
Svwthol Brensel 
FYPJNGSOLJE  

Orsjoje 

Bse kvaIjet 

Best.tlf..92 40 47 

Lossaig kr7,.-
7.argang 
28. nov- 4. des. 

HASTE B LAD 

SIDE 7 

Synnove Finden 
osteprodukter 

Fettfattige produkter 
Ira naturens eget 

kjokken 

1 

L 

BIOTAN  
TREPLEIE 
Den nye generasjon lut heter 

MELLOMPART AV GRIS 
Ribbe, buklist, 
koteletter, mor-
brad 
Kg 93.- 

Ca. 12- 15 kg 
Bestilling mottas. 

90 

1I 
Godt fornoyd 
med kunst- 
auksjonen 

Mer enn 100.000 kroner 
kom inn pa lørdagens 
kunstauksjon til inntekt 
for Prestegârden kunst-
senter. Formannen for 
kunstsenteret, Kjell Mat-
heussen, er godt fornøyd 
med resultatet. 

SISTE 

Kulturprisen 
til Ragnhild 
B u ten sc h 0 n 

Enebakk kommunes kul-
turpris for 1990 er tildelt 
billedhuggeren Ragnhild 
ButenschØn. —Hun er en 
meget verdig vinner. I 
mer enn 50 âr har hun 
markert Enebakk utad, 
sa kulturstyrets leder, 
Tore Tidemann ved 
overrekkelsen av prisen. 

SIDE 14 

Leder- 
lonningene 
økes 

Det er na avgjort at r&d-
mannslØnna g&r opp 
med to lØnnstrinn fra juli 
-91, mens kultursjefen 
og personalsjefen f&r 
Øket sine lønninger med 
ett lønnstrinn hver fra 
samme tidspunkt. 

SIDE 2 

Kraftig  nedgang 
I tvangsauksjoner 
Antall tvangsauksjoner i Enebakk er mer enn 
halvert i fir sammenlignet med fjoriret. 
Sammenligiier man med situasjonen I merlig-
gende kommuner, star nedgangen i Enebakk I 
en sarstilling. I Skedsmo er det en okiting, 
mens tallene for Ski holder seg noenlunde pa 
fjorars-nivaet. 

I fjor avholdt lensmann Lars Sunde bildet) I 
Enebakk 59 tvangsauksjoner, mens det hittil i 
ãr er avholdt 21. Sunde har 32 begjaringer 
liggende, men de fleste av disse vii ligge til nes- 
teir 	 SIDE  

Problemer med 
toppkandidater 

Vondeste 
budsjett 
jog har 
vrt med pa 

Deue er det 	 kelire o 
jeghar 

Paus Faick om Enebakk-
budsjettet for neste âr. 
Fremskrittspartiets øyvind 
r 	(bWM)McMMr at d 
foresltte heving av de 
kommunale avgifter er uan-
stendig og vii fre folk Ut 
fattigdom. Budsjettreaksjo- 
nerpâ 	 SIDE   

\N DATO: 4/12 
KL.: 14-19 
—20% rab. 

UryOp ogprutfri • 
mot flekker4 Siektn )T 
• Uterhg brukerveIedning. 
310-FAX TREPLE1E hi reslaurering/ 
vedhkebokl av treverk ute og  moe. 

nebakk 
* TreIast 

Tangen bru, 1914 Ytre Enebakk - lIt. 92 50 10 

øvre Storgt. 57, 3018 Drammen 
importor: NOR1OD As ill.: 03-83 3680 

Fersk 
Jule- 	90 farse 
Kg 89,20 39 
Pinne- 	50 kjott 99 

i/l og 1/2 
Jule- 
sylte H95° 
Kg 195.- 

Kiemen-
tiner 
Store. kg KUN 

Holland ske 
Golden 
epler 
Kg 	KUN 

1/2 kg 
Meieri- 1290  
smørl7,7o 

tOKENS 

MATSEIVTER A/S 

YTRE ENEBAKK 
hf. 92 40 14 

Kg 173.90 

980 

790 

I 

p 



Kommunen boikotter 
tropisk tommer 

Komniunen her mottatt brev 
fra Fremtiden I vAre hender 
der en bet om at kommunen 
vedtar boikott av tropisk 
tønimer. Dette med bak-
grunn i den rasering av sko-
gene som pAgAr blant annet I 
Brasil. 

Dag Skaug (Ap) opplyste 
at omrAder pA stØrrelse med 
Storbritania blir rasert hvert 
Ar. —Vi mA tenke globalt og 
handle lokalt Ia han til da 
FrPs øyvind Strom mente at 
ansvaret her IA hos Staten. 

Etter forsiag fra Even 
Ungersness (H) bie et noe 
moderert vedtak fattet der 
det heter at kommunen pAl-
egger alle sine etater I storst 
mulig grad A sørgc for at tro-
pisk tØmmer fra regnsko-
gomrAder ikke brukes. 

Dette med bakgrunn i at 
tropisk tømmer benyttes I 
enkeite musikkinstrumenter, 
biant annet piano. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

BLY- OG 
MESSING VINDUER 
Siste sjanse førjul! 

Isolerglass 2-3 lag 
Speil/spelltliser 

Monstret glass dorer og vnduer 

Forhandler av H-vinduer og dorer 
Utkjøring av dører 
Henter og bringer 

Enebakk 
Glass 

FjeIlvri. 30 A 
1914 Ytre Enebakk 
TIt. 9246 13 
Mobil: 030/30 339 

Ogsa kveldstid 

Nedgang I antall 
tvangsauksjoner 
Det har vrt en nedgang i antall tvangsauksjoner I 
kommunen pt mer enn 50% fra I fjor. Til sammen-
ligning har har det vrt en økning I Skedsmo kom-
mune, mens det i Ski bar holdt seg relativt stabilt. 

Lensmann Lars Sunde liar avholdt 21 auksjoner hittil i jr. Det er 
38fii'rre enn 1ffor. 

—Det er vanskelig A gi konkrete 
tall da sakene gAr fra Ar til Ar, 
sier lensmann Lars Sunde ved 
Enebakk Iensmannskontor. Men 
utifra tallene A dømme, har det 
likevel vrt en merkbar ned-
gang i antall tvangsauksjoner 
fra ifjor. 
I fjor holdt iensmannen 59 auk-
sjoner, men ikke alle forte til 
saig. Eiendommer som ikke ble 
solgt ved tredje gangs auksjon i 
-89, har butt liggende som saker 
til I Ar. Sunde regner at det her 
dreier seg om 2-3 saker. 

Hittil I Ar liar Sunde avholdt 21 
auksjoner, hvorav 9 forte til saig 
Han har fremdeles 32 begjring 
-er liggende. 
—Det virker som om det er i ferd 
med A flate Ut, sier Sunde,— det 
er likevel vanskelig A si noe 
konkret om utvikuingen. 

