig at
de far stimulering. Hvis vi stadig
ma si nei til alt, hvordan gár det
da an a arbeide videre, sier LØvseth.
Nár det gjelder ungdomsklubbene er det uvisst hvordan disse
kommer
ut
av
det.Reorganiseringen som er pa
trappene er det vanskelig a vite
resuitatet av. -Foreiøpig ser det
imidlertid ikke sa verst ut der. - -Eliers érjégkuffet over at dét

ikke er satt av penger til konsuientbistand i forbindelse med
en rehabilitering av gmle herredshus, sier LØvseth.-Hvis det
skal tas i bruk til forskjeliige formal i den forfatning det er, er det
en dàrlig løsning. Det ma lages
en brukspian.
Kulturkonsuienten peker ogsâ
pa alle prosjektene som alierede
er vedtatt, som rehabilitering av
Engerhoim for a nevne et. Ogsa
en opprusting av bygdetunet for
a bringe det pa niva med andre
bygdetun i fylket yule vre Ønskeiig. Men ingenting av dette er
det penger til a gjennomfØre.
Budsjettet er tvert imot sa nagert at det er et spørsmái om'\
behoide de tiitak som er igang.
Selv om belØpene som det skja-,med pa kultursektoren
res
kanskje ikke er sa store i forhold
til enkéite kutt pa andre bud-.
sjetter, er virkningen sa stor fordi
postene i utgangspunktet er sá
sma. Hele aktiviteter forsvinner.
-Dette er det verste jeg har opplevd. Det er til a msite motet av,
til
sier
LØvseth
slutt.
. .

VIGNETT

Apen uke Pau Ytre En'ebakk skole

Ansiktsloftning med he.le skolen I apheld

En av sjetteklassene i full
sving med a dekorere trappenedgangen til underetasjen med eventyret om Bukken Bruse.

André og Tommy med flott graffiti.
I tidsrommet 1 - '. november arrangerte foreidreutvalget for grunnskolen og grunnskolerâdet Grunnskolens uke. Pa Ytre Enebakk skole skjedde dette i
form av en âpen uke. Tirsdag, onsdag og fredag ble foreldre fra alle kiasser invitert til a besøke skolen. Torsdag var det lagt opp til dugnadsdag.Ogsã den dagen
ble foreidre invitert til skolen, og da for a ta i et tak for
a gi skolen en kjempeansiktslØftning.

Rune og Marius ifull sving med âfzkse melkerampen.

FormMet med uka var Ira sentrait hold a gi. thfornasjo
n
om
.485i81, 'tyrkean'farbeid wip
lom skole og hjem, og intensivere
nrmi1jøarbeid i forbindelse med
M 87. Pa Ytre Enebakk skole ble
informasjonsmøter om M 87
holdt i mars.
Det var lrerrádet som pa initiativ Ira plangruppen for innføring av M 87 hadde lagt opp lØpet
for grunnskoleuka pa barneskolen i Ytre. Og torsdag, dugnadsdagen, var, det full aktivitet pa alle plan.
Alle elevene var i sving med arbeidsoppgaver som tilsammen
skulle gjØre skolen penere og
hyggeligere. I korridoren var Rune og Káre Marius travelt opptatt med a reparere melkerampen, andre elever tok seg av rengjØring og reparasjon av melkekasser. Noen dekorerte trappeoppganger og korridorer. En
6.klasse malte eventyret cm
Bukken Bruse. Andre, Lars og
Tommy lagde flott grafitti, en
kiasse malte runer og helleristfinger i korridoren i underetasjen, hvor andre igjen var opptatt
med a dekorere deler av veggen
med Pusur i forskjellige utgaver.
Pa slØyden ble det laget oppslagstavle for de flotte trolideigfigurene som en annen kiasse
hadde ansvaret for. Her ble det
ogsâ laget miniutgaver av vikingeskip. Mona Catrine og Vibeke
malte kjØkkenet ved siden av
gymsalen.
Og i mange andre kiasser ble det
laget flotte fluitbilleder til dekorasjôner rundt omkring i korridorer og klasserom. Det var nydelige blomsterbilleder, og maxiutgayer av Fi-fi og Fo-fo, førstekiasselesebokas hovedpersoner
for en halv generasjon.
Penger til ansiktslØftningen hadde skolen fátt ved at hver elev
hadde bidratt med 10 kroner.
Skolen har ogsá søkt kulturstyret om midler og er selvfØlgehg veldig spent pa resultatet av
det.

