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Bruk vannvett!
Hemningsløs hagevanning har fØrt til
at Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk nâ gárut med totalforbud mot vanfling med slange, spreder og ãpen slange.
Det kan imidlertid gis dispensasjoner for
nysádde plener.
Pa et og et halvt dØgn, fra
søndag morgen til mandag
kveld brukte folk i Kirkebygda og Ytre 300 m3 mer vann
enn hva som blir produsert.
- Med et lager pa 1200 m3
yule et slikt vannforbruk fØrt
til tomt magasin I lØpet av 45 dager, sier leder i vannverket, Arne Svarthol. - Noe
slikt kan vi ikke risikere. I fl or
var for eksempel Sykehjemmetuten vann i fire timer en
kveld p.g.a. overdrevent
vannforbruk. Vi ma har ogsá
brannsikringen a ta hensyn
til, og er helt nØdt til a ta vâre
Forts, side 8 (1)

- Med det vannforbruket vi liar hatt de
si.ste par dagene, yule
magasinet vcere tomt i
lØpet av 4 - 5 dager sier
leder i Kirkebygden og
Ytre Enebakk Vannverk, Arne Svarthol.

I

De turnusansatte innen pleie
og omsorgstjenesten hadde fram
til og med sommeren 87 sommertidsordning, som alle andre
kommuneansatte. Sommertiden
avspaserte de av praktiske hensyn gjennom fridager. i alt ni for
heltidsansatte, I lØpet av áret. I
1or ble imidlertid denne ordningen trukket tilbake av administrasjonen. I fØlge de ansatte i plaie

og omsorgstjenesten har alle
framstøt for a fâ revudert administrasjonens beslutning ikke
fort fram. I forrige kommunestyremØte ble saken tatt opp av
Jan Brunstrøm, Ap I en interpellasjon.
Det er fortolkningen av protokollen av nov. 86 om praktiserinForts. side 8 (2)

Deltakerene fikk en hØytidelig og minnerik dag.
Det begynnte med omvisfling ute pa festningsomradet,
og dragonorkesteret spilte
ved inngangen.
Medaijemottakerene
og
ordførerene ble sa bedt om a
ta plass 1 ordresalen, mens de
Øvrige deltakere fikk sitte 1
omliggende salonger.
Kommandant Thorvaidsen
Ønsket alle velkommen, og
det norske sjØmannskor fram-

En 16-àrig mopedist
fra Flateby kom lettere
til skade etter et sammenstØt med en bil
søndag kveld.
Mopedisten kjørte etter en bil oppover
ødegârdsveien. Bilen
skulle svinge til yenstre og ga tegn og saknet farten.

I

Dette registrerte ikke føreren av mopeden
og var i ferd med a kjøre forbi bilen idet den
svinger. Han greide A
holde mopeden pa hjulene, men fikk seg noen
kraftige slag i leggen.
Han ble kjØrt til SIA
for røngtenundersøkelSe, men det ble ikke registrert noe brudd.
Bilen fikk en del skader i døra pa venstre side.

Over hele landet blir det i disse dager utdeit frihetsmedaijer til norske krigseilere
fra handeisflâten.
De syv Follokomunene hadde et feiles arrangement for dette pa Oscarsborg festning
sist lørdag. Et mere verdig sted finnes vet
neppe. Denne festningen som i iøpet av en
halvtime natt til 9.mai 1940 risset sitt navn
inn i norgeshistorien.
førte en sang.
sa kunne medaljeoverrekkelsen begynne. Det var til
sammen over 60 stykker som
hadde gjort seg fortjent til a
motta denne utmerkelsen.
Kriteriene som gjaldt var lang
og sammenhengende tjeneste
I handelsflten under andre
verdenskrig.
For Enebakks del var det to
krigsseilere som innfridde disse kravene. Begge disse var
dessverre gatt bort, men deres gjenlevende ektefeller var
invitert til a motta medaljen.
En av dem takket ja til invitasjonen. Det var Lilly 0 Ei-

Trafikkulykke

Turnusansatte pa sykehjemmet, og i plaie og
omsorgstjenesten forØvrig kan trolig juble a!lerede! Et enstemmig formannskap gikk
mandag inn for at de skal fã tilbake sommertidsordningen i innevarende ár. Og selv
om behandlingen i kommunestyret fØrstkommende mandag gjenstár, er det all grunn til a
regne med at kommunestyret vii were pa unje med formannskapet i denne saken.

Frl*hetsmedalj*e
til krigsseilere

OddbjØrg Kristiansen

Politirunden

Tyveri
Ved 9-tiden søndag
morgen ble det fra en
garasje i Râkendalsveien i Ytre stjálet en
racersykkel og en del
elektrisk verktØy. Naboer har observert en
gutt pa stedet, men
lensmannskontoret vii
gjerne ha flere opplysninger i saken.

Lilly Eide far her overrakt diplom og Kong Haakon
VII frihetsmedalje av ordfØrer Kâre KjØUe.
de. Hun er enke etter AsbjØrn
Nicolal Elde som dØde 11985.
Han seilte ute gjennom hele
krigen, og kom hjem til jul i
1945.

Hun ble ledsaget av sin
sØnn og fikk medaije og diplom overrakt av ordfØrer Kare
KjØlle.

Vinn inntil 15 000 kr! - Se side 5

Natt til tirsdag ble det
gjort forsøk pa grovt
tyveri hos Haalands
Eftf. i Dalefjerdinen.
DØre ble brutt opp,
men da gikk alarmen.
Dermed forsvant tyvene.

Ab-t

Ii,uitt
Solstrála var
Marianne Strom

11111111

Flateby Kino nedtrapper for sommeren, - da
det i juni mined ikke vii
bli vist ordinare barneforestillinger. Denne siste

Trine

1111111111

Gudstjenesteliste for
Enebakk sØndag 28. mai:
11: Enebakk kirke v/Helgheim. Konfirmasjon.
11: Mari kirke v/Øvstegârd.
Konfirmasjon.

uken i mai er med andre
ord siste sØndag fØr høsten hvor det vii bli vist
barneforestilling.

JOHN JAMIE LEE

fylier 5 ár tirsd. 30. mai.
Mamma, pappa, Kristin og
IiiiesØster Elisabeth gratulerer deg sâ mye med dagen.

Torsdag 25.5.
(U) 19.00, kr 25,RATTLE AND HUM
Fredag 26.5.
(V) 21.30, kr 40,A FISH CALLED WANDA
NATTKINO mlnogo attât +
fri scene.
Søndag 28.5.
(B) 16.30, kr 15,BMX-BANDEN
(U) 18.30, kr 25,RATTLE AND HUM
(V) 20.30, kr 30,A FISH CALLED WANDA

Gratulerer med 16-ársdagen
den 29. mai. ønskes fra Trigviii, Elisabeth, Oddmar og ikke minst Trine seiv.

Fredrik Westlie Hansen

Camilla Bakken

ANTW"
En L1Lt?rwmnq.n.i;r!i1tt.

Enebakk Historielag
Skoieutstiiling
Se annonse

Betel

fyiler 1 âr 24. mai. Bestemor
og bestefar gratulerer.

Ukens mØter

fyller 2 âr 26/5.
Hâper du far en koseiig dag.
Gratulerer sâ mye.
Mamma og pappa

Se annonse

Flateby kino

Gjenstander til
skoleutstilling

Ukens filmer
Se annonse

Hagevanning
Se annonse

Barneolympiade

I forbindelse med 250 - ãrs
jubileet for grunnskolen skal
Enebakk Historielag ha en Utstilling i Herredshuset onsdag
31. mai og torsdag 1. juni. I
forbindelse med utstillingen,
vii det onsdagskvelden bli kAseri ved Christian Brevig om
skolevesenet i Enebakk gjennom tidene. (Se forØvrig annonse i dagens avis.)

I.L. Driv
Se annonse

Enebakk kirke
MØtene fortsetter
Se annonse

Ny Økonomisjef

I forbindelse med utstillingen etterlyste Historielaget i
begynnelsen av april gjennom
en notis i Vignett gjenstnader
til utstillingen. Det man er interessert i er gamle skolesaker, lrebØker, lesebøker,
slØyd og hândarbeider, skolebilder, minnebØker etc. Hvis
du har noe slikt a bidra med
til utstillingen, sâ vennligst ta
kontakt med Ole Weng, 92 55
04 eller Ase Killerud 92 62 39.

Formannskapet innstilte mandag
Ole Robert Holten fra
RØyse som fly Økonomisjef
kommunen.
Som reserver er Tore
SkØid innstilt pa 1.plass
og Leif T GransjØen pa 2.
plass.
Tilsetteisen vii bli endehg avgjort av kommunestyret fØrstkommende
mandag.

(P*1Km1uI41q
c:

Li3cg'

Har du gammelt skolemateriell liggende i cline gjemmer sâ finn det
fram og kontakt historielagets medlemmer.
Gjenstandene pa bildet
er fra Stranden skoles
utstilling i forbindelse
med 250 - ârs jubileet.