Uriikt for Enebakk 
Sammenligner man med andre  

nr1iggende kommuner, er det 
kiart at nedgangen er unik for 
Enebakk. Kari Johansen I Nedre 
Romerike sorenskriverembete, 
opplyser at det har vrt en kiar 
økning I antall tvangsauksjoner 
i distriktet fra I fjor. Lensmann 
Karl Erik Isaksen ved Ski politi-
kammer opplyser at tallene for 
avholdte tvangsauksjoner I Ski-
distriktet er noenlunde de sam-
me i Ar som i fjor, men at det 
hat vrt en nedgang I antall 
tvangssaker med 30 % fra -89. 

Tidkrevende 
—Det er ulike Arsaker til at sake-
ne strekker seg over sApass lang 
tid, sier lensmann Lars Sunde. 
—Dersom ikke eiendonimen blir 
solgt ved første gangs auksjon, 
vii saksøker begjre en ny auk-
sjon. Videre gir vi den saksøkte 
en rimelig frist pA seg til A ord-
ne med betaling. Det kan vre I 
form av refinasiering eller pri-
vat saig av eiendommen. Denne 

fristen kan strekke seg opp til et 
halvt At. For mange er det umu-
hg A fA ordnet noe, selv etter sA 
lang tid. Andre igjen greier A fA 
ordnet seg, forteiler Sunde. 

Ikke billigsalg 
Lensmannen understreker vide-

re at eiendommene aidri selges 
pA billigsalg og at budene mA 
were i samsvar med eiendom-
mens verdi og I trAd med de pri-
sene eiendomsmegleme opere-
rer med. 
—Vi far hele tiden hensyn til 
begge patters rett og velferd, 
sier Sunde. —Det er en nødhjelp 
for A fA uvviklet et vanskelig 
forhold, derfor bruker vi ogsA 
god tid pA A vurdere niarkedet. 

Det er stort sett banker og 
andre finansinstitusjoner som er 
saksøkere under tvangsauksjo-
ner. Det er ogsA vanhigvis disse 
som ender som kjøpere. Men 
nAr markedet er sA vanskelig 
som det er i dag, er det ogsA 
vanskelig A finne kjøpere. 

LISBETH WILLE 

Det er nã avgjort at râd-
mannsinna ekes med to 
iønnstrinn fra juli neste 
ãr. Dette vii utgjøre en 
Iønnsøkning 21 100 kro-
ner pa ãrsbasis. I tillegg 
gjør Iønna til personal-
sjef og kultursjef et hopp 
- fra Iønnstrinn 29 til 30. 

Dette vii tilsi en lønnsØk-
fling pa cirka 8 000 kro-
ner per fir. 

Om lederlønnirigene skulle 
pkes I det hele tan - hvem som 
eventuelt skulle fA økning, og 
hvor mange av lederne som 
skulle bli prioritert var det delte 
meninger om. 

Engen økning 
AsbjØrn Kristoffersen (Ap) 
ønsket ikke A øke lønningene 
nA med begrunnelse i den 
trange Økonomiske situasjonen 
kommunen er inne i. —Dette 
foreslAr jag ikke for A høste 
applaus, men politikk er A prio-
ritere. Med tanke pA det frem-
lagte budsjett og i den situasjo-
nan kommunen nA befinner seg 
i kan jeg ikke gA inn for økte 
Itnninger, selv om dette repre-
senterer et beskjedent beløp. 

Eventuelle oppjusteringer av 
lederlønninger mA derfor utstA 
til vurdering nAr krav fremmes 
ved fremtidige lønnsforhand- 
linger. 	Dette 	ifølge 
Kristoffersen. 

Tom Nilsen (SV) fremmet 
omtrent samine forslag. Ingen 
økning av lederlønninger nA. 
—Vi er pA bAnn Økonomisk og 
det er til og med forsiag om A 
skjre ned pA matbudsjettet pA 
sykehjemmet. Og I en silk situ-
asjon legges det fram forsiag 
om A øke lønningene. Dette har 
noe med anstendighet A gjØre, 
uttalte Nilsen. 

Prioritere lederne 
øyvind Strom (FrP) mente at 
lønningene bAde til rAdmann, 
teknisk sjef, helse/sosialsjef og 
personalsjef skulle økes. —Vi 
bar lovet A ta opp lønnsplasser-
inger for kommunens ledere I 
løpet av Aret og vi mA nA 
begynne A prioritere vAre lede-
re. Skal vi fA en god konimune 
er vi avhengig av gode og 
inspirerte ledere. Lønn er en 
kilde til inspirasjon, ifølge 
Strom. 

—Hva med A innføre AremAls-
stihlinger?, lurte Rolf SØrhie (De 
grønne) pA, og la til at dette 
kanskje var en vei a gA bAde for 
A fA bedre rotasjon og bedre  

ledere. 
Tore Tidemann (H) mente 

kommunen hadde brukt for fA 
ressurser pA A fA gode og tøffe 
ledere. 

Etter diverse uttrykk for til-
dels dArlig ledelse som i første 
rekke visstnok skyltes for dArlig 
lnn kunne ikke Tom Nilsen 
(SV) dy seg lenger. —Dette 
hØres nesten ut som mistillit til 
lederne. Vi har dArlige ledere og 
det kommer av at vi ikke betaler 
dem godt nok - en besynderlig 
konklusjon, uttalte en ironisk 
Nilsen. 

Tre lønninger økes 
Kommunestyrets flertall vedtok 
etter en lang debatt A øke rAd-
mannslønna med to lnnstrinn - 
fra 33 lii 35 som utgjør en 
økning pA2I 000 kroner I Aret. I 
tilegg gAr personalsjef og kul-
tursjefs lønninger opp med ett 
lønnstrinn - fra 29 til 30. Dette 
utgjØr en okning per Ar pA rundt 
8 000 kroner. Men i 91 blir 
summene halvert da ipnnsøk-
ningen ikke er gjort gjeldende 
for fra, førstejuli. 

Det var ingen enstemmighet 
innad i partiene, og folk stemte 
silk de selv ønsket. 21 represen-
tanter stemte for økningen, 
mens 10 gikk imot. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

-Økt lonn gir 
f1minkere ledere*), 
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Makkapelijda ®1O 
NOKIA 

DACK 

tt 
Veer kresen nar du 
velger dekk og dekkm 

Hakkapetta fra Nokia er Kjent for gode 
egenskaper Jo därligere forho!dene blir. Du 
merker det ved igangkjoring, oppbremsing 
og fremkommelighet I vanskelige situa- 
sjoner. Hakkapeliitta fra Nokia far du kjopt 
hos ledende dekkforhandlere over alt I 
hele landet. 