KUNNGJORINGER

Skogdag I Enebakk
Mekanisert tynning

-

Det arrangeres skogdag ved Flateby torsdag 19.11. ki.
10.00.
Tema: <<Mekanisert tynning>.
Veien er merket fia Fina ctasjon F'latebv til iparkering
Vi Ønsker alle interesserte velkommen for en nrmere
presentasjbn av et dagsaktuelt tema.
Enkel bevertning.
Skogeierlaget/Landbruksnemnda

Etteplysning
Den 12. desember 1986 mottok vi to rØde/svarte pikebunader av en dame, bunadene skulle renses etter Ian,
men er ikke hentet.
Vi etterlyser damen eller eierne.

cea&zarncz S

K

Ponni og best or ledig
pa haiv oiler kvapt fAr
for nybegynnere eller noe øvede ryttere - hos Ytre Enebakk kjøre- og rideklubb.
Kontakt Kari pa telefon 92 44 91
eller Ellen pa telefon 92 51 69.

STILLING LEDIG

Apbeid I Ytre Enebakk
Medarbeider for a hjelpe oss med reservedelekspedering
ansettes snarest.
Arbeidet krever nØyaktighet og omfatter bade kjØp,
prising og ekspedering av reservedeler samt annet forefallende arbeid.
Vi mener a kunne tilby en god, fast arbeidsplass i et hyggelig miljØ.
Nrmere opplysninger kan du là hvis du besøker eller
telefonerer var avd.sjef Berg, 02/92 46 60, fØr du sender
oss en skriftlig ansØkning med attester.

W9wseizETAeL 1846
AVO. PAKKEMATERIELL OG SPIKRINGSUTSTYR

Gaupeveien, Ødegârdslia
Boks 115, 1914 Y. Enebakk

VIGNETT
RELIGIOSE MØTER

BETEL
Ons. 11/11 ki. 19.30:
Bibelsamtale og bønn.
Tors. 12/11 ki. 11.30:
Formiddagstreff.
SØn. 15/11 ki. 10.00:
SØndagsskole.
Ki. 19.00: Jan Kàre Christensen og hornorkesteret.
Ons. 18/11 ki. 19.30:
Sang- og musikkmØte.
Lotta og Aril Svartdahl
presenterer ny LP-plate.
Alle velkommen.

Enebakk Histopielag
har mote i BØndernes Hus tirsdag 17. nov. ki. 19. Ole
Weng viser lysbilder av gamle fotografler. Thor Strand
forteller fra idrettens historie i Enebakk.
Ra1larjentene> spiller. - Enkel bevertning.
Alle velkommen. Ikke-medlemmer kr 15,-.

TIL SAWS

Bpuktmapked for
spoptsutstyp

Annonsering
er aktiv
markedsføring
e

ljj1Ri,tt

-ditt talerør
KUNNGJORINGER

Basar/tOrjulsmesse
Pd Misjonshuset, Vàglivn. 7,
fred. 20. nov. og lØrd. 21. nov.
Se plakater og flygesedler.
Hjertelig velkommen.

lu

Vaig av landhruksnemnd
Iht. Jordlovens §
3, kunngjøres med dette at
det skal velges landbruksnemnd i Enebakk, bestáende
av 5 medlemmer/varamedlemmer, for perioden 1.1.88 31. 12.91.
Distriktslag av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Smâbrukarlag, Norges Skogeierforbund og Norsk Skog- og
Landarbeiderforbund
har
rett til a foreslã 3 medlemmer
m!varamedlemmer hver.
Forsiag sendes Enebakk formannskapskontor, 1912 Enebakk, innen 12. desember
1987.