11

LOKfALAVM W

-den mIJ lesel

'::i.'. - .>. '

Vi tar ogsa pause med nattkino - da dette er typisk noe som
egner seg for mØrke hØstkveider.
Men vi hâper ailikevel folk vii
mote frem pa Flateby Kinos
<<sommer-nattkino>>. Fiimen som
vises er absolutt severdig, <<En
fisk med navn Wanda>> - og vi har
denne gang ogsá fri scene med
<>BLIEST 73>> og nogo attât.
Det er var og hva passer bedre
enn denne <<sykkei-filmen>>,
BMX-banden. 3 tenâringer snubier en dag over en kasse med
smuglede walkie-talkies i et haynelager. De er fristet til a seige
noen av dem for a fâ penger til
nye sykler, men vet ikke at kassen tilhØrer en forbryterbande
som har planlagt et stØrre kupp.
Snart befinner de seg i sentrum
av en spennende og fariig jakt,
hvor bade politiet og banden er
invoivert. HØyt tempo, fantastiske stunts og latterlige situasj oner preger denne b arnetiiiatte
spenningsfilmen.
Ungdom kan giede seg til en
fin musikkoppieveise - U2 Rattle
and Hum. U2 ble dannet i 1978 i
Irland, og dette er den første filmen som er laget om en av verdens mest populre rocke-grupper. U2 seiv sier om filmen: Vi hper filmen kan fortelle folk hvem
vi er, hva vi gjØr musikalsk og
hva som hendte under var turné i
USA. Samtidig far en mengde
mennesker som ikke fikk se
showet, na endelig muligheten til
A se 055 opptre.
Dessuten vii de nâ f. se vennskapet og nrheten som eksisterer gruppemedlemmene imeilom. Og det er det viktigste.

tii.cr ogsrfnu>

Og nattkinoen EN FISK VED
NAVN WANDA vil ogsã bli vist
som ordinr sØndagsforestiliing.
En spennende historie som er
spekket med intriger, action og
mest av alt repiikker i beste
Cleese-stil. John Cleese og Michael Palm, begge ex Monthy Pyton, og de amerikanske skuespillerne Jamie Lee Curtis og Kevin
Kline er meget vellykket. Kevin
Kline fikk for Øvrig arets Oscar
for beste mannlige birolie. A beskrive filmen med f6L ord er ikke
mulig. Se og dØm selv!!!

Inger

Annonser leses av folk flest

to
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FRITT FORUM

FRITT FORUM

Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt, men redaksjonen ma ha navn og adresse.

Hvem skal styre i Enebakk
politikerne eller byra'kratene?
Dette spørsmàlet retter jeg til
varaordfører/ieder av teknisk
styre øyvind StrØm.
Han representerer det partiet
som har gjort kampen mot politikere og byrâkrater til en av sine
fanesaker. Partiet hans har gang
pa gang presisert at de nevnte
grupper ma fá mindre makt.
I vrt návrende styringssystem gis demokratisk valgte representanter fullmakt til a styre
en kommune pa vegneav innbyggerne. For best a kunne
skjøtte de ulike vervene de blir
pälagt, er politikerne avhengige
av fagfolk til a utrede de sakene
som skal behandles, de er aitsa
avhengige av et byrakrati.
Som folkevalgt har en det overordnede ansvaret for kornmunens totale virksomhet. Viktigst er det at en til enhver tid
ivaretar den enkeite innbyggers

interesser, dog uten at dette
skjer pa bekostning av fellesskapet.
NA vii ikke jeg pâstâ at det
foregar en bevisst rnaktkamp
mellom politikere og administrasjon, men dersom politikerne
ikke er seg sitt ansvar bevisst, vii
en kunne oppieve at byrâkratene
overtar styringen.
Som selvbestaltet talerØr for
<<smakarsfoiket>> har FrP i teknisk styre med stor entusiasme
gátt inn for a spare omiag 1300
kroner pr. àr ved a <<privatisere>>
en veg pa Lotterudfeitet. Fern familier skal her overta ansvaret
for vedlikehold og snøbrØyting.
Er dette en bevisst politisk prioritering eller et bevisstiøst knefall for adrninistrasjonen?
I det samme motet behandiet
teknisk styre plan for omlegging
av RV 155 ved Gran. Arbeiderpartiet Ønsket i vedtaks form a gi

Roykeforbud
Som svar pa inniegget i nr. 19
om rØykeforbud og de pástander
som fremkommer, vii jeg herved
fâ opplyse at rØykeforbudet er et
stortingsvedtak.
Videre at ser man etter, sitter
det rØykeforbudsskiit pa dØra til
herredsstyresalen.
PrØv a tenke litt pa andre, skriver Sgb. Ja, tenk om alie giorde
det. FØrst og fremst pa de med
astma og aliergipiager. De har
ogsa behov for a komme ut en
kveld og treffe andre i et rØykfritt

miljø. La styret best.emme, mener Sgb. Tror du styrethar fullmakt til a bestemme over det, tar
du fell. Skal styret sette loven til
side for at rØykere skal forurense
luften i feilesskapet? Er det ikke
bedre at rØykere tar seg en rØyketur ut I det fri? Kan ikke det vre
en mate a tenke litt pa andre pa?
Hva pengene i kassa angar er
nok ikke rØykernes penger like
mye verdt i kassa.

Ellen Skaug

Forskoleloerer
i streik
I protest mot den nye
barnehageloven som er
forslâtt streiker i dag alle
fØrskoleherer som er organisert i Norsk Larling.
Det virker som om den nye byen er tradt i kraft allerede, sier
Karin Søgaard ved Flateby barnehage. Ved tidiigere aksjoner

Nytt fra
Bygningsrádet
Vigdis og Harald Syversen,
Lotterudvn. i Kirkebygden har
fatt bygningsrdets tillatelse til
oppfØring av enebolig pa gnr. 115
br. nr. 270.
BjØrn Westby, Kjensiivn. pa
Flateby har ftt byggetillatelse
pa enebolig pa g.nr. 7 br. nr. 18.
Lars Inge Solberg har ftt
bruksendring pa driftsbygning
pa g.nr. 19, br. nr. 34 - Flaen.

har nemlig barnehagene butt
stengt. Assistenter har ikke ftt
by til a ha ansvaret for barna alene. Men i dag skal assistenene ha
heie ansvaret, og eventueit tilkaile hjeip hvis det er nØdvendig.
Spesialpedagogene I kommunen har i dag stand utenfor
Vardeberg I Kirkebygden. De vii
vre der fra Ca. 11.30 til 14.00.

Endringen gar ut pa at bygningen na skal benyttes som garaSi e/verksted.
Dagfinn Stubberud, Fredheimsvn. 16 pa Flateby har far
byggetillatelse pa oppfØring av
terrasse/carport pa g.nr. 7 br. nr.
141.
Tore Kval, Bakken har Mtt tillatelse til oppfØring av tiibygg pa
hytte pa g.nr. 115, br. nr. 93. Bygget tillates ikke brukt som helarsbolig.
Ole J. Bredesen, SiljebØl pa
Flateby har f.tt bygningsradets
tillatelse til oppfØring av tilbygg
pa hytte pa g.nr. 3, br. nr. 19. Hyt-

Arbe iderp art iets
usakelige
skri'vekloe

uttrykk for at Vegsjefens engasiement I dette prosjektet ikke
matte skje pa bekostning av anthe og, etter var mening, viktige
prosjekter pa RV 120 og RV 155.
Som kient er standarden pa enkelte strekninger pa disse vegene
til hinder for a îa interessante bedrifter til a etablere seg i kommunen. Dette utspillet ble lite
nadig mottatt av de borgerilge,
og undertegnede ble endog kritisert av administrasjonens representant for a bringe inn politiske
argumenter som var saken uvedkommende, uten at dette ble patalt av leder for teknisk styre.

Nok en gang til Dag Skaug!
FrP bar ikke sØkt om kulturmidler, men var ungdomsorganisasjon sØkte i a
pa uk linje med hva din egen,
Arbeiderpartiets ungdoms
fylking, vanligvis praktiserer.
Du mener videre at FPTJ og
FrP har et negativt syn pa
kultur og foreningsliv, ei heller har vi noe program for dette. VI har et klart program pa
dette med kultur. Vi vil at politiske myndigheter skal avsta fra kunstige inngrep i kulturlivet med overfØringer av
kommunens knappe ressurser til lag og foreninger bestaende av voksne betalingsdyktige mennesker. Blant annet Aps 1. mai arrangement.
Vi satser pa allment kulturarbeid innen idrett og mu-

Jeg stiller igjen spØrsmáiet:
<<Hvem skal styre i Enebakk politikerne eller byrakratene?>

Anne-Lise Skaug (A)
medlem av teknisk styre

Kontaktpersoner
i Human-Etisk
Forbund
Pa ârsmØte for Enebakks lokallag av Human-Etisk Forbund ble
følgende valgt.
Leder: Rolf Strom Nilsen, Bakkevn. 40, Flateby - tif. 92 83 64. Nestleder: SØlvi Anita Lysfjord, Ytre Enebakk.
Kasserer: Kari Heier,
Flateby. Skolekontakt
Ytre Enebakk: Brit Anne, Ytre Enebakk. Skolekontakt Flateby og
Kirkebygden:
Trine
Alffiei, Flateby. Borgerlig konfirmasjon:
Ingermari Halvorsen,
Ytre Enebakk.

sikkliv for barn og unge. VI
satser midlene pa dem som
trenger dem.
Videre sa kommer du, Dag
Skaug, med direkte usakebig
personangrep pa meg som
medlem av kulturstyret. N.r
din skriveklØe er bedre enn
forstand og hukommelse, ma
jeg fa presisere atjeg sebv kun
har to forfail fra disse mØtene.
Dette vet du, Dag Skaug.
Du vet ogsa meget godt at
grunnen til at jeg var fravrende er at jeg som hjertepasient ikke har 365 dager i áret
som er like gode. Har du ikke
noe mer konkret a klage pa
igjennom avisene, bØr du
glemme skrivingen og for sikkerhets skyld kaste blyanten
din sa slikt ikke skjer igjen.

.,...
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Onsdagens
Skal vi fortsette

a

synde?

Rom. 6,1-7
Paulus formaner i denne tekst de troende til ikke a
synde mer. Med var vilje, som er fri, kan vi bestemme
hva vi vii si og gjøre. Vi skal fá kraft til a legge var vilje
under Jesu vilje, sâ vi pa den mâten Seirer over synden.
Ingen troende skal bevise synden, - nâden er for en
angrende synder. Da vi ble født pa ny ble vart gamle
menneske korsfestet med Jesus, for at det gamle syndelegeme skulle bli til intet. Vi ble aitsâ begravet med Jesus ved dãpen. Da skulle várt gamle legeme dØdes, og vi
skulle oppstâ i et nytt levesett.
Vi som er avdØd fra synden, skulle vi da synde for at
nâden skulle bli stØrre? Nei, langt derifra.
Yngvar Syversen

l< ,efflensborgrE

uI

NflflS

ta kan ikke brukes som helärsbolig.
Bjorn Henriksen, Nylendevelen I Ytre bar f.tt bygningsradets tillatelse til a rive boligdelen, og fØre opp ny pa samme
grunnmur pa g.nr. 90, br. nr. 65.