Det er du som bestemmer. Ikke foret, 

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A15 



Det vii ikke bli vist barnefilm 
denne uken pa grunn av annet 
arrangement. Vi anbefaler der-
for foreidre A ta med seg de 
minste pa kino og se DEN 
UENDELIOE HISTORIEN, 
som desverre har ungdomssen.-
sur, (10 ar) men er en glad og 
spennende film bade for store 
og smA, Dette er del I, del to er 
rett rundt hjørnet. 

Bastian pa ti k blir alltiçi 
mobbet. Selv er han en tuba-
ketrukket drØmmer, først og 
fremst opptalt av bØker og sin 
egen fantasi. Da han under 
flukt Ira sine plageânder gjem-
mer seg i en bokhandel, finner 
han en bok, Den Uendelige 
Historien, som bokhandleren, 
sier er farlig for han. Den kan 
gjØre fantasi til virkelighet. 

fr. 

Torsdn.g29. 11  
V)18:30 Den uendelige 
historien 
U)20:30 Smykketyven 

Sndag 2.12  
annet arrangement-j ulemnesse 
U) 18:30 Den uendelige 
historien 
U) 20:30 Smykketyven 

NA ER HAN 
NERIGJEN-

PA FElL STED 
TIL RIXTIG lID 

7.; 

Na° er han her igjen, Bruce Wit-
lISa pdfril sted, til riktig rid 

Flateby Kino er stolte av A kunne 
presentere mange fine og 
aktuelie filmer i tiden fremover. 
Vi vii nedenfor omtale noen og 
starter opp med annen juledags 
filmer. 

VINY4ER A',' GULIPAIMEN I CANNES 1990 

£5 l,L ny DAVID LYNCH 

WILD AT 
HEART 

NICOLAS CAGE 
JLAURA DERN 
WILLEM DAFOE 
ISABELLA 
ROSSELLINI 

Nicolas Cage og Laura som 
det unge kjrlighetsparet i 
Wild at Heart. 

4 
TRPMF 

 

  

      ......... 

Forlovelse 
inngâs pa 80 Arsdagen 1. de-
sember. Frank og Ragna(r). 

Pa kino  
1••••SS• 

SMYKKETYVEN er en film 
av Anja Breien. Dette er ikke 
en film om mannen med stor 
M -gjennomsnhttsmannen av i 
dag. Det er en film om en me-
get spesiell mann, som er kas-
tet Ut i en situasjon han ikke 
lenger har kontroll over- inn i 
en slags 'mannhig overgangsal-
der.' Det handler om en mann, 
soin har for vane a ha forhold 
til flere kvinner samtidig, som 
ellers cc en elskelig person... 
Han har alitid vrt populr 
hos kvinnene og tingene rundt 
ham setter livshjuiet i en fart 
han ikke kan kontrollere. Dra-
matiske hendelser fØrer ham 
inn i en tilstand der grensen 
meilom fortid og nätid blir bor-
te. Holder han pA A bli gal? El-
let føler han for første gang i 
sitt liv et sterkt behov for kjr-
lighet som krever alt? 

Vi motes 
........ 

Teatergruppe 

Er du interessert i teater? Tors-
dag starter det en teatergruppe 
for ungdom i A— arealet pA 
Mjr ungdomsskoie. Det er 
Anne Gaathaug som er initia-
tivtaker til prosjektet i samar-
beid med kulturetaten. Hun h5-
per mange vil finne veien til 
Mjr torsdag. MAlet er A sette 
opp en forestilling til vAren. 
øving liver torsdag. 

Foredrag 

Kjell Huseby, som sammen 
med kona Macit bestyrer StorA-
sli evangeliesenter i Dalen i 
Telemark, vii fredag gjeste 
Man kirke. For tyve Ar siden 
levde Kjell Huseby som narko-
man pA gaLa i Oslo. To ganger 
prøvde han A gjøre det slutt. I 
dag jobber han selv for narko-
mane. 

Julemesse 

Fredag og lørdag avholdes det 
en julernesse pA BØndenes 
Hus. Det blir mange fine jule-
gayer. Velkommen! 

Julebord 

Søndag inviteres alle pensjo-
nister til julebord pA Ignarbak-
ke. Det vil bli ordnet med 
skyss, sA ring Anne Marit Ral-
ger om du trenger det. Julebor-
det er I regi av leikarringen Ig-
nar og de oppfordrer alle de 
som kjører til A ta med seg 
andre eldre som bor i nrhe-
ten. 

Det blir gjensvn med Flateby 
bamekor sØndag 

Konsert 
Søndag kveld gAr den tradisjo-
nelle adventskonserten i Ene-
bakk kirke av stabelen. Det vii 
bli underhoidning av blant an-
net Enebakk blandakor og Fla-
teby barnekor, som synger to 
avdelinger, henholdsvis med 
kirkemusikk og advent/julemu-
sikk. Organist er HAvard Ou-
denstad. 

Enebakk janitsjar 
utsetter sin jubileumskonsert 
den 8. desember inntil videre. 

Filmer som kommer 
Action 

sa du Bruce Willis i Die Hard 
I, nA er han her igjen i — pa feii 
sted til riktig tid, i Die Hard II 
( elier Die Harder). Det er ju-
laften igjen- tid for varme, men 
for Willis blir det hett! 

Cannes vinner 

Arets Cannes vinner, David 
Lynchs film, Wild At Heart, 
Filmen følger et ungt par pA 
flukt gjenaorn SØrstatene hvor 
de blir konfrontert med skrem-
mende hendelser og forvridde 
mennesker Ira livets absolutte 
skyggeside. Lynch avdekker en 
verden bAde morderisk, sensu-
eli og skremmende, bebodcl av 
mennesker med dype, mørke 
hemmeligheter. Og samtidig 
forteller han en fin kjmrlighet-
shistorie om to mennesker som 
bevarer sin uskyldighet og sine 
fØlelser for hverandre. 

Barnefilm 

Endclig or Roald Dahls bestsel-
ger DANNY OG DEN STORE 
FASANJAKTEN blitt filmatisert 
med Jeremy Irons og snnen Sa-
muel i hovedrollene. Det er en 
fortelling om kjmrligheten mel-
lom far og snn,- en spennende 
film for barn og voksne. 

Actionkomedie 

Filmer som kommer 

Ày andre filmer som kommer i 
nrr,esze tremnd kan vi nev-
ne: Mafia brødre, Dudley Mo-
ore i Gaiskap selger, The fabo-
bus Baker Boys, Nonner pA 

tionkomedien. 	 Flukt, Heksene, den nyc film- 
versjonen av SjØrØverØya,  As-
terix og operasjon Bautastein, 
Ford Ferlaine, Antatt Uskyldig, 
med Harrison Ford,den store 
barnefihrnsuksessen fra Dan-
mark Mamma Mia, for ikke A 
forglenime den norske barne-
filmen Svampe. 