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Ai'S Enebakk Tomteselskap har for salg følgende
eneboligtomter pa Bergskaugjordet:
Gjeddevannsvn. 3, Ca. 550 m2 , beregnet tomtepris
kr 113.450,-.
Gjeddevannsvn. 9, ca. 925 m2 , beregnet tomtepris
kr 212.440,-.
HØgdaveien 8, Ca. 860 m2, beregnet tomtepris kr 215.370,-.
Seljeveien 8, Ca. 670 m2, beregnet tomtepris kr 154.290,-.
Tomtene vil bli solgt iht. Enebakk kommunes tildelingsregler.
SØknadsskjema og Øvrige opplysninger fâs ved henvendelse til Teknisk etat, Herredshuset, tlf. 02/92 60 60.
SØknadsfristen er satt til 20.11.87.
A/S Enebakk Tomteselskap

HAI V
PRISI
ORD. PRIS
360,GJELDER I
TIDE N:
9.11-21.11

Du far 70 bilder I pro vemappe,
str. 9x 13, levert samme dog!
GI BILDER SOM JULEGAVE - OG DU GIR
GAYER SOM GLEDER I AREvis!

NY foppetning
apnet. I Ski !

Vr tidlig ute, bestill time idag.

CIO

KOPISERVICE

JV?/////
1400 SKI
TLF, 87 35 60

Skinnbi
(sort)
qq
KR

' Skinøjakker
. FRA1Cflfl
KR
TOP-GUN JAKKE

Enebakk
skolestyre

ENEBAKK KOMMUNE

Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter
TIf. 92 26 10

Bepgskaugjopdet, Flateby,
eneboligtomter

ENEBAKK
KOMMUNE

har mote i kommunestyresalen tirsd. 17. nov.
1987 ki. 19.00.
Saksdokumenter er Utlagt pa skolestyrekontoret.
Age Rustad
(form.)

• AUTODIESEL•

pa Ytre Enebakk skole lØrdag 14. nov. ki. 10 - 13.
Innlevering: Fredag 13. nov. kl. 18 - 20.
I.L. Driv hjelper deg til a selge ditt brukte sportsutstyr.
Velkommen til en god handel. Kontant saig.
Saig av kaker, vafler, kaffe og brus.
Ve ikommen
Ve 1 kommen

Misjonsbuset
Bibeltime fre. 13/11 1987 ki.
19.00 v/rektor Kaare Osnes.
Ekteskap og familieliv i bibelens lys.
Kaffe, samtale og kollekt.

FYRINGSOLJE • PARAFIN

Annonser leses
av folk flest

m/avtagbar pelskrave

Skinn snekkerbukse brun/sort
Miniskjørt - lange/vide skjørt
TILBUD

woo
S

K I

N N & MOTE

I SYDTOR VET, SKI
Torgvn. 7, 1400 Ski - tlf. 87 39 79
BEGRAVELSESBYRAER

Mand., tirsd., onsd.
9.00-17.00,
Torsd. 9.00-19.00.
Lord. 9.00-14.00

Avaug
LLLR

Ski
Bc rivc1scsbr
0 CHR.STENSRUD EFTF.
Asenvn. 3. 1400 Ski
Teleton 87 30 60
Va k tel e fo n

HUSK BILAUKSJON
ASKIM
BILER I
ALLE

Vi konimer
I konferanse
Ordner alt

PRIS K LASS ER
NB! Hver fredag M. 18.30

Prevekjoring og besiktig&se hver dag
STEDET FOR DET GODE BILKJOP!

Foil odistriktets byra
gjennorn 60 ar.