Nye Sko til
konflpmasjonen
fir du hos
czajamczS 1 CC I!
FLATEBYSENTERET
TIf. 09/92 83 74

Apent
Fredag
Lørdag

kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-18.00
W. 9.00-14.00
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Svak oppslutning om
kristen verdiformidlieng
OddbjØrg Kristiansen

I forbindelse med
at skolen i âr jubilerer , inviterte
FAU ved Kirkebygden skole til temamØte om kristen
verdiformidling og
nyreligøs tenkning.
Et noe uvanlig tema, men kristendommen har vi
hatt i Norge i 1000
ãr, og da skolen i
sin tid startet sã
var det fordi - BØrn
skulle 1are a lese
sin bibel selv.
Mellom 20 og 30 personer
møtte opp for a hØre Marit
Totland fra Kristent Pedagogisk Forbund.
Som mØnsterplanen er iagt
opp i dag , skal det vre samarbeid mellom skole, hjem og
fritid. Barn i oppveksten er

veldig opptatt av religion,som
de far lre om pa skolen. Derfor er det viktig at foreidrene
ogsà har kiare standpunkter.
Kristendommen er en del av
var kulturarv, og den preger
oss mer enn vi aner. I ord og
uttrykk, og i var handiemàte.
Kristendommen skal ikke
bestandig vre forstâelig.
Man skal ha by til a undres,
den inneholder mye mystikk
og det er mye mellom himmel
og jord vi ikke vet ,sa Marit
Totiand.

New Age - hva er sâ det? Direkte oversatt betyr det fly alder, og dens opprinneise finner vi i Osten.
Fridtjof Kapra en av New
Ages ildsjeler har utgitt en
bok . Der skriver han at var
kuitur vii snart dø ut, som andre kuiturer har gjort fØr. En
ny vii komme, men det vii
skje stilie og rolig sa ingen
merker floe.
I astrologiens verden beflnner vi oss i dag i fiskenes
tegn. men vi skal over i vannmannens, og det vii gi oss et
nytt syn. Alt vii bli guddommelig.
Sjeievandring - spiritismeánder og meditasjon spiller en
viktig roile i det nyreligiØse
samfunn.
Marit Totiand engasjerte
tithØrerene med sitt fordrag,
og etterpa ble det anledning
til a komme med uttaielser og
spØrsmál. Jeg er ikke noe orakel fra Delfi sa hun, men skal
svare sa godt det lar seg gjØre.
Og der kom man enn en gang
urn pa hvor viktig var kristne
kulturarv er I samfunnet.
At formidling av kunnskap
om kristendommen er viktig,
sa kan hver enkelt ta sitt
standpunkt etter det.

Hververk
pa bussen
0

I lØpet avfã minutter Ødela ungdommene for mange tusen kroner.
Av OddbjØrg Kristiansen
Verdier for over
14000 kroner ble i lØpet

av fâ minutter Ødelagt
pa en buss tilhørende
Enebakkrutene. Harverket skjedde pa bussen fra Ytre til TØmmerbrâtan som gikk
ca.18.30 den 17. mai.
Dette er tredje áret

Konfirmantene
Enebakk kirke
28. mai
Gutter:
Geir Andreassen
Ronny Danielsen
Jon Oia Eggen
Tore Fagerli
Johannes Nilsson Finne
Per-Otto Fossum
Kenneth Helie
Kristian Ingerstuen
Morten Jøraas
Inge Mork
Thor Inge SchØn
JØran Marius SØrii
Jan Toombas

Jenter:
Kristin Elisabeth Andersen
Mariann Andersen
Charlotte Bruteig
Rude Bráthen
Siri Anne Furuiund
Ingvild Johansen
Laila Annicken Johansen
Nadja Helen Johansen
Mona Knutsen
Hege Kristiansen
Linda Leone
Gyda Ingeborg Liland
Kristine Lilio
Siri Marsdai
Gry Midtsundstad
Susan Nordli
Grethe Sofie Solberg

Mari kirke 28. mai
Gutter:

Knut Hàvard Berstad
Thomas Gulbrandsen
Glenn Jane Iversen
Frank Lennart Johansen
Morten Rossly Larsen
Dagfinn Pederstad
Hans Robert Skaarud
Henning Ster
Audun TØrnquist

Jenter:
Yvonne Andersen
Jane Bogen
Trude Ceciiie Engh
Linda Grongstad
Mette Guilichsen
Ida Kathrine MØrch
Helga Onstad
Marie Fredrikke Pedersen
Cathrine SchØnemann
Elin Therese Solberg
Lene Sunde
Pia Bianca Tryland

Tone Dagmar Haugaard
Linda Hoel
Hege Rugdal Holtet
Kari-Merete Myhr
Reidun Eileen Johnsen Myrvold
Gry Camilla Nilsen
Aino Linda Rinhaug
Hege Rustad
Hege Miriam Sommer
Nina Tonerud
Torgunn Vistnes.

Mari kirke 4. juni
Gutter:

Enebakk kirke
4. juni
Gutter:
Pal Andersen
Sven Havard Seter Andersen
Ronald Brunstrøm
Anders Ediund
øyvind André Engen
øystein Eriksen
Jon Edvard Fossum
Lars Garseg
Klaus-Olaf Heier
Ulf Hjellnes
Kjell Richard Karisen
Jan-Erik Kristiansen
Ariid Larsen
Jan-Erik Madsen
Morten Erik Melheim
Roar Kane Nordby
Espen Olafsen
Thomas Olsen
Per øyvind Solberg
Paul Leonard Viken

Jenter:
Janken Bergersen
Nina Bergskaug
Jane Buer
Monika Buer
Ellen Buer
Anett-Elisabeth Bystrøm
Marianne Darre-Hanssen
Torill Irene Fostaas
Ann-Rude Gundersen

Frode Bremnes
Terje Gran
Tom Anders Stenbro
Halvorsen
Torgnim Hoff
Ronny Landskaug
Rune Dag Pettersen
Morten Schou
Tommy Schou
Hávard Solberg
Jan Thomas Myhre Tostrup
Tor Arne Waaier
Asiak østvag
Martin Aasen

pa rad vi har Ødeleggelser pa busser pa grunnlovsdagen. Det er fra
for av vanskelig a fâ
sjãfører til a kjØre denne dagen, og det blir
nok ikke lettere etter
dette, opplyser trafikksjef Karistad ved Enebakkrutene.
En gjeng pa 20-25 undommen som hadde opphoidt seg
pa senteret i Ytre kom pa bussen som gikk mot Kirkebygda.
Det heie startet ailerede
ved Tangen bro. En av nØdutgangene bak i bussen ble da
ápnet, og ruta fait dermed ut.
Videre dro de I snora som tegn
pa avstigning, men da sjâfØren stanset var det aiikevei
ingen som skulle av. Forstâ-

elig nok ble sjáføren lei, og
stoppet bussen, og gikk bak
til ungdommene, for a be dem
om a holde opp. En jente innrØmmet a ha trukket I snora,
og forlot bussen frivillig.
Da bussen kom til TØmmenbratan gikk resten av gjengen
ay, og det gikk hellen ikke
upaaktet hen.
Den andre nØdutgangen ble
forsØkt apnet, men det iyktes
ikkeheit. Bare gummilista
rundt vinduet ble revet av. Et
lysrØr i taket eksploderte da
det ble sparket ned, og takluka ble ogsâ knust med et
spark.
En seterad ble nesten brukket
ned da de skulle forlate bussen.
Vel ute av bussen ble det
kastet noe etter bakruta da
bussen kjØrte videne. Om det
var stein ellen flaske er uvisst,
men ruta ble belt puiverisent.
Det var mye folk pa bussen
som ble vitne til det som
skjedde. De kunne oppgi
navn pa en 17-18 an gammei
gutt som sto for Ødeieggelsene av takiuka og lysnØnet.
Det en ogsa oppgitt navn pa
en 20-21 anung som kastet pa
bakruta sâ den ble Ødelagt.
Ved Enebakkrutene bun det
opplyst at saken en politianmeldt.

Jenter:

Lisa Brevik
Anne-Marta Bylterud
Kirsten Forfang
Elin Gundersen
Katharina Dale Hâkonsen
Trine Karlstad
Veronika Miriam Marken
Kathrine Nordstad
Elin Nøkleby
Cathrine SiljebØl
Jeanette Svendsen
Kristin Sydtveit
Tone SØrfjord
Tanja Vedal
Tina Wagenius
Mona Weigànd
Lillian Wolter

WMW

ZhitlLtt gratulerer
J1zømibtq & &terteL aLt.

med 10-1rsjubiIeum.
Vi benytter samtidig anledningen til
takke for
støvsugeren.

<<Take Off Hurum>>:

Felles mar eri g
av Folio ressurser
Folio - regionen Ønsker a markere seg
skikkelig pa informasjonsutstiilingen
Take Off Hurum >> i Drammenshallen
26. - 29. oktober. De sju Folio.— ordførerne har derfor nedsatt en arbeidsgruppe
som har tatt initiativ til en feiles Folio
- paviijong pa utstillingen. Her skal

Enebakk, Vestby, Frogn,Nesodden, As,
Ski og Oppegaard i feiiesskap presentere hva regionen har a tilby, det vre
seg av neringsarealer, bo og rekreaskjonsmuiigheter, kuituraktiviteter
etc..

V inn
ni

15.000 kr!