Notiser 

Vi kan herved meddele at ar-
beidet med A sikre taket pA IA-
yen pA Enebakk PrestegArd, er 
gitt til SB-Bygg AJS v/ Egil 
Sther, 1914 Ytre Enebakk. 

Radarparet Hawn/Gibson un-
derholder oss i ca. 2 timer pa en 
inorsom og spennede mate ifil-
men Midt i siktet. 

Kjarlighetshistorie 

I GHOST treffer vi Patrick 
Swayze og Demi More i en 
uvanlig kjrlighetshistorie. Pa-
trick Swayze blir en dag skutt 
ned og drept, men iii sin store 
forskrekkelse blir han scAende A 
betrakte det hele og ser ambulan-
sen frakte kroppen bans avgArde. 
Her er det gjenferder og overna-
turlige tin: som skjer... 

Eksernpel pt gavekort 

Gavekort til 
bygdeboka 

Produksjonen av bygdebo-
ka bind III gAs sin gang. 
Innbundet med skinn rygg-
som de tidligere bind- vii 
boka foreligge pA nyAret. 
Det ble desverre ikke ferdi-
ge bøker til jul som vi had-
de hApet. En del opplys-
finger har vi fAtt først i et-
tertid og billedredaksjonen 
tok lenger tid cnn vi hadde 
regnet med. Det er iagt stor 
vekt pA A skaffe et sA rikt og 
omfattende materiale som 
mulig, ikke minst av gamle 
bilder, som det mange 
ganger has vrt vanskelig A 
oppspore. I alt blir det 
3000 bilder, dvs. hundre 
flere cnn i foregAende bind, 
og antail sider er ogsA Øket. 

Bind III omfatter Dalefjer-
dingen, Ytterbygda med 
Brevikskroken, saint Rau-
sjø. og et tillegg med rettei-
ser hI de de foregAende 
bind. Korrektur til gards-
og slektshistorien foreligger 
fra trykkeiiet og vi ser nit 
lys i tunellen. 

Prisen pA boka er fastsatt 
til 390 kroner. Vi tror at 
bygdeboka for mange burde 
vre den helt riktjge gave-
bok tlI juL 1 mangetv ' 
kunne presentere selve boka 
nA, vii det fra og med første 
desember bli saig av gave-
kort i bygdas postkontorer, 
hos landpostbudet og i ban-
ken. 

B.A.Butenschøn. 

Kirkene 
2. desember 1990 

11:00 Stranden bedehus, 
Flateby v/ øvstegArd,..a 
Nattverd. 
18:00 Enebakk Kirke, Kon-
sert ved Enebakk blandakor 
og Flateby Barnekor. 
Makt v/Helgheim. 

Gratulerer 

En tall anknren,enn. 
Han finnerce flvila,i,-,rdci, 

son,  ,nnge, en hell. 

DEN 
UEIN DELIGE 
IIISTORIEN 

Ungdom kan glede seg over 
DICK TRACY med Warren Be-
atty og Madonna, og voksenfil- 
	men er MDT I SIKTET med 

iGoldie Hawn og Mel Gibson, 
som sammen lager en utrolig 
morsom forestilling i denne ac- 

øvrige flrmaer som var invi-
tert til anbudskonkurransen: 
Per Erik Østlies A/S Enebakk 
østenfjeldske Bygg, Enebakk 
Bredliolt Bygg, Rakkestad 

PrestegArden Kuristsenter er 
svrt tilfredse med at arbeidet 
gikk til et Enebakkfirma. 

Anbudssum 81. 500 eks mv.a 

Avisfri Jul 

Siste utgave av Vigneti i 1990 
kommer onsdag 19. de-'ember 
og dermed but det ingen avis i 
Romjula. Stoff og annonser til 
juleavisen mA vre oss i hende 
innen mandag den 17. klokken 
12:00. 

PA nyAret kommer fØrste utga-
ye torsdag 3. januar. Dette for-
di trykkeridagen vAr faller pA 
1. nyttArsdag. 



Anonym samfunnstotle 
Under overskriften "Ja, 0k 

lOnningene og skjr ned pA 
sykehjemrnet" ytrer en sam-
funnets støtte seg i Vignett 
21.11.90. 

Av prinsipielle grunner Øns-
ker jeg ikke A komnientere et 
anonymt innlcgg. Jeg ønskcr 
bare A gi uttrykk for at nAr 
samfunnets støtte veiger A 
bre fram sine synspunkter 

bekvemt tilbaketrukket bak 
denne noe pompOse og seiv-
forherilgende tittel, uten A 
yule stA for sine meninger 
med navns nevnelse, sA sier 
det meg noe om denne ano-
nyme "stØtten', som i sitt 
innlegg prover A henge Ut 
navngitte personer. 
Jan Ryste, personalsjef 
Enebakk kommune 

Iii Deg Som Ønsker 

iiØflt?tt 
En Trygg Framtid: 

VERV og VINN 

1 ab. gir deg 1 FLAX-lodd 
2 >> >> >> 2 FLAX-lodd 
3 >> >> >> 3 FLAX-lodd 
4 5FLsIX-lodd 

Her kan du bli mi11ionr 

for du vet ordet av det! 

111 in abonnement - 1991 - kr 315'_ 
Gratis avis resten av âret 

	

ADR.: 	  
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ADR. 	  

	

4 NAVN 	  

	

ADR.: 	  

VER VET AV 

Nam 	  Adr.: 	  

Lykke til! 
Vi gleder oss sammen 
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En fattig kommune fordeler armod 
Enebakk er flere ganger karak-
terisert som en fattig kommune 
senest ved radmannes hodepine 
i forhold til budsjettet. Et stint 
overlevelsesprinsipp fra hine og 
hârde dager var at nAr fattig-
dommen hersket matte man dele 
det man hadde sA alle fikk noe. 
Dette enkle prinsippet synes 
forlatt av mange idag. For nAr et 
budsjett skal bringes I balanse 
etter at alle gode Ønsker har fAtt 
det til A velte fulistendig, blir 
det ikke fordelt over hele grup-
pen, men urettmessig tatt goder 
fra noen grupper. At det er en 
trend at det tas fra de som er 
svakest og har fA til A tale sin 
sak, forteller mye om hoidning-
er i et velferdssamfunn. 
For bveni skal bidra med A 
bringe budsjettet i balanse i 
Enebakk? 

DE ELDRE 
-mat uten leder 
Det skal nemlig de eldre og de 
svakeste i denne gruppen. PA 
sykehjemmet kal det spares pA 
maten. RAdmannen foreslAr en 
nedskjring pA 10%. Det er 
merkelig at det bare er de eldre 
som fAr denne besparing og at 
man ikke vurderer besparinger 
pA bamehagenes og avlastnings- 
boligens 	kostbudsjetter. 
Dessuten bidrar jo sykehjemmet 
med en. stor besparelse i og med 
at stillingen som pleie- og oms-
orgsleder er trukket inn. 