TLF.88 0896
-b

ELTO
OPPVASKMASKIN
1300
ELTO
OPPVASKMASKIN
1400
ELECTROLUX
OPPVASKMASKIN
320
ELECTROLUX
KOMBIKOMFYR
m/rygg
ELEKTRA
KOMBIKOMFYR
gronnm/rygg

NA KR4Ii000I.

c

Qflfl .
NA KR 1iD DiP•
NA KR .P•P%1%1.
1
1n.NAKR6i I III.
NAKR 5 500n=

& 6te-rue-it cl.L
1912 ENEBAKK - (02) 92 63 00

A G Kjeden av autoriserte
elektroinstallatorer

VIGNETT

VELK OMMEN

til Flateby Grendesenter
4

Har du husket i
bestille julebord?
::-il

:

Tif.
. .F 7
Ull Q
APNINGSTIDER:
Mandag
Tirs., ons, tors.
Fre,, lot.
Sondag

fl
•
kI. 11.00-23.00
kI. 11.00-23.00
Id. 11.00-23.30
kI. 13.00-21.30

..

4,

''

1IZZ.Ct?\
Grendesenteret
1911 Flateby

Flateby Parfymeri og Solarium
Støping av negler
Kr 580.X.

Nails by lamplight
Ring og bestill / dag

Gry Engebakken

herremokasin

Lakksko

(40-46)

he tie - sort (40-46)

418.-

Dametøffel Rod (36-41
KP

78.-

TIf. 02/92 80 13

Karisens
Bliruter A/S

cJ&aarna
rot
I

APE NT

Avd. Hageutstyr
1911 Flateby

BIJOUTERI - STROMPER

v,s

f)fl78f

_FINN.

herrestøvlett

Eget serviceverksted
Utleie av
hagemaski ner

TIf. 92 85 64

Kom og se ärets

Sort

Alt
hageutstyr,
snofresere,
skogs- og
verneutstyr

I1'ALJA

-

Sort

Enebakks
,
av
leverandor
Unistein

Fred,
Lord

10.00-17.00
10.00-18 .00
09.00-14.00

Grendesenteret, 1911 Flateby
TH. 02/92 83 74

OYEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby

modeller og larger
OG NORDICA
AVAo
-.
alpinutstyr
(Noen fjorársmodeller til gammel pris.)
enenaiti
:wERIc$
II / liii 3t'UNI UL 1N1 I 1 d5
Grendesenteret, 1911 Flateby, 92 88 90
.

X.
Dflhatterier, vrnterdekk
Stikk innom og be om pris.
Apningslider:
Service Ira 11.00-18.00
Maod-fred
06.30-21.00
Even tue/I timebestil/ing.
Lord. 09.00-20.00. Sood. 09.00-21.00.
TIL 02/92 8132

Fryser du?
Prøv Medima mot trekk og kulde!

Vi fører alle
hjelpemidler for

.;

r-

COLO-, ILEO- og
LJROSTOMIOPERERTE og
INKONTINENTE
BRYSTPKOTESER
FORHANDLER:
-,
Strømmen
Bandage ut4
Stromsveien 54 - 2010 Strommen - Tif. 06181 5698
Postgiro 591 99 49 — Bankgiro 7101.05.20430

KVIKKBENS!

HOSTTILBUD

Kulde og trekl< gjør
vondr Du stivuer
iedd og muskier, slik
at 'gamic>> smerter
blir verre og nyc kan
Oppst.
Vii du krebygge
forkjeielse, iedd-og
muskeismerter, hot
do prove Medinia
vamiesegmeriter
elier varmeunderroy, sum er
laget av myk ug
ull Ira angorakaninen.
La Medirna giore
godt der hvor kuida
)gjor vondd

Rens mens du
handler pa senteret
!Paaiczmcz
Grendesenteret, 1911 Flateby

TH. 02/92 83 74

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TIf. 94 01 38 e. kI. 17.
/

Folio Bilsenter A/S

FRONTRUTE :Au6i.
REPARASJON
Vi reparerer skador pd
Deres Ironirute, uansett
bilmerke, effer den kjente
<<NOVUS> metoden. Dekkes
vanhigvis av Deres glassforsikring uten a betale
egenandel.
RING OG BESTILL TIME SNAREST
sà skaden ikke blir for gammel

Folio
Bilsenter.A./S.
Asvcien 9, 1400 SkLTIf. (02)87 21 65.