Stor konkurranse: Lag et felles emblem for
Follo-kommunene og/eller et slãende slagord.
Na* kan alie med tegne- eller skrivekløe tjene seg noen raske tusen. Follo-kommunene har inniedet et aktivt samarbeid for best
mulig A utnytte de muligheter som flyplassutbyggingen pA Hurum vii gi. Vi trenger i denne samrnenheng et emblem og et slagord for de syv kommunene. Ta pennen eller tusjen fatt og send
oss forsiag pA:

A: Emblem
Oppgaven er ci lage et felles emblem for Follo-kommunene:
Vestby, Frogn, Nesodden, Enebakk, Ski, As og Oppegcird. Dette kan were ncer sagt hva som heist. En morsom figur, et stiiistisk symbol for Follo-kommunene osv. Vi er ikke ute etter et
heraidisk riktig 'kommune-vcipen. Symboiet eller emblemet du
lager, trenger ikke ci were tegneteknisk fuilkomment, da yinnerutkastet vii bli rentegnet/bearbeidet av profesjoneile designere. Vi erførst ogfremst ute etter den gode ide! Vinnerutkastet
beiønner vi med 10.000 kr!

B: Slagord
Her Ønsker vi et slagord som fremhever Follo-kommunene pa*
en positiv mate. Gjerne noe om wire feilestrekk, vcire muligheter eller var fortreffelighet. Her er det vidt spilierom for fantasien. Grip pennen! Vinneren blir beiØnnet med 5.000 kr!

Konkurranseregler:
Forsiag til emblem tegnes eller monteres pA kartong i størreise A4. Forslag til slagord leveres maskinskrevet pA hvitt papir i A4. Hver deitager
kan levere flere forsiag, men kun ett forsiag pr. kartong eller ark. Alie
privatpersoner eller firma med postadresse i Folio (med unntak av enkeitpersoner eller firma med tilknytning til juryen) kan delta.

- Vi mâfâ Folio pa kartet, sa Enebakks davcerende orclfØrer Lucie Paus Faick, pa
stifteisesmøtet til Folio Utviklingsselslcap i 1987. Men pa dette kartet hentetfra Messeconsuits presentasjonsbrosjyre var regionen ikke avmerket. Det har vi rettet pa...
Arsaken til at ,Follo ..- kommunene vii markereseg samlet,er
at man Ønsker a utnytte maksimalt de muligheter som flypiassutbyggingen pA Hurum kan gi.
Man Ønsker A vre pA banen
med en egen Folio - identitet, for
A trekke til seg de positive ringvirkningene av Hurumutbyggingen sA tidlig som mulig i planprosessen. I den sammenheng
ser man en rekke omrAder hvor
kommunene har sammenfallende interesser. I fØrste rekke
gjelder dette etableringen av nye
arbeidspiasser Et stor antall av
Folio.— kommunenes innbyggere
er pendiere - for Enebakks vedkommende,
70
prosent. Formannskapet har
tidligere i Ar bevilget 8000 kroner
til Enebakks deltagelse pa utstillingen. - Enebakks deltagelse blir forsAvidt beskjeden,
men vi vii gjerne benytte denne
anledningen til blant annet A
presentere nringsomrAdene pA

Gan, sier ordrØrer KAreKjøllè,
som vii vre tllstede pA Folio
paviljongen under hele utstillingen. KjØlle sier at man for Enebakks vedkommende, spesielt vii
fokusere pa gode bomiljøer, rekreasjonsarealer, og selvsagt
nringsarealene I konkurransen
om etabieringene i kjØlvannet av
Hurumutbyggingen.
I tilegg til at Enebakk blir med
pa den felles Folio - markeringen, kommer ogsA noen av bygdas nringsdrivende til A delta
med egne stands, eller gjennom
andre sammensiutninger pA utstillingen.
- Det gjelder A vre pa banen
nAr entreprenØrer, transportselskaper og forskjellige leverandØrer og de som eiiers vil delta i Hurum prosjektet legger planer og
foretar sine disposisjoner, sier tiltakskonsuient Karl Elisabeth
Morbech.— Og det er betimelig
med en sterk Folio - markering

silk at regionen blir plassert pa
kartet, bokstavelig talt, sier Morbech, som er indignert over at
Folio slett ikke er avmerket pA
kartet engang i info - brosjyren
som arrangørene av utstillingen:
Hurum kommune og Messeconsuit A/S har sendt ut.
Dette skal rettes pA. Et eget
symbol, og slagord for Folio skal
vre med pa a gi regionen identitet og slagkraft pa utstillingen.
Follofolket inviteres nA til premiekonkurranse om beste symbol og beste slagord for Foilo. Alle inviteres til A delta, det vre
seg skoleklasser, profesjonelle,
amatØrer... Beste emblem skal
premieres med 10.000 kroner, og
beste slagord med 5000 kroner.
Forsiagene mA sendes Folio utviklingsselskap innen 8. juni, og
verd A merke seg er at vinneren
av konkurransen mA godta at
forsiaget tilpasses oppdragsgiverens Øvrige grafiske profliering.

Pensjonlst- Tj'ra til
born i Hobol
treff

ingen stØtte
til konfirmantleir

Fskommende onsdag blir det
&jen pensjonisttreff pA Ignarbakke. Som vanlig er det trekkspilikiubben Frisk Luft som inviterer bygdas eldre til gratis
svmgom med nogo attAt. Og
mnsikken besØrges selvsagt av
arrangøren, som ogsA denne gangen har fAtt med seg Rallarn.Her
a1 man virkelig fA anledning til
A svinge seg til toner med skikkelig sug I. Og kjenner vi bygdas elcire rett, kommer de ikke til
A gjøre skam pA musikken.

Kulturstyret avslo I forrige mote
en sØknad fra Konflrmantutvalget i Enebakk og Mari om tilskudd til konfirmantieir. Kultursjefen haffe innstiit pA et tilskudd pa 1000 kroner, men et
forslag fra Dag Skaug , AP om A
avsiA sØknaden fikk 7 stemmer. 2
stemte for kuitursjefens innstilling.
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- Vi Ønsker ikke born i HobØl,
men slik tingene nA en gang er,
ma HobØl kommune se nødvendigheten av en bomstasjon
ved fylkesgrensa og en vied riksgrensa, sa ordfØrer Kjell Nygaard
i sitt innlegg vedrØrende en eventuell born for A rette veistandarden pa E18 gjennom Indre østfold.
Det var en tvungen nødvendighet som resulterte i at HobØl
kommunestyre ensternmig valgte
A vedta born lagt til fylkesgrensa
mellom Akershus og østfold. Ut- Hjertelig velkommen til alle, slagsgivende for resultatet ble
sier leder i Frisk Luft, Odd Lille- muligens varaordfører Terje So!bergs kommentar til det som
jordet.

skjedde for ikke lang tid siden i
Akershus, da dette fylket sa nei
til born pA Sollihøgda og Buskerud fylke i stedet flyttet bommen
og fordelene litt lengre opp pA
E68.

Jury:
En jury bestAende av en representant for Follo-avisene, en representant
fra Foilo-ordførerne, en frittstAende grafisk designer, en representant
fra østenstad Reklame, og iederen for Folio UtviklingsselskAp, vii vurdere de innkomne forsiag og velge det beste innen hver kategori. Juryen har rett til A avstA fra A utrope en vinner hvis de innkomne forsiag ikke holder nødvendig faglig standard.
Scerviikár: Vinneren av konkurransen nui akseptere at forsiaget ti/passes oppdragsgivers Øvrige grafiske profilering. Vinnerforsiagene ma ogsd kunne benyttes senere i eventuelle andre samarbeidsprosjekter for Folio. Vinnerne er
selv ansvarlige for eventuell beskatning av premien.

Forsiag sendes eller leveres innen 8. juni til
Folio Utviklingsselskap, Postboks 224,
Saga veien 3, 1430 As

3000 kroner
til Historie
laget
Kulturstyret bevilget I sitt siste
mote kr 3000 til Historielagets
forskjellige oppgaver innenfor
publikasjon av lokaihistorie.
Her har Historielaget tre prosjekter pA gang. Det ene er nyutgivelse av N.P.KrogsbØis Enebakk I
gamle dager, et annet prosjekt er
utgivelse av TJ1f Oppegaards Enebakkvassdragene og virksomheten der, og endelig driver laget
med fotoregistrering og avfotografering av gamle bilder.

•
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Driv slo Rodenes Skjoerp dere Enebakk!
Søndag spilte Drivs damelag hjemmekamp mot RØdenes. Dette endte i en kiar 3 - 0 seier, og jentene fikk
virkelig bevist at de kan spille fotball.
det ble ikke flere mâl, og dermed
en ny seier til Drivs damelag.

Gunnleik Seierstad

Kampfakta:
Mjarbanen:

Driv best
Det var gjestene fra RØdenes
som âpnet best. De presset hØyt
oppe, og tvang dermed Drivs
spillere bakover. Men Driv visste
bedre, og spillet begynte a fungere framover. Etter en drØy halvtime kunne Mayaan Mood gi
hjemmelaget ledelsen, og fâ mlnutter etter var det kiart for 2 - 0.
Denne gangen var det Anita Tonerud som var sist pa ballen.

Jevnere andre
I andre omgang var det Driv
som âpnet best, og srlig spissene jobbet godt. Men utover i
omgangen kom RØdenes mer og
mer med. Etter 21 minutters spill
hadde gjestene flere farlige sjanser, men uten a lykkes. Spillet lâ
og vippet frem og tilbake en
stund fØr Lena Dromnes Økte til
3 —0 for Driv. Mot slutten av omgangen hadde Driv en sterk penode hvor de burde ha scoret, men

Driv - RØdenes, 3 - 0 (2 - 0)
Drivs ma!:
36 mm. 1-0 ved Mayaan Mood
40 mm. 2-0 ved Anita Tonerud
79 mm. 3-0 ved Lena Dromnes
Drivs lag:
Vibeke Hoff, Kristin Haug,
Janka Henriksen, Gry Pettersen, Elin &ether, Trine
Lise Myhre, Trifle SØby, Mona Andersen, Lise Haga, Anita Tonerud, Mayaan Mood.
(Nina Østli i 33 mm. og Lena
Dromnes i 18 mm)
Dommer: Linda Lien, Vestby.

Drivs damelag var flere
ganger frempà foran RØdenes keeper.