VARE BARN 

150 barn stAr i fare for mite 
barnehagep1Rc.cJn sin dersom 
kortidsbamthager og banzr-
ker legges med. Dim barneha-
gene og bamepaitene har lang 
tradisjon i lokaisamfunnet og 
mange idealister har bidratt mer 
cnn det kommunen bar gitt i 
tilskudd. Bamehagedekningen 
er lay, sA lay at enkelte er redd 
for at vi fAr belastede bameha-
gemiljøer fordi man bare vii ha 
piasser til de med stØrst behov. 
Ved a satse pA bama, skape triv-
sd, og sanihold I lokaisamfun-
nene blir innbyggeme til mindre 
belastning pA bAde dagens og 
morgendagens heise- og sosial- 

Vi har nylig vert igjennom flere 
fine arrangementer i forbindelse 
med Enebakks kulturdager. Vi 
har halt besøk fra vAr nyc venn-
skapskommune i Sverige, 
HammarØ. I den forbindelse bar 
det butt sagt mye pent om venn-
skap og at vi kan inre av hve-
randre. PA et omrAde har vi sr-
hg mye A lre, nemlig prioriter-
ing av bilbiiotek. Hammarø har 
hele 10 ansatte til A betjene to 

—Det m.d finnes andre metoder 
enn d rafra barn og eldre, sier 
Tove Britt Henriksen. 

budsjetter. Men slike sammen-
henger synes nok ikke interes-
sante i forhold til dette budjettet 
fordi innsparingene ikke kan 
tailfestes. 

Fritiden og kuituren tar de fri-
villige organisasjonene seg av 
og heldigvis bar ikke alle kref-
ter girt seg ends. Med stadig 
darlige økonomi og høye kost-
nader pA boligsiden og økende 
kommunale avgifter vii flere 
mAtte jobbe mer og fierre blir 
igjen til kulturelle aktiviteter i 
frivillige organisasjoner. Da er 
det kanskje greit at kommunen 
velger A beskjane kuituimidlene 
igjen Her tas del igjen fra barn 
og ungdoun sum hiuil bar halt 
now Variem iilLi & vdgc 

Skoien skal miste 1rerstii1in2-
a kiasser skal sLis sammen og 
en vikanEdning som bw fimgen 
godt I flere fir mA avvildes. 
Sierlig uheldig er Kirkebygden 
som er en gammel koselig skoie 
med godt miljø, hyggelige cle-
ver og 1rere som i ganske lang 
lid bar levd i den forhApning A 
fA bygd ut skolen sin for A fA 
plass til a utfolde seg og slippe 
A sende fremtidige clever Ut av 
kretsen og nrmiljøet pa grunn 
av plassmangel. En satsing pa 
fritidshjeni og heldagsskoie kan 
ikke vre noe plaster pA sAret 
for det som nA tas fra skolen. 

bilbliotekavdehinger for sine 13-
14.000 innbyggere. I Enebakk 
bar vi ett bibliotek med en 
ansatt dl A betjene 8000 inbyg-
gere. Det er selvføigelig for 
mye forlangt at vi skal kare all 
med en gang, inca hva om vi 
hirte iaflfali lift av HammarØ? 
Hva om vi tok cii skritt fram i 
1991 og ansatte en person til pA 
bilblioteket. Etterhvert kunne 
man kanskje opprette smA fills- 

DE FUNKSJONSHEMMEDE 
-hoidninger- skoletilbud-kultur-
tiibud. 
Integrering i skolen vii bli dArli-
gere nAr skolen blir fratatt res-
surser I forhold til de vanhige 
elevene. Psykisk utviklingshem-
mede som skal flytte tilbake til 
bygda i kommende Ar, vil vre 
avhengig av et kuituriiv for A fA 
et meningsfylt liv og fA mulig-
het til A fØle noen form av inter-
grering i lokalsamfunnet. 
DArligere barnehagetilbud vii 
selvsagt gA utover funk-
sjonshemmede smAbam som 
ikke i samme grad vii oppleve 
barnehagetilbud som stimuier-
lag hvis det er dArlig miljø i 
barnehagen. NA.r det gjeider 
funksjonshemmede er det andre 
ting som bekymrer og det er at 
f.eks. midler som Staten klart-
sier skal brakes til alle funk-
sjonsheminede blir bruki til et 
tiltak for psykisk utvikiings-
hemmede, dvs. til avlastnings-
boligen Skrenten. Dette betyr at 
noen blir forfordelt mens det 
ikke blir midler igjen A brake pA 
andre. 
Dc hoidningene som disse 
besparingene for A bringe bud-
sjettet i balanse bringer frem i 
lyset, er skremmende. Det at 
man klart tar fra de som er mest 
um1ende og ikke har res-
sursterke pressgrupper i ryggen 
er srdeles skremmende for 
foreldre til psykisk utviklings-
hemmede. Det er Ike leu A for-
deIemod, nngdnf- 

akke 

sjonshemmede for . e e 
en kommuneadminisnas ion som 
-ice bw kt A l& br.-4..j---
me sii. Hcithgvis er Ikke rkl-
mannens budsjettforslag vedtai 
ends- de neste til A vise sine 
holdninger er politikeme. 

Tove Britt Henriksen 

We Jakob, 6 
ønsker A kj øpe pent 
brukt skiutstyr, str. 
120 - 130 cm ski, støvler 
str. 32-33. 

Henv. tlf. 92 73 32 

her pA Fiateby og i Ytre, spesielt 
rettet mot barn og unge. Vi vok-
sne kiarer Jo A reise til Ski og 
Skedsmo og Oslo, men bama er 
avhengig av A ha bilbliotek i sitt 
nrmiijø. Et skritt mA vere to 
ansatte og lørdagsApcnt. Det 
kiarer vi A ire av Hammarø, 
mer tungnemme er vi ikke i 
Enebakk! 

Torgeir Landvik 

Kan vi Ire noe av Hammaro? 

Vi støtter w01911W 

r. NOTTERBECK gjør du? 



Da inviterer vi til ferjulsfest pa Flateby 
funnshus sondag 9. desember kI. 14. 
Vi serverer middag, kaffe og kaker. 
Utlodning ma vi ha 
Gratis entré. 
CATOkommer. 
Pâmelding innen 3/12 til Mary MangerY' 
92 84 69, Esther Hansen, 92 85 34 eller 
Ingerid Nordlie, 92 84 68. 
VELKOMMEN. 

ARVA 
	 Norsk Folkehjelp, Flateby 

Hel pensjonister og 
trygdede I Enebakk! 
Tenk, nâ er det snart jul igjen. 