VIGNETI

Tanniege

Glassmester

Blikkenslager

Stein Darre-Hanssen

Utsigts rammeverksted

Grendesenteret, Flateby

Alt I innramming
Meda/jeskap og innrammede akvarelltrykk
1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsa kveldstid

OSVALD NO1DLl

92 87 39

TIf. kI. 8.00-15.00
TIf. utenom kontortid

92 80 31

Kvelder, etter avtale.

Sjâforskoler
Sandakers Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 8737 10

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores.

Masse A - Kiasse B
Teorikurs - Kjøretimer

1911 Flateby - tlf. 92 84 68

Om nodvendig mater vi
til kjoretimer I Enebakk.

GAUTE'S TRAFII{KSKOLE A/S

U

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Enebakk glass

Svein Guibrandsen

Alt / glassarbeid

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

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 9246 13

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores:
1911 Flateby - tlf. 92 82 67

Regnskap

,.,,El-installasjon

Medlem av
PRFNorske Regriskapsbyrers Forening
TO. (02) 92 63 03
Postboks 24
Godkjent regnskapskontor
1912 Enebakk

utforer alt 1 el-installasjoner
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

iER

Kjeden av autorisere

E IL.AG eleknoenstallatorer

U

Scan consult

INSTALLASJONSFIRMA

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforseL
bedrifts-radgivning.

WELL BRENEIJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- 09 herrefrisor

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT ( RORLEGGERARBEID

11]tIFF.
11111113F11

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mobtif. 09411 747
TU. 92 48 92

Erik Kjelgaard
Varme. sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper. vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Spesialforretninger

Frisor

Siw's salong - Of . 928049

Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

Enebakk rørleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

BiIf Irma
Fiãteby Antirust
KjØp og salg av hiler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02192 80 70, 1911 Flateby

KVIKK RENS

Bjerke Hárdesign
TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.

1/?

.(FMU0
=L

ttatcz7-zrncz

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02192 83 74

Mettes Hãrdesign
DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI
Apent:
Mand. - fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00
Forretn ingssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

pa b/I

Rørlegger

Tnebakk
iegnskupskontor

Strømsborg &
Enersen A/S

OppIring

Dame- og herrefrisor
SaIg av harpreparater og parfymeartikier.
Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00

Trio Autoskade
Vi tar imot lakkering
og oppretting
1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

A. NILSENS

Esso diesel, parafin og fyringso(je
TIf. 92 81 24

BILSER VICE

Rolf Nssvold

TORN ERUD - Askim

Vestli, 1911 Flateby

881570

Bekkelaget II etg.. V. Enebakk

Spesialforretninger

K.S Yrkesklaw
1w

Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf. 02/88 81 54

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett
Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.
RIingen
TIf. 83 70 19/72 16 85

Jan M. Johansen

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S

SELGE EIENDOM?

,Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Roy/k

Kontakt

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Mur, puss,
peiser og fliser

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

SVEIN H. HELLER A/S
JERNB.VN, 2,1400 SKI - TLF. 87 3737

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

VETERINIER
Skedsmo Dyreklinikk Riis gárd, KJELLER
(Skillet fra Fetvn. v/t!yplassen)
Apent Ira morgen til kveld
hete uken unntatt lord./sond.
Timeavtale tit. 06/87 81 92

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

GS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere fra 2-8
TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

D. Freitag & Co
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 02/92 62 94

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

Alt / mur- og oussarheid.
TIf. 92 63 46

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria
Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant -

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 88 60

Familledag I YtPe'.