Enebakkin gene ma virkelig skjerpe aeg hvis de ikke skal miste plassen sin i 4. division.
LØrdag spilte Enebakk en ny serie- bakkingene fulistendig sammen. 8 mal
kamp 1 4. divisjon, og dette endte med printet hjemmelaget Grue inn bak keeper Per Øyvind Gundersen de siste 45
en fatal sprekk.
Etter en jevnspilt 1. omgang, brøt ene- minuttene.
Gunnleik Seierstad
Jevnt
FØrste omgang var utrolig nok
jevnspilt. Begge lagene hadde
flere farlige sjanser, og pauseresu.ltatet, 1 - 0 til Grue kunne fort
vrt annerledes. For bade Widar
Pederstad og Trond Vidar Stubberud hadde hver sin store sianse, men Grues fremragende keeper fikk savidt avklart begge
gangene. I fØlge Enebakks spillere var corneren som ga Grue
ledelsen to mintter fØr pause en
fellaktivg avgjØrelse av dommer
Jan Forarsveen, men mâlet ble
godkjent, og enebakkingene fikk
en psykisk knekk.

Gâr ikke an
Det enebakkingene presterte i
2. omgang, skal vel egentlig ikke

gã an i 4. divisjon. Etter bare 1
minutts spill la hjemmelaget pa
til 2 - 0, og som om ikke det var
nok, i løpet av 8 minutter scorte
Grue 4 màl. Det var helt utrolig
at lagene var jevne i 1. omgang.
Grue hadde stønre tempo, spilte
teknisk godt, og ikke minst de
visste hvor mJet sto. Hele atte
ganger matte Per øyvind Gundersen inn og hente ballen ut av
eget bur i lØpet av 2. omgang.
Skjerp dere Enebakk! Slikt
spill vii vi ikke se noe mer av, for
da blir det thve rtfall ikke 4. divisjo
nsspill neste sesong.

Ingen forkiaring
- Jeg har ingen fonklaring pa
dette. Vi spilte bra i fØrste, ogje
g
synes det en nart at vi greien a tape sa mye som vi gjØn. Vi mistet
konsentrasjonen, og sovnet helt.
Men silk en ikke by, uttalte en tydelig skuffet Kiell Martinsen et-

ten lØrdagens bedrøvelige forestilling.
Vignett oppfordren hele Enebakk til a mote opp pa Enebakk
Stadion lØrdag ettermiddag. Da
spiller Enebakk mot Lisleby, og
det en helt tydelig at gutta tnenger aktiv stØtte fna asidelinja for
A beholde plassen i 4. divisjon.

Kampfakta:
Grue Stadion
Grue - Enebakk, 9-0 (1 - 0)
Enebakks lag:
Per Øyvind Gundersen,
Frode Lindberg, Gunnar
Mathisen, Fred Sandás, Wiktor Luther, Ronny Lund,
JØrn Skaug, Trond Vidar
Stubberud (Roar Sandâs i 12
mm.) Bjorn Ivar Stubberud (
Roy Andersen i 45 mm.) Geir
Østli, Widar Pederstad,
Dommer: Jon Forarsveen,
SØrskogbygda

1drettsfest pa' Mjxr Stadion
Dine kunder ser etter
I avisen.
For vzre Ieere er rehlaine en naturlig (lcl ziv kscl)e ser cuer dine annonser i lOrbffl(ICI'C med sin
se,kine etter vttre-in lorntitsjoii
Vzer sikkcr pft at itt er ilsietle!

grntt

FØrstkommende !Ørdag inviterer
IL Driv til idrettsfest pa Mjar Stadion. Arrangementet markerer ferieavslutningen for turngruppa og allidretten.
Allidnetten som ble satt I
gang i september i 1or, og
som en et allsidig treningstilbud til barn mellom 6 og 9 6x,
har vrt et vellykket tiltak
som na teller 106 barn. Allidnettsgnuppene bar trent Thnn,

Det er !agt opp et variert program for
arrangementet,som âpner med defilering til akkompagnement av Ytre
Enebakk skolemusikkorps.

ski, fotball, handball, friidrett,
onientening og basket, og det
vii bli oppvisningen i de fleste
av disse grenene. Innimellom
skal tunngnuppa ha sin oppvisning, og erfaningsmessig

vet vi at vi ogsa her har mye
fint i vente. Prognammet avsluttes med utdeling av
medaijer.
Se fonØvnig annonse i dagens
avis.

_tt
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gasiert om velferdssamfu net
Det var en engasjert Anne Enger Lahnstein som
møtte en fullsatt herredsstyresal tirsdag. Den
vakre sommerkvelden til
tross, hadde folk fra de
forskjelligste politiske
avskygninger møtt opp
for a høre av Akershus
SP's fØrstekandidat hadde a si om velferdssamfunnets framtid.
Etter en tid med hØyt privat og
offentlig forbruk, hvor vi bar
brukt mer enn vi har tjent, er tiden inne til a finne ut hva vi vii
prioritere sa stortingsrepresentant Anne Enger Lahnstein, og la
til at det er bred oppslutning om
a prioritere velferdsstaten.

Folketrygden
- Gjennom foiketrygden legger
vi
opp
til
et
hØyt
feilesforbruk.Men 1 âr 2040 vii det
vre 2 - 3 til a bre utgiftene for
en pensjonist. Da foiketrygden
ble innført i 1967 var forhoidet 51. OverfØringene til den eldre generasjon er større enn de var tidiigere ikke minst p.g.a. tilieggspensjonene. Vi ma ta foiketrygdensøkonomi pa aivor, og dempe
tiiieggspensjonene for a sikre
trygghet for alle. Dette har vi da
ogsa gatt inn for, sa Enger Lahnstein.

Tilpassing til EF
Hun tok ogsâ opp tilpassingen
til EF og folketrygden.
- Det er viktig a se dette i sammenbeng. EF's indre marked
som skal vre gjennomført innen
1992 vii med sine 12 mediemsland og 320 millioner mennesker
sikkert bety en stor fordel for deler av nringsiivet. Men hviike
innvirkninger vii det ha pa vâre
livsforhold og velferdsstaten?
Her siterte Enger Lahnstein den
danske statsministeren, Schiuet-

nesten for a finne fram til en
ordning for sommertidsavviklingen som sikrer rasjoneii personaibruk med minst muiig utgifter for kommunen.
Kostnadene er anslatt til et
sted mellom 75.000 og 178.000
kroner, som det fortrinnsvis skal
dekkes opp innenfor heise og sosiaietatens budsjett.
Heise og sosialstyret drØftet
tirsdag kveld saken, men ble elige om a utsette behandiingen til
resultatet av kommunestyrets
behandiing mandag foreiigger.
Helse og sosialsjefen hadde innstilt pa a legge ned husmorvikarordningen, og kutte ned pa
hjemmehjeipstilbudet med 1 1/2
stilling for a dekke opp utgiftene
til sommertid for de turnusansatte.
- Dette biir overhodet ikke aktuelt. Ingen skal sies opp pa

- Vi Ønsker a fA HØyre, Kr.F og
Venstre med oss pa en kursendring som innehoider Økt satsing
pa miijø, effektiv utnytteise av
ressurser og fornyelse og vekst i
hele landet, sa Enger Lahnstein.

>>

Helsetjenesten

WIF

Verdivaig
Vi Ønsker a forhoide oss til EF's
indre marked med hensiktsmessige avtaier. Men det er grenser
for hviiken tiipassing vi Ønsker.
Her ma vita utgangspunkt i eget
verdivaig. Vi ma ha vekst som
grunniag for feiiesgodene, men
veksten ma styres. Vi ma unnga
bivirkninger som trussel mot
miijØ, og uhemmet sentralisering.
Vanligvis bar vi betraktet distriktspoiitikk som utgiftspost.
Men det som virkelig koster er
sentraiiseringen, sa Enger Lahnstein. - I kjøivannet av den følger skyhØye boligpriser i byene,
tomme hus i enkeite utkantsstrøk, forsterkninger av miljØ
og traflkkbelastningene som fØrer til tap for nringsiivet, 0kning i antall astma og aliergibarn.

Forfall
- Hovedstadens forfall er en del
av sentraliseirngens pris. Den
politiske iedeise i Oslo Ønsker
imidiertid mer vekst, som igjen
vii fore til Økte probiemer i byen,
og dermed ogsa i omradene
rundt.
HØyre og FrP bar vaigt a redusere offentiige utgifter og gi skatte-
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Kursendring

ter: <- Jeg regner med at velferdsstatens roile innenfor EF vii
vre utspiit om ti ar. Det er gode
grunner til a innskrenke veiferdsstatens ansvar, og overfØre ansvaret til famiiiene.
- EF's
indre marked vii ogsa bety at
medlemsiandene ma tiipasse sine skatter og avgifter til markedet.
Er det da mulig a opprettholde
velferdsstaten siik vi kjenner
den, undret Enger Lahnstein, og
nevnte ogsa den hØye arbeidsiedigheten innen EF som vii pavirke velferdsstaten.

grunn av dette, og det biir heiler
ikke snakk om innskrenkninger,
sier ordfØrer Kare KJØ11e og viser
til vedtakets ordlyd om at utgiftene fortrinnsvis skal dekkes opp
i eget budsjett.
I sitt saksframlegg til formannskapet hadde radmannen
regnet med at merkostnadene for
kommunen dersom de ansatte
innen pieie og omsorg skuile f
tilbake sommertidsordningen,
viiie bli pa 178.000 kroner. Han
var av den formening at dersom
protokolien av 8.5. i Ar ble godkjent matte sommertidsavvikiingen forega i tidsrommet 15. mai 15. september, noe som viiie
medfØre stØrre utgifter enn med
en mer fleksibei ordning, som
den formannskapet na har vedtatt. Formannskapet mener at
ordningen skal praktiseres som
tidiigere, med avspasering i lØpet
av aret, pa den tiden som fØrer til
minst muiig utgifter, noe de ansatte selv er heit innenforstatt
med.