ENEBAKK KOMMUNE 
V Hovetlutvalgsmøter I Enebakk 

kommune I desember 
03.12. formannskapet 	herredsstyresalefl ki. 14.00 
11.12. helse-/sosialstyret formannskapssalen ki. 19.00 
11.12. skolestyret 	herredsstyresalefl ki. 19.00 
13.12. teknisk styre 	formannskapssalen ki. 19.00 

Takk for innsatsen'. 
Enebakk komrnune!kulturetaten vii pA 
denne mdten fA takke aile lag, foreninger, 

organisasjoner og enkeltpersoner corn har bidratt 
positivt med dugnad og velvilje i lapet av 

KULTURDAGENE 1990 
Uten dere hadde det ikke vmrt rnulig A. gjennornfere 
arrangementet. 

Ku! tursj efen 
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	  Ii,uictt 	  

Hrverk pa 
utrykningsbil 

Politiet etterlyser vitncr som 
kan ha sett vedkommende som 
skar i stykker to av dekkene pA 
utrykningsbilen under den store 
rockekonserten i Mjrha11en. 
E-Irverket skal ha skjedd rundt 
klokken 23:30. 

Bil patent 
Torsdag 15. november ble en 

bil funnet pAtent og utbrent ved 
TømmerbrAten. Politiet er 
interessert i vitner I saken. 

13 tatt i kontroll 
Sist fredag avholdt politiet 

radarkontroll pA Flateby. Hele 
12 fikk forenklet forelegg for A 
ha overskredet fartsgrensen. En 
ble anmeldeld og fikk beslag-
lagi førerkortei, etter A tin kjØrt 
79 km/i i 50 sone. 

Grovt tyveri 
Natt til lørdag ble det gjort 

innbrudd hos Bogerud Tekstil i 
Ytre Enebakk. Politiet har enda 
ikke den fulle oversiken over 
hva som er stjAlet. 

Innbruddsraid 
pa Flateby 

Enebakk lensmannskontor 
fikk Iørdag melding om at det 
hadde vrt innbrudd og flere 
forsøk pA innbrudd pA Flateby 
Grendesenter. Dci ble stjAlet ci 
mindre beløp fra Anja, mens 
tyvene hadde forsøkt sea uten 
hell pA tre andre steder. Tyvene 
var pA ferde matt til lørdag og 
politiet etterlyser nAvitner som 
kan ha sett disse. 

Enebakk Bonhlekvionelag 
har adventsmete hos Eva Hang, Ytre Ene-
bakk, orisdag 5. des. ki. 19.30. 

Tema: Bøker og hobbyartikier 
v/Enebakk Bokhandel. 

Alle velkominen! 

IV
ENEBAKKKOMMUNE 

Pposjekt 
Ekebepgdalen 

Arb.gruppa for prosjekt Ekebergda-
len har ná sluttført hovedplan for 
Ekebergdalen. 

Planen tar sikte pa a samordne felles 
mãl som kloakkering av clalen, redu-
sere jordbruksforurensning, redusere 
flom- og flomskader, bedre trafikk-
forjaold, framfore fly vannforsyning 
og bedring av Borterelia som rekrea-
sj onsomrade. 

Planen legges Ut til gjennomsyn for 
intr. fra 1.12. - 31.12.90 1 Teknisk etat. 

Eventuelle bemerkninger, innspill 
ma sendes Teknisk etat innen 31.12. 

Teknisk etat 

Annonser ieses av folk festJ 

E
#$R11SANRD FUN 

G 	• NORDBY 

ONSKER DERE VELKOMMEN TIL 
700 m2  PROPPFULLT MED HANDLAGDE PRODUKTER 

FRA FJERNE OSTEN 
Alt innen: 

MANILLAMØBLER, KURVMØBLER, SMAKURVER, GAVEARTIKER osv. 

GRATIS V LUNSJBORD 	hver søndag i desember 
Hoy kvalitet - lave priser - direkteimport 

FRA SKI 

Her 

finner 

du oss: 

VELKOMMENTIL EN  
ANNERLEDES BUTIKK 

APENT HVER DAG 10-20 
LORDAG 9-16 
SONDAG 12-16 

TLF. 09/94 65 92 

FRA OSLO 
18 	FRANZEFOSS BRUK FRA ASKIM 

E 18 

FRA OSLO 
E6 	TUSRNFRYD 

TIJSENFUNN 

FRA MOSS 



Bisde Einar Hoistad (Kif,) og Lucie Pasis Faick (Ap) Ønsker d opprerr-
ho/dc størren iii private harnehager og parkei: 

-Problemer med df folk til c stille høyr pa lista, sier 
Senterpartiers Thorvald Ungersness (t.h) Trine Aljhei, SVs 
lede,; (t. v) vii komme høyt pd sirt partis lisre. 

Problemer med 
a fi toppm  
kandmidater 
Hvem skal vi stemme pa 
neste âr? Hvem vii pryde 
toppen pa listene? Det enes-
te som foreiøbig er kiart er 
at ingen ting er avgjort enda. 
Alie partiene, bortsett fra 
Fremskrittspartiet, har pro-
blemer med a fA folk £11 a 
stille høyt oppe pa listene. 

Vignett har tatt en spørre-
runde hos nominasjonsko-
miteenes iedere for A hore 
hvor langt man har kommet 
i prosessen. Neste host er 
det kommunevaig, og spen-
nende blir del a se hvem 
som stiller som ordfrer-
kandidater i de forskjellige 
partiene. 

Strom favoritt 
Thorleif Elverhøi (FrP) har 
ingen problemer med A skaf-
fe folk. De er ogsA pA god 
tur med toppene, men kvin-
ner er det dArlig med. PA 
spørsmAl fra journalisten om 
øyvind Strom kommer høyt 
opp ønsket ikke Eiverhi A 
uttale seg forelØbig, men det 
skinner kiart ijennom at 
ban er en av favorittcnc. 

Det er ikke bare 
Fremskrittspartiet som har 
problemer med kvinnere-
kruttering. I Arbeiderpartiet 
er det like dann. Dc andre 
partiene har ikke komniet sA 
langt i prosessen enda at de 
kan si noe om kvinneande-
len. 

Problemer med toppene 
Ivar Gottaas (H) har ingen 
klare topper enda. —Det er 
spesielt vanskelig A fA folk 
inn pA de Øverste plassene, 
sier ban. Og hvem som stil-
ler som ordførerkandidat for 

Høyre blir spennende A se. 

I Krfs rekker er det samme 
trenden - ingen kiare topper 
og vanskelig A fA folk til A 
stille Øverst pA lista. Ottar 
Hoistad synes det er bekia-
gelig at de "gamle" slutter, 
men forstAr at de Ønsker 
mere tid til andre gjøremAI. 
Et lite hap om at Carsten 
Barbøl eller Einar Hoistad 
ombestemmer seg og stiller 
pA lista har alikevel Omar 
Hoistad. .. 

rrine pa topp? 