Fopmannskapsvalget
Sleiv3paPk om samarbeid
Kâre KjØlle ble pa konstituerende kommunestyremøte forrige onsdag valgt til ordfører i Enebakk for de
kommende to ár. Som kommunens varaordfører valgte
det nye kommunestyret Egil Sorensen. Det var 19 representanter som stemte pa KjØlle og Sorensen. 13 representanter stemte pa AP's kandidat Lucie Paus
Faick, mens en representant stemte blankt.
Allerede fØr onsdagens
konstituerende kommunestyremøte la
' det strid i luften
etter at Arbeiderpartiet hadde vedtatt a ikke samarbeide
med SV og Venstre om formannskapsvalget, og Venstre og SV til gjengjeld gjorde
det kiart at de da stilte sin
egen
liste
til
formannskapsvalget,med det
resuitatet at den borgerlige
sida yule fâ en ekstra representant, noe som partene pa
venstresida holdt hverandre
gjensidig ansvarlige for.
Og det gikk som forventet.
Den borgerlige felleslista fikk
19 stemmer, Arbeiderpartiets
liste fikk 12 stemmer, mens
SV og Venstres liste fikk 2
stemmer. Enebakk formannskap far dermed fØigende sammensetning i kommende fireàrsperiode: Kàre
KjØlle, (H), Tore Tidemann,
(H), Egil SØrensen, (Fr.P.)
Thorvald tJngersness (SF),
Einar Hoistad, (Kr.F.), øyvind StrØm, (Fr.P.), Lucie
Paus Faick, (A), Dag Skaug
(A) og Jorunn Buer (A).
Men fØr man kom sa
' langt at
man fikk valgt disse, fØlte Arbeiderpartiets nyvalgte representant Sigurd Birkeland
behov for a dvele ved det borgerlige samarbeidet og SP og
Kr.F.'s samvittighet i den forbindelse: - Problemstillingen
etter kommune/og fylkesvalget 87, àpner for nye veier
og nye sammensetninger, sa
Birkeland. Det er butt behov
for a hoppe over indre stridigheter, noe som ogsà gjenspeiler seg i avisspaltene.
Dette er interessant. Men det
er ikke interessant at Høyre
og Fr.P. tinner hverandre i en
debatt om ordfører og varaordfører. Det som er interessant er at SP og Kr.F. med
sitt program og sine etiske
normer kan gà inn pa en arbeidsform som medfører at
Fremskrittspartiet vii fá en
sterkere medvirkning i
kommunen.- Hvordan kan
disse partiene med re og
samvittighet legge sitt eget
program til side,undret Birkeland og mente ellers at SV
og Venstre la til side realitetene I hverdagspolitikken
ved a stille egen liste. -Dette

inniegget passer ikke i et
konstituerende kommunestyremØte, sa Thorvald
Ungerness.- A henge ut andre partiers samarbeid er ikke passende. Vi har ikke gjort
annet enn a ta valget til etterretning og innrette oss
deretter,sa Ungerness. Vi har
ikke inniedet noe nrmere
samarbeid med hverken
Fr.P. eller noen annen. Det
dreier seg kun om et vaigteknisk samarbeid i forbindelse med formannskapsvalget.
Tore Tidemann, (H) understreket ogsà at det her dreide
seg om et vaigteknisk samarbeid med den màlsetting a
fà sa
, mange partier som muhg representert i formannskapet, silk at man kunne fà
et konstruktivt samarbeid til
beste for bygda. - Det hadde
jeg ogsà trodd at Arbeiderpartiet var interessert I, sa Tidemann.
- Kritikken av Fr.P. fortsetter, konstaterte Egil Sorensen (Fr.P.)
- Det virker imidiertid som
om Birkeland ikke kan ha
fuigt sr1ig med i lokalpolitikken i Enebakk. Mellompartienes samarbeid med oss
er et valgteknisk samarbeid.
Og det er vi som har gitt, ikke
meilompartiene. ForØvrig ser
jeg fram til at AP gir oss et
formannskapsmediem, sa SØrensen, og oppfordret til siutt
heie kommunestyret til àjobbe samme yei for a fà Økonomien pa beina. - Jeg tror vi
greier det, ogjeg hàper at den
type retorikk vi fikk her i innledningen ikke skal bii gjennomgangsmehodien i de neste fire ar.
o
- Vi har vurdert om vi med
vart program kan gà inn i
dette samarbeidet, sa Carsten BarbØi, Kr.f. - Men det
dreier seg om et vaigteknisk
samarbeid.
Einar Hoistad, Kr.F., mente
at Birkeland tydeligvis ikke
hadde forstàtt poenget. Fr.p. far to representanter i
formannskapet, sa Hohstad. Eliers synes jeg at nàr det
gjeider Kr.F. skulie Birkeland ha sagt rett ut at han
misunner oss. For det er vi
som tjener pa dette, mente
Holstad.