/

- Vi ma se sammenhengen mellom offentlige utgifter og velferdsstaten sa
stortingsrepresentant Anne Enger Lahnstein pa
tirsdagens mote.
lette. Derfor bar vi ikke rad til a
vedlikehoide skoier, derfor reduseres tilbud til barn og eidre..Vi
ma se sammenhengen mellom offentiige utgifter og velferdsstaten..

-Heisetilbudet ble ogsa satt
under iupen i tirsdagens mote.
SF's fØrstekandidat uttrykte stor
harmne over forsiaget om a iegge
ned Oslo sanitetskvinners revmatismesykehus, men man
samtidig pianlegger nytt Rikshospital. - Vi Ønsker a ta vare pa
de sykehusene vi bar og bruke
dem fulit ut.
Og vi bØr videre satse pa pleie
og omsorg i et apent , hjemmebasert omsorgstilbud, sikret
gjennom konkrete avtaier om
omsorgsiØnn.
OmsorgsiOnn og aviastningstilbud er forØvrig merkesaken
som Enger Lahnstein bar jobbet
fram i lØpet av den perioden hun
har sittet pa Stortinget.

Det varogsa et av temaene som
ble tatt opp i den pafØigende debatt.
Senterpartiets kommunestyrerepresentant, Thorvaid Tjngerness stiite ogsa spørsmal om
statlige overfØringer
som stadig reduseres mens nye
oppgaver pâlegges. - I innevrende âr skal Enebakk ut med
8.6 miliioner i folketrygdavgift
kunne ban fortelie stortingsrepresentanten, som ble svrt
forbauset over a hØre at Enebakk
matte ut med et siikt beiOp.
Nâr det gjaldt kommuneØkonomien og de statlige overfØringene, viste bun til goder vi har
bevilget
seg,
som
arbeidstidsforkortelsen.- Vi bar
ogsa foresiatt a siØyfe Gro - dagen. Det er tid til a nyansere veiferdsbegrepet og rette tiitakene
inn mot de som trenger det mest.
Mye tid biant annet i helse og
sosiaisektoren gar med til profesjonskamp, og faglig kamp pa bekostning av tiibudene, sa Enger
Lahnstein.

Huppa V1,0UCtt fyilep 5 a0p
O til
og inviterer alle barn fra 5 til 12 ar

TEGNEKONKURRANSETema er

BYGDA MI
Innleveringsfrist 1. september
Vi premierer 10 tegninger
1. premie - walkman
2. premie - joggedress
3. premie - Enebakk-spillet 4.-l0. premie - T-skjorter
Diplom til alle som deltar
De beste tegningene kommer

i ZI'r tieff

13. september

Jury: Leikny Derlick
Eivind Jentoft
Solveig Eriksen
Tegningene sendes:

toneft

LOKALAVISEN

postboks 62, 1912 Enebakk

V'Ruett
Kipkebygden og YtPe Enebakk
Vannvepk Al

8

U

Enebakk kipke

forholdsregler nâr det gâr
over stokk og stein.
- Vanning av plener har
forelØpig ikke vrt nØdvendig. A vanne røsslyng og
furubusker sâ vannet spruter
er ogsá bortkastet. Slike vekster kiarer seg utmerket ute i
skogen uten kunstig vanning!
Nâr det gjelder nysâdde plener, forholder det seg annerledes, og vi er innstilt pa a gi
dispensasjoner her, sier Arne
Svarthol.

MØtene ved

Gunnar Hamoy
fortsetter denne uke.
MØte hver kveld ki. 19.30. Sønclag ki. 18.00.
Sang og musikk.
Velkommen!

Barneolympiade
Avslutning for all idretten og turngruppa. LØrdag 27.5.
ki. 13.00 pa Mjrbanen. Vrforbehold.
I.L. Driv

•\

Enebakk Idrettsforening
A-kamp 4. div.

Enebakk - Lisleby

--

Sted: Enebakk stadion.
Tid: lordag 27. mai kI. 16.00.
Annonse og matchball er sponset av:

No rmark A/8
Savnep du huskatten din?
Svart/hvit, rolig hannkatt, funnet.
Henv. tif. 92 60 21

Enebakk kommune
Leieav skolelokaler 1989/90
Utleie av lokaler ved skolene i Enebakk
skjer etter nrmere fastsatte regler. Opplysninger om muligheter for leie av skolelokaler fáes ved
henvendelse til rektor ved den enkelte skole.
Av Økonomiske grunner har skolestyret fattet vedtak
om at gratis utleie innskrenkes til mandager, tirsdager,
onsdager og torsdager fra høsten 1989.

i' Kva skjer pa
Raulandsakademiet?

Er du interessert I det som har med folkekunst, handverk eller folkemusikk a gjera? Her er noko av det me driv med:
Utdanning:
1-ârig hogskulestudium i folkemusikk
1-ârig høgskulestudium i folkekunst, tre, metall eller tekstil
1-ârig utdanning I prod uktutvikling
1 -árig utdanning i restaurering
Kurs:
Julikurs: Silkemâling, kalligrafi, smiing av knivblad, skaft og sire med
sylvholk, rosemàling, restaurering av tresaker, keramikk, okonomi for
mesterprøve.
Hausten -89: 12 vekers arbeidsmarknadskurs i bygningsrestaurering og
gamle mâleteknikkar.
3 vekers arbeidsmarknadskurs i strikking.
Heile skuleâret arrangerar folkekunststudiet og folkemusikkstudiet vekeskurs som er âpne for andre interesserte. Be om plan over kurstilboda.

Opphald:
For enkelte veker og helger har me ledig kapasitet pa internatet. Me kan
hjelpe til og planleggesrskilde opplegg for t.d. kor, korps, idrettsgrupper
eller pensjonistar. Grupper opp tit 80 pers. Alle gjester far fritt bruke gymnastikksal, seminarrom, auditorium, verkstad og bibliotek.
Stikk innom oss i sommar eller kontakt oss for nrare informasjon.

Raulandsakademiet A'S
3864 Rauland, tlf. 036/73 292

TIL SALGS

SØknad om leie sendes den aktuelle skole innen 08.06.89.
Skolesjefen

Hestegjo sel

Enebakk kommune
Enebakk kommunestyre
innkalles til mote i Herredshuset mandag
29. mai 1989 ki. 18.30.
Godkjenning av protokoll fra kommunestyremØtet 24.
april 1989.
Samordningsrâd for funksjonshemmede. - Endring av
retningslinjer.
Tilsetting i stilling som Økonomisjef.
Sommertidsordning for turnusarbeidende. Forhandlingsprotokoll.
ENØK-tiltak Kopás.
Toalettforholdene ved Enebakk kirke.
Referatsaker. Eventuelt.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret i kontortiden ki. 08.00-15.00. Saklisten er ogsâ utlagt til gjennomsyn pa Enebakk folkebibliotek i âpningstiden.
Kâre KjØlle, ordfØrer

Kommunens forhandlingsutvalg, og de ansattes organisasjoner fastsio imidlertid i mote 8.
mai i ar at protokollen av nov. 86
ma forstâs slik at den sommertidsordning som ble praktisert
for turnusansatte innen pleie og
omsorg fram til og med 87, fortsatt skal gjelde.

Forts. side 7 (2)

9.00-16.00
Apningstid
9.00-12.00
Lørdag:
Stengt meflom 13.00 og 13.30

III. 09/8818 OG

gen av arbeidstidsforkortelsen
som har vrt stridsspørsmalet.
Denne protokollen fastsetter
blant annet at ingen skal komme
darligere Ut av det enn for arbeidstidsforkortelsen.

Forutsetningene er at sommertiden avvikles i lØpet av kalenderáret, og at pleie og omsorgsledelsen skal samarbeide med
tillitsvalgte i oleie og omsorgstje-

Pvif.- 05crrresev(

Rabarbra mottas til pressing f.o.m. mandag 29.
mai t.o.m. Iørdag 17. juni.
Rotknoll og blad ma fjernes og stilkene buntes.

I.L. DPW

F'

Radmann BjØrn Halvorsen
hadde imidlertid overfor formannskapet innstilt pa ikke a
godkjenne denne tiileggsprotokollen av 8. mai i ar, men fikk altsa ingen av formannskapets
medlemmer med seg pa dette.
Tvert imot sluttet formannskapet helhjertet opp om ordfØrerens innstilling pa a godkjenne
tilleggsprotokollen mellom kommunen og arbeidstakernes organisasj oner.

,4ski*"

1800 Askim

- Bare tull
- A vanne planene nâ er bare tull, sier anlegggartnermester Knut Thorvaidsen. Han
sier at den sikreste maten a
unnga uttØrking av plenen pa
er a justere klippehØyden til 4
- 5 cm. Problemet er at folk
klipper gresset ned pa 1 - 2
cm hØyde, og da har det lett
for a svi ut ved tØrke.
I tØrkeperioder kan man forØvrig godt kutte Ut a klippe
plenen, sier Thorvaidsen..
- Hittil i Ar har det imidlertid ikke vrt noe problem.
Det har vrt helt unØdvendig
a vanne. Det eneste man oppnar vanning i utide er a
skjemme bort gresset slik at
man far et grunt rotsystem.
Man far et mye stØrre, kraftigere og mer velutviklet rotsystem n.r rØttene ma sØke
nedover i jorda etter vannet.
Skal man først vanne, ma
man gjennomvanne ned pa 10
cm. Det betyr at det gar med
svrt store vannmengder.
- Nár det gjelder nysadde
planer forholder det seg imidlertid annerledes, sier Thorvaidsen. - Her er det behov for
vann i spiringsfasen Det er ogsa viktig at man ikke klipper
en nysadd plen fØr den er butt
10 cm hØy. Egentlig burde
man ikke sa for etter midtsommer. TØrske kan lett oppstá i ferietiden. Beste tid a sa
plenen pa er etter 15. juli.