Per Kongsnes (Ap) har ogsA 
problemer med A fA lista 
fullsatt. —Det er vanskelig A 
fA. folk til A stille, men det 
gAr pA et vis. VAr forelobige 
liste er klar, og ogsA ordfø-
rerkandidaten, men vAre 
partilag mA først fA denne til 
uttalelse for jeg gAr ut med 
navn. sier Kongsnes. 

I SV er det ogsA problemer 
med folk. —Det ser ut til at 
det er vanskeligere enn 
noensinne A fA folk til A stA 
pA lista, sier Lisbeth 
Gaathaug. Trine Althei, 
leder av SV, vii nok komrne 
høyt opp ifølge Gaathaug. 

I Senterpartiet er det heller 
ingen kiare topper foreløbig. 
—Det gAr A fA folk til A stille 
seg pA lista, men problemer 
med toppkandidatene, sier 
Thorvald Ungersness. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Vi stØtter r0ioneft 
sys.adm®  

Forretningsdrift & Utvikling 

gjØr du? 

-Vondeste budsjett 
j 0  eg bar vrt med pa 

De politiske partienes 
gruppeledere har det 
stritt for tiden. A sy 
sammen et budsjett til 
beste for kommunens 
befolkning med mini-
malt , rutte med skaper 
stor frustrasjon. —Dette 
er det vanskeligste og 
vondeste budsjett jeg 
noen gang har vtrt med 
p, sier Aps Lucie Pans 
Faick. FrPs øyvind 
Strom gar rett pao  sak og 
mener at den foreslâtte 
heving av kommunale 
avgifter er uanstendg og 
vii fØre folk ut I fattig-
dom. 
Det er et meget stramt o 
vansklig 91-budsjett kommu-
nens politikere skal ta stilling 
til I midten av desember. 
Vignett har innhentet de frste 
reaksjonene fra partienes grup-
peledere, og det som gjenspei-
icr seg er frustrasjon over store 
oppgaver og manglende midler. 

Krise? 
—Skolen fAr virkelie NO, oe 
ingen mA tro at vi ikke fAr en 
dArligere 	skole 	med 
nedskjrine av 12 1rerstiui4-
er. tntaler SVs Toci N1ke 
—Differansen melloni rhi-
nens forslag til neste Ars bud-
sjett og etatenes behov er pA 
tyve millioner, og hvor skal vi 
finne dcm? Det er krisc, sier 
Nilsen. 

Høyres Tore Tidemanri er 
ikke helt av den samme oppfat-
ning. —AktivitetsnivAet vil bli 
omtrent det samme som vi had-
de i 84-85. Det er behov for A 
stramme inn, men vi onsker 
ikke A Øke de kommunale 
avgifter mer enn maksimum 
fern prosent. Min oppfatning er 
at vi mA gi sektorene et ramme-
budsjett som de selv fAr priori-
tere innenfor. Tidemann legger 
ogsA til at det ikke er hyggelig 
med innstramninger hverken pA 
kultur- eller skolebudsjettet. 

Vondt budsjett 
Aps Lucie Paus Faick er fortvi-
let over det trange budsjettet, 
men hun er glad for at Gro-reg-
jeringen har Apnet for et bedre 
spillerorn for kommunene. 
Nettogevinsten for kommunen 
ser ut til A bli pA rundt halvan-
nen million hvis regjeringens  

forsiag til satsing pA barn, miljø 
og sysselsetting blir vedtatt. 
Faick understreker ogsA at Aps 
kommunestyregruppe vii priori-
tere spesielt barn og ungdom, 
og pnsker blant annet A opprett-
holde støtten til private barne-
hager og parker og fortsatt gi 
friplasser til de som hat behov 
for det. 

Krfs Einar Hoistad er ogsA 
glad for Ap-regjeringens sat-
sing pA barn og ungdorn. —Det 
er fint at regjeringen onsker A 
tx'ernerke midler blant arinet ru 
skole slik at vi slipper den s:ce 
nedskjringen som det her er 
lagt opp til. Dette har noe med 
trvshet S gjore, sier han C)c 
eger til at Iilckiwid til pri. -. 
bneIger/parker vii de 
iirettholde. og tilsynsvaktord. 
ningen ved skolene onskes 
beholdt cm enn I rnirdre mAles-
tokkk. 

Thorvald Ungersness (Sp) 
sier at det er vanskelig A 
gjort noe med budsjettet. 
—Inritektene er for smA og vi mA 
innskrenke etter beste skjØnn, 
sier ban. Han er ogsA av den 
oppfatning at etatene mA gis 
bestemte rammer som de selv 
mA prioritere innenfor. 

Ekke øke avgiftene 
FrPs øyvind Strom vil ikke Øke 
de kommunale avgiftene med 
12 prosent som rAdmannen hat 
foreslAtt, men kun legge seg pA 
den forventede prisstigning. 
—En forhøyelse av avgiftene i 
den størrelse som er foreslAtt 
fører folk ut i fattigdom, sier 
han. Han legger ogsA til at par-
tiet ønsker A fjerne subsidier-
ingen av landbruksvikarord-
ningcn. Egenbetaling for tje-
nester i i hjemmesykepleien gAr 
de imot. 

Kommunen mi si ifra! 
Tom Nilsen (SV) er den som 
gAr sterkest ut. —Vi blir pAlagt 
flere og flere oppgaver fra 
Staten uten at de tilstrekkelige 
midler følger med. Dermed kan 
vi ikke ivareta pA en skikkclig 
mAte de menneskene vi er satt 
dl A forvaite. Koinmunene utar-
mes mer og met. NA mA VI St 

ifra - vi mA rope et varsko! 
Skole og kultur raseres! Dette 
sier en meget frustrert Nilsen. 

A"NE.GRETE LOSSIUS 

Huset 
er ikke 
til saigs 
I et oppslag i siste nummer 
av Vignett brukte vi et bil-
de av et tilfeldig vaigt hus i 
VAglia som iilustrasjonsfo-
to dl artikkeien 'Bunnen 
ikke nAdd pA eiendoms-
markedet'. Dette huset har 
ingen ting med atikkelen A 
gjøre og bie kun brukt som 
en illustrasjon. 