En skole full av 90Y

Flotte inclianere fra musikkskolen pa Vik

Nok en suksessrik familiedag i Ytre Enebakk Husmorlags regi.
Hele Ytre Enebakk
skole sydet og kokte av
aktiviteter lørdag formiddag. Overalt foregikk det noe. Formingsaktiviteter , vaffeisteking, reflekspásying. Og sist men ikke
minst, innledningsvis
masse fin underholdfling av lokale krefter.
Det var Ytre Enebakk skoiemusikkorps som apnet det
heie med mye fin musikk, bade marsjer og konsertnummer. Riktig mange er de
etterhvert butt, og det later
da ogsâ bra. SA var det leikarringen Ignars tur. Og denne
gangen var det de yngste og
ailer alier yngste som skulle i
ilden. De aller yngste-fra
3-àrs alder og opp til fem-seks
àr var føst ut med sangleker
og ringdanser. Det gikk jo
riktig bra. Kiart at beina
stokker seg hitt her og der nàr
man er tre àr og har danset i
tre uker. Men pytt pytt. Sà
ienge man finner tiibake til
plassen sin sa smaningom, og
far retta pa forkieet s gàr det
bra. Alt I alt viste minidanserne bra takter som hover

$101709 ekspedisji
Iokkerudâsen I
t'ostboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92.65 40
Telefon ann. 9265 50

Bankgird: 1605.02.01426
Postgiro:_419,32 98

gàtt for Leikarringens framtiidige rekruttering.
Sâ var det de hitt stØrre sin
tur. De som hadde begynt pa
skolen. De imponerte med
mye fin dans, og her var det
greie pa bade armer og bein,
og presisjonen var upàkiageiig. En fin oppvisning. De
smà danserne ble hedet av
Kari Jacobsen Nordhagen,
ektemannen Harald besØrget
fin trekkspilimusikk.
Og sà var det klart for Ytre
Enebakk Musikkbarnehage.
Inn pa scenen kom fire mdianere til akkompagnement
av taktfaste trommer. Og
sanneiig kunne indianerne
bade synge og spiile piano.
Snart fikk de seiskap av mange flere sma fjrprydede mdianere i fargegiade kostymer.
Sà ble det mer sang og spill,
og indianerne framfØrte til
siutt hvert sitt vers av dyrene
i Afrika.
En fin avsiutningen pa Underhoidningsavdelingefl. Og
husmoriaget kvitterte med
biomsterkvast, bade til dingent Rune Martinsen i.skoiekorpset, til Kari Jacobsen
Nordhagen, og til musikkbarnehagens dyktige ieder,
Hiide Kjus.
SA var det full fres med aktiviteter. Basar og lykkehjul
fristet ogsa mange, og i hand-

Ann.kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 53 88
Ann.kons. Solveig Enksen 83 72 56

AviSen trykkes i Indre Smaalenenes Avis

arbeidssahen benyttet mange
aniedningen til a fà sydd reflekerpâ'ttertØy:..............
I to khasserom var det fuile
aktivitet heie dagen. L3er-iagde ungene biant annet juhepynt. Flotte rode nisser. Pd
skolekjØkkenet kunne man
fà steke vafler for og det var
ogsà ordnet med eget videorom, hvor det ble vist timer
kontinuerlig. Her var det
selvfØlgeuig fuilt hele tiden.
Og mens ungene koste seg
med de mange aktivitetene
kunne de voksne benytte anledningen til a se seg om I
bruktbutikken - d.v.s. et kiasserom med sahg av rimelig
brukttØy, elier man kunne
ganske enkelt sette seg ned
og slappe av med kaffe og
deluge kaker.
En koselig dag for store og
smà.

J
11
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- .ieg kjenner det pa meg at det
er om meg Dc alltid har drømt.
- Fint. Sao slipper jeg a kjØpe
nom drømmehok.

andag Id. 12.00
orretn.ann.: Mandag kI. 9.00

thonnementspris:
:r 100,- pr. halvär. kr 200 pr.