Hagevanning med slange og spreder er ikke tillatt. Det
kan gis dispensasjon for nysâdde plener.
Arne Svarthol

/

Enebakk Histoplelag
arrangerer skoleutstilling i Enebakk herredshus.
Onsdag 31. mai ki. 12.00-18.00.
Torsdag 1. juni kI. 12.00-20.00.
Alle interesserte inviteres til mote i Herredsstyresalen,
onsdag 31. mai ki. 19.00. Káseri ved Christian Brevig:
Skolevesenet I Enebakk gjennom tidene. Kaffe.
Alle velkommen.
Styret

Ypperlig jordforbedringsmiddel/gjodsel
Fersk eller kompostert.
Leveres los eller I sekker,
hentet eller tilkjort.
Analyseresultater foreligger.
Meget billig.

Sundby, Dalefjerdingen
TIf. 92 63 68

SILDNES NATURSTEIN
MONUMENTER SKI FIR' MARMOR
Kroervri115 -1430 As Tlf. 09-94 33 33

Vekstiopd - Hagebapk - Sand
Flere kvaliteter pa lager
Sondager stengt
Transport ordnes

FOSSUM JORD
f'2O Spjh*
hf. 09/83 72 16 - Mobil 030/10 309
KONTAKT OSS - DET LONNER SEG

i1ijuat
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VI JUSILERER
LORDAG 27. MAI
og Ut uke 22

Denne dag for 10 Oar siden âpnet Enebakks

ENESTE ELEKTRISKE FORRETNING
Dette skal vi markere med flere riktig gode c<gavepakker>>

40% avslag pa alt Iampeutstyr
2 stk. ROBO 3 p1. komfyrer 55 cm bred <GIS BORT'> for kr 2 000.- pr. stk. (Ord. pris 2 890.-)
Vi gir deg

2 stk. ELEKTROLUX oppvaskmaskiner BW320. (Ord. pris kr 5 750.-)
Den skal du fâ for kr

4 500.. pr. stk.

Spesialtilbud fra Adax
Mini hândmixer

1980
flá kr 285.
nâ kr 445.

oppladbar, for kr 399.-.. nâ

Dampstrykejern for kr 450.Bordvifte PV1, for kr 653.-

Om ikke noe av dette skulle passe, stikk
innom, kanskje vi kan gi deg et annet
jubileumstilbud eller en kopp god kaffe.

kr

Vi takker váre tidligere kunder for 10
hyggelige âr, og ser fram til like gode forbindelser i de 10 neste.

Jubileumstilbud fra WILFA
Reisestrykejern for kr 226.-

kr

98.
Ga ikke over bekken etter vann
Drar du Iangveis for a kjope EJ Electrolux

Tenker du pa mikrobølgeovn, bør du handle nâ
Várt jubileumstilbud er:
kr 2625.
Wilfa mikrobolgeovn VM-500
kr 450.Mikrobolgeutstyr(1 fat, 2 former, 2 ruDer folie etc.) utsalgsp.
kr
1 stk Wilfa kokebok

kvalitetsprodukter til Iavpris?

149.

Har du sett et
kjempetilbud?

3224.
Jubileumspris kr 1690.kr

Du sparer kr

1534.

LØRDA GSTILBUD
Er tiden inne for ny stovsuger?
I tilfelle gir vi deg 500 krfor den gamle
Wilfa stovsuger VC 3100 1000 W
Vi gir i innbytte for din gamle

kr
kr

Jubileumspris kr

1195.

500.

695.

V/s oss
annonsen
og vi gir
samme pris

L
—j

Komfyr
Toppmodell. De Luxe utstyr.
4 plater/60 cm. Grill.

Electrolux

CF 6484

trimiI1tt & &elrteff cit
1912 ENEBAKK
EL. INSTALLASJON
OG FORRETNING

92 63 00

Kjeden av autoriserte
Ein
iLG elektroinstallatorer

es Elektroentreprenorforbund

Medlem Norsk
Elvarmeforum

VItro not

10

PINSEMENIGHETEN
YTHE ENELJAKK

Annonser leses av folk flest

Bpondoping med vanngapanti

Billig renhold

(IKKE VANN - INGEN BETALING)
Konkurransedyktige priser - gratis befaring.
Pumpeanlegg leveres til taste priser.
-

BETEL

SØnd. 28/5 ki. 10.00: SØndagsskole. Ki. 11.15: AvslutningsmØte for TenBibeiskolen.
Oddleif
Wahil.
Alle velkommen.

19

Lang erfaring gir god kvalitet!

Alt i renhold utføres, ogsá privat.
Ring oss og spar penger.
Vi er billigere enn de fleste.

Henvendelse 0. Jansen Maskin og Boring
TIf. 19 46 19 eller privat 54 49 43

Aabergs Renholdsservice
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6
T11f. 02127 02 23 - 02129 15 27
mellom kI. 8 og 12 eVer etter kI. 18

MARKED

O N
FINANSIER MED SYSTEMLA

lIAR DU NOR DU VII
SELCE - 111(5 EJORE

MARKEDETS MEST FLEKSIBLE BOLIG LAN,

Cangol barnebilsete
fra 6 mnd. til 4 âr, selges kr
500,-.
Tif. 02327738

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter

Trebjulssykkel

TH. 92 26 10

som ny, selges kr 200,-.
Tif. 02/32 77 38

,.

't(._)•(
Nytt hos:

toV

-41

Bli stank tlt ferien

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet

300.000
500.000
800.000

P-12

muskelactivator

*

*

*

*

*

TIf. 09/87 67 55 til kL 21.00
I samarbeid med kredittforetakene

A pent hver kveld.
Bjerkevn. 1, 1911 Flateby. TIf. 09/92 82 01

VELKOMMEN
HAGESENTERET VED TRIADEN
I LORENSKOG
har fylt opp med ROSER, STAUDER, BUSKER, FRUKTTRIER
og alt som hører til for a plante og sá.
Fagkunnskap og service!

'i.tMI 1•

Friva A/S

1820 Spydeberg. TIf. 09/83 7450

SALONGKAMPANJI

Lei vàrutstyret
til hagen!

/15 1
/150
/DREVNE..
VEKST- \,
/ ROSER \
.'
TORY
"., •/ rn/store skudd \
"°.. FLORALUX 3\og knopper i potter /•..,
.• .••
••••• ••. .,. ku n kr
ku n

Hos oss leler dere
skikkelig utstyr for
en billig penge.
- Jordfreser
- Plensâmaskin
- Plentrimmer
- Plenruller
- Vibrator
- Motorsag
- Varehenger
- Autotransporter
M.M.

GODE
MAI-TILBUD
Kjop østraadtstein
til riktige priser
hos oss!

55. BRUDE
\, SOMMER- SPIREA
%
'•. 5/1Ogren. For 62,-/
' q( GEORGINER
'.,,kr 12. •..'

".nà 39...
44

KJEMPEUTVALG I

3+1+1. Lutet
stoffgruppe 1

Kun begrenset
antall.
Apent kI. 10-17. Torsdag kI. 10-20. Lørdag 10-14.
Vr rask!

Bufta
s
04b
d
Spydeberg
Utleie - Service
lndustrivn. 2, tlf. 83 85 20
e. kI. 17: tlf. 83 79 85

3.376
5.626
9.002

'

SYSTEM ECONOMY
Sandarvn. 2, 1400 Ski

Vakre hender - alle ser det.
Kunstnegler - Manicure

il-vinduer og Wirer
Strommen heve-/skyvedør,
Strommen sikkerhetsdor, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundorer, sprosserammer, Sweedor utgangsdoter
Be om ti/bud:

*

3.063
5.104
8.167

lngen krav til forsikring
KONTAKT OSS FOR EN AVTALE

Det er snart bikinitid.

I
'

2.438
4.063
6.500

*Brutto innbetaling første ár. Nominell rente fra 12.25%, effektiv
rente, innkl, alle omkostninger, fra 13.31% pa.
Det forutsettes pantesikkerhet innenfor 80% av Iánetakst
pa selveiet bolig og 70% pa andeisleiligheter.

.14

uten suit med:

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

SYSTEMLAN*
Avdragsfritt'
Annuitet (20 âr)
fra 9.75%
fra 12.25%
fra 12.25%
A betale pr. mnd. A betale pr. mnd. A betale pr. mnd.

Vi refinansierer ogsâ dine gamle Ian

g;

1aAA

CHRSTENSRUD EFTE

Follodistriktets byrã
gjennom 60 Ar

Lánebeløp

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

BEGRAVELSESBYRAER

Ski
13c 0rivc1scsbr

Vi hjelper deg a planlegge din okonomi
- SYSTEMLAN med personlig betalingsplan gjør dette mulig - OGSA FREM I TID
SE VARE LANEEKSEMPLER:

cYJ/IØBLERkS
NORDBYVEIEN 43, 1400 SKI - TLF. 09/87 67 67

SOMMERB LOMSTER
Apningstider:
Hverdager 10.00-20.00. Lørdager 9.00-17.00.
Søndager 12.00-17.00.
Hagesenteret ligger rett overfor Hotell Diplomat
Triaden I Lorenskog - stor gratis parkering
Tidligere:
Lillestrom
Hagesenter
I Filial:
Engerhagen Plantesenter
Hagesenteret Triaden
Engervn. v/Garderâsen
Tuenveien 4, 1476 Rasta, tlf. 02/97 2111
Fetsund, telefon 06/88 0276
L

1hflLttii
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BIL

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ENEBAKK BILVEIV(STED

EIENDOMSFORMIDLING

Galled Nygárd

Forgasser - Bilelektrisk
Bàtmotorer

Vi ordner LAN
for kjoper/selger

Innehaver: Jan Haagensen

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

do Enebakk Finasenter

SVEIN H. HELLER A/S
•JERNB.VN. 2, 1400 SKI

-

Flateby

Galled

TLF. 87 37 37

-

-

tlf. 92 80 80

innramming

Gullmedalje i innramming i 1989

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60

-

Kjøpe oiler selge
elendom?

Utsigts rammeverksted

Kontakt:

Askim

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S
Tif.

:: 1570

BevIIingshaver: Adv. Nelge A. TryS
Fjelveien 55, 1914 Ytre Enebakk
TO.: 09/92 5570

Erling Rod A/S

AuOi

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss.
TIf. 88 16 15

INSTALLASJONSFIRMA

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

BRENSEL
Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

I
I

Strømsborg &
EnerseN A/S
utfører alt i el-installasjoner
1912 Enebakk

Minigraver til We
transport sprengning
Mur- og betongarbeider
-

-

Mur & Graveservice A/S
1911 Flateby
TIf. 09/92 6118 09/92 62 56
094/25 366 094/08 438
-

-

Steinar Nordahl
Alt / mur- og pussarbeid
TH. 92 63 46

tlf. 92 63 00

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 92 80 49
Man.
Tirs., tors.
Fredag
Lørdag

Apningstider:

stengt
9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00
Hilsen Ase Mette

d9Scilet'
DAME. OG HERREFRISOR
SQL PARFYMERI
Mand-fred. 10.00-18.06
lorsd. 10-19
Lord. 9.00-14.00
-

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

Enebakk rØrleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.

1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsà kveldstid
-

REGNSKAP

~ ebakk
egnskctpskontor
qj
~RF

Medlem ay
I\Iorske Regnskapsbyrâers Forening
hf. 09/92 63 03
KER.
Postboks 24
Godkjent regnskapskontor
1912 Enebakk

Hovel Heiaas
Regnskapskontor

SRR.registrert
regnskapsfører
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33
-

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-ràdgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk tif. 92 4774
-

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
09 modernisering

Fast pr/s
TBmrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

lit. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705
BYGG- OG TØMMERMESTER

Per-Erik østlie a.s
YTRE ENEBAKK

NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING - PROSJEKTERING
.

TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

-

tlf. 92 43 54

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

TANNBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby
92 87 39
Tif. ki. 8.00-15.00
92 80 31
Tif. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale.

Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31

-

94 22 65

RESTAURANT

Enebakk glass

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk fit. 92 46 13

Alt i mat til hverdag 09 fest.
Catering Restaurant
-

Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 88 60

Ring, eller ta en tur,

det kan lonne seg!

Annonse/datasalg
Adr.: Krokengveien 1, 1912 Enebakk
TIf. 92 63 48 meilom 12.00 og 21.00

O AS

D.

8,C

Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bil Eiektro
-

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

• PoIikiinikk 0 Rontgen • Kirurgi
• Lab.service 0 Oppstalling opererte dyr

SKEOSMO DYREHLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, Kjeiler
(skilt fra Feivn. v/flyplassen)

Apningstider: 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DROP-IN,> 8.30-14. Stengt helg.

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplr/ng pa bil
Teor/kurs

-

Fase II.

TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tif. 87 37 10

Kiasse A Masse B
Teorikurs KjØretimer
-

-

Om nødvendig møter vi
til kjeretimer I Enebakk.

TRANSPORT

Alle typer Ian formidles

Renter fra 11995%

TAN NTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO

TRAFIKKSKOLE

onomi & Begnskap Enebakk A/S
oAIt innen regnskapstjenesterx'
Reg. revisor Sten Røvik

GLASS

-

TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk

Enebakk Tannteknikk

Scan consult

SPESIALFORRETNINGER

1914

Bevervn. 11,
1914 Enebakk
Mob.tlf. 094/11 747
TIf. 92 48 92

J]trF.

Salgav
medaljeskap og innrammede akvarellavtrykk

-

BYGGSER VICE

Lennestadvn, 5
1912 Enebakk

"up-

FRISØR

Jan M. Johansen
Mur, puss,
peiser
og fliser
p
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

-

EILAG

BYGG OG ANLEGG

Graving

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Alt I innramming

-21

ELEKTRIKER
7-71

1800 Askim

JOHN A. ANDRESEN

FIUIIESEII

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD

RORLEGGER

Persienner

-

Gardinbrett

Ingar A. Bergskàug
Sand,
Transport
stein og fyilmasse
-

Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
lit. 92 45 58

KVIKK HENS
zzJ&z&zama

CE

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

TEPPE ENG1IOS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
1911 Flateby
TIf. 92 80 21
Mobil 030/06 359

-

Flateby tlf. 92 80 42
Mobiltif. 094/95 481
-

Brodrene Sandàs

A/S

Transport dumperbil og bil m/kran.
Pukk - sand
Korn, gjødsel og kraftfôr
-

1911 Flateby
TIf. 09/92 88 71 92 81 46
Mobil: 030/18 932 030/18 933
-

-

Aage W. bapthoel
Tipp-bil transport
Y. Enebakk 09/92 41 84

Farlig tri

Rekordstor Plankemarsj

St

Denne <<hendige >> hue tapetkniven ble gitt som trøstepremie
til en 7 - ãring under 17. mai arrangementet pa Flateby.

Familien Lillejordet hadde nok i àr plankemarjens yngste deltager. Her er
pappa Leif med 3-àrige Even og mamma Mona med 1-ârige Vegar.
OddbjØrg Kristiansen
Arets plankemarsj
ble en formidabel suksess. Rekorddeltagelse
med i alt 414 pãmeldte.
Derav var det en del familier sâ det var langt
over 400 stykker som
fullførte.
I strâlende sommerver vandret deltagerne fra Herredshuset
og de drØye 10 kilometerne mot RausjØ gamle skole.
Primus motor for
plankemarsjen -Gunnar Fjellstad- vil gjerne overbringe en stor
takk til alle medhjelpere som gjorde dagen sá
vellykket pa alle mater.
Allerede ved 8-tiden sØndag
morgen la de fØrste deltagerne avgârde. Men sâ tidlig behØvde man ikke ut, helt fram
til klokka 12 hadde man muligheter for a fâ startkort og
nummer.
De aller fleste hadde nok
gâtt fØr, men det var en god
del debutanter ogsà i ar.At
lØypa ikke gâr bare pa veier
var nok bra for alt opp til
BØrter ble det varmt. Mange
matte nok av med overtrekket alt der.
Videre innover I skogen ble
det bare flere og flere a Se. Noen gâende, noen lØpende og
en god del som tok seg en
pust i bakken underveis.
Skikkelige veteraner hadde
med seg kaffe pa termos og
matpakke I sekken.Og smi-

lende og hyggelige folk overalt. Alle hadde samme mal, og
da gâr praten lett.
I innbydelsen sto det at de
siste kilometerne gikk i variert terreng, og det skal vre
sikkert.
Etter en knallhard stigning
kom man opp pa et plata som
nesten tok pusten av debutantene. Tjtsikten over BØrtervann er rett og slett ubeskrivelig, og kanskje verdt hele turen.
Etter knappe 8 kilometer
var det drikkestasjon ved
Forfotbekken.Der gikk løypa
helt ned til BØrtervann og
man var na kommet inn I
RausjØmarka. NA var det jo
heller ikke sa langt igjen og
nye krefter ble satt inn.
Vel fremme pa RausjØ ble
man mØtt av liflige toner i
hØytaleren, og det var ogsa
mulig a fA seg noe a drikke og
spise pa. FØr de aller sprekeste la ut pa turen tilbake sam-

septabelt sier moren til den << heldige >> vinner, som heldigvis har
bade fingre og tr i behold fortsatt.

- Jeg ble sjokkert da jeg oppdaget hva det var ungen hadde
ft, forteller moren, som ogsa
kan opplyse at flere barn hadde
fátt silk kniv i trøstepremie fordi
man hadde sluppet opp for premier i fiskedammen. Det er vanhg at folk fax forskjehlige reklameartikler pa arbeidsplassene til
premier ved forskjehlige arrangementer i lokalmiljØet. - Men litt
kritisk synes jeg nok man far vre, og dette er absolutt ikke ak-

men veien som de kom. Men
de fleste ble kjørt tilbake med
busser.
Vignetts utsendte registrerte at det var mange yngre
deltagere.Med en venrnnne eller kamerat sa det ut til a ga
lekende lett.
Mange familier gâr marsjen
âr etter âr.Familien Andreassen fra Siggerud er blant de
faste. Yngstemann der er en
jente pa 7 hr hun fullfØrte for
6. gang 1 àr.
Man traff ogsa eldre deltagere som faktisk var fØdt og
oppvokst inne ved RausjØ.De
kunne fortelie om skoleveien,
tømmerflØtingen ned til Fjell,
og om lokale stedsnavn og
dets opprinnelse.
Underveis gikk det uvilkârhg noen tanker tilbake til de
tider da plankeveien ble til.
Man kunne se steiner som var
bygd opp for lenge lenge Siden. Det var nok en tØffere tur
gjennom skogene den gangen.

VI TREN6ER
DIN STTTEI

I
I
I

t

I Fylltankenfor I

j Ul'! j
Betal I oktober!
I
I

I

For kr. 3,30 om dagen er du
med pa A redde liv og gi barn
en framticl. La det ikke bli
med den gode tanken:
Bli Redd Barna-fadder i

dag!

,JA

Bestill parafin ellerfyringsoIjefør15.juli.Vgaranterer deg den laveste
listepris vi har hatt mellom
den dagdubestillerogl5.
september.
Tilbudet
•
gjelder villa- og rekkehuselere. Beløp over kr. 1000
•
kandelesiavdragpâ
minst kr. 500 pr. máned.
Ingen renter, ingen
gebyrer! - Ci beskjed ved
•bestilling.

>1

Jegonskerábli
* Redd Barna-fadder

II

I Send meg informasjon om Fadderordningen, og blankett for
pâmelding.
H Send informasjon om Redd Barna

I

• Trinto Verksted A/S
hf. 09/92 55 55
TH. 094/14 469

NAVN:

I

ADR:

•

II
II
I
I
I
I
I
I

POSTNR:

Kristian, Tomas og Fredrik syns plankemarsj var
gØy,
men gledet seg til komme hjem for da skulle de bade.

Sendes:

a

REDD BARNA

I

NOROL

.Jernbanetorget 2
0154 Oslo 1

I.---------I
a

-