BA RNEMA T Ming 

HURTFGFi'IS Fled, 400 g 	VeIl. 28,20 (Spar 341/6) 

Sopps 

SPAGHETTI 500g... 	Veil. 1l,40 (Spar 3O,5%) 

Ketlog's 

CORN FLAKES 7509 	Veil. 36,20 (Spar 16%) 

PAPIR, BLEIER, BIND, HYGIENE 

Veil. 42,50 (Spar 23,5%) 32,50 
Veil. 38.00 (Spar 22%) 29,10 
Veil. 28,30 (Spar 18%) 23,20 
Veil. 38.50 (Spar 17%) 31,90 

SOLFROKOST oironarni, 700 g...Veil. 38.30 (Spar 14,5%) 

Veil. 47,10 (Spar 21.5%) 36,95 
24,90 Veil. 48,00 (Spar 48%) 

28,90 	 Veil. 45,00 

eu. 130.00 (Spar 23.5%) 99150 
eu. 14,00 (Spar 15,5%) 11,80 

17,25 
7,90 

30,45 
32,80 

7,80 
23,80 
18,90 
18,20 

Veil. 22,00 (Spar 12,5%) 19,20 

DRIKKEVA RER 
Slabbret 
EPLENEKTAR I ,'iter 	 Veil. 10,73 (Spar 27%) 

Lsrurr 

HUSHOLDN!NGSSAFT 2 ltr Veil. 29,50 (Spar 191/6) 

Krone Gull 
MOCA lrysewrret 1009 	 Veil. 22,70 (Spar 17%) 

TNt nirug S 

EARL GREY TE 25 poser 	Veil. 23,50 (Spar 22,5%) 

O'boy 
SJOKOLA DEOR1KK 4009 

FRYSEVA PER 
Fiidu 
STEKETORSK 4009 	 
Findus 

TORSKEFILET400 9 	 
Slabbu ret 
WIENERSTEAKLET 240 g 	 
Slabburet 

HAMBURGER M/BRØD 4+4 
Slabbu ret 
OKSEKARBONA DER 
420 q ustekf 	  

IS 2 liter krokan/vanhlJe 	  

PJNUP/L OLLIPOP 10 stk. Hjemmelrys. 
(Spar 35,5%) 

FARIN 10kg 	 V 
E3o rn 

HAVREGRYN Lettkokt. 7509 	V 

BARNEMAT I GLASS 
,411e typer 	 pA veil. pnser 

BA RNEGRØT Alia typer 	p8 soil. pnuor 

L'bero 

BLEJER BOY/GIRL ASS. VAR. Veil. 119,00 (Spar 42%) 68,80 
TØRKERULL 2pkn 	  KUN 0190 
2-plus. 

STERILAN 	 KUN 12,90 
Colgate 

TANNKREM mlfluor 75 ml 	Veil. 15,70 (Spar 31%) 10,80 
Walla 

SHAMPOO ... var 	 Veil. 29,90 (Spar 37%) 18,80 
Wells 

BALSAM ass. var. 	 VeIl. 38,00 (Spar 29%) 26,90 

DIN ZOOFORRETNING 

POTTEPLANTER 
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Gullfiskbolle nedsatt ~ 150.- 	NA 1 75. 
Kanin- og marsvinbur 	NA 298. 

Kompleit akvarium/bolle 	~10% 
Kjemutvalg av fisk - julesending 

Ta Singapore ankommet! 
ChinchiHaunger - grâ - sort - hvit, marsvin og 

kaniner m/stamtavler - FLOTTE DYR! 

Undulater og dvergpapegoyer - 
redeunger HUSK UTEFUGLENE! 

Kjortil dora - gratis parkering!! 

LILLESTROM AKVARIUM A/S 
Parkalléen 21 
TIf. 06/81 16 57 

Avd. City 
TIf. 06180 30 60 
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	 rIjIUlCtt  	

I kllesveien gâr vi for Match ..; L..... 
Der fimier vi k1r corn passer Ui enh ei arUethtg 
bti1.J innou bubkk€n o, 'a iIt hv?. høslen har a tilbv v 
nyl'tDeItr.du I Ca'dno pa IVrge han du vinne klr 
U a Match for 25.000 kroner. 

JULLGATEAI'NRG 1. DESEMBER-D, f ~ir du 10% rabatt 
Apent til ki. 18.00 

Skattum --T4atch 
SKA1TUM 4'S - 1800 ASKIM 

J Herreavd. Dr. Rarrdersgl. 5. 
TI). (09)88 1425. 
Ba'koo 6 116 05 1135 3 

Li Dameavd, 'Ole t. 7. 
TIt. (09) 88 5727 
eankgiro 6116. 0S 11353. 

Bj ERKE 
DAGLIGVARE A/S 
1911 FLATEBY 

TILBUDENE 
WELDER FRA 27.11. 
TIL 2.12.90 

Bakers 490 
KNEIPPHRYD 

 

KeIlogs 750 g 
CORN FLAKES 36,20 18'0  

Se etter FM-Pris merket i butikken. FM-Pris 
betyr faste lave priser pa de dagligvarer du 
bruker mest, hver dag - hele âret! 

HER ER NOEN EKSEMPLER 
Frossen 

TYIVNHIHHE 
FLESK MIRE!V pr. kg 

4980 

Surret 
OKSESTEK144,7o pr. kg 

9980 

Stabbu rets 
PINNEKJØTT Pr. kg 

9900 

 

90 
pr. kg 8 CLEMENTINER 

 



Gutta pd Heier veistasfon er en fin gJeng. De trives godt, men Iønna og klesbudsjettet kunne wrt 
hedre. 

Ikke penger til vinter-kjeledresser 

Fant seg vernestovier 
pa soppeImfyIIimnga,-.-- 
I disse lonnstider har 
Vignett sett Iitt pa hvil. 
ke  lønninger "gutta" 
pi kommunens veista-
sjon har. Høyeste  opp-
ntielige lØnn er 152 600 
- begynnerlønn 123 000. 

Gutta trives pA Heier veista- 
sjon 	pA 	Burstad. 
—Arbeidsmiljøet her er bra, 
men lØnna er det sA som sA 
med, 	mener 	gutla. 
Yngstemann I gjengen er 19 Ar 
gamle Roar Hansen. Han bar 
vtrt ansatt I to Ar og har 122 
000 i lønn, tilsvarende lønnst-
rinn 13. —Jeg liar enda ikke fAtt 
opprykk etter de lokale for-
handlingene i vAr sA jeg venter 
og hAper, sier Hansen. 

Personalsjef Jan Ryste fortel-
ler at kommunen følger den 
vedtatte overeriskomsten som i 
dag liar en lønnstige fra 14 til 
19. For A oppnA høyere lønn 
kreves det utdannelse. Ryste 
sier videre at Hansen skulle 
hatt opprykk sA den saken vii 
bli ordnet. 

Vernestier Ira ftilinga 
Ener ovutskomsten bar 
gjengen krav pa to sea arbeid-
stoy i âret. pluss vemesko og 
støvler annenhvert Ar - hansker 
etter behov. Men kjeledresser 
til vinterbruk er det ikke peng- 
er 	til 	pA 	budsjettet. 
Kommuneingeniør 	Sverre 
Netting sier at de liar en pott til 
fordeling og den mA de hoide 
seg innenfor. Vintertøy er dyrt 
og midler bAde til to sett som-
mertøy, pluss vintertøy er det 
ikke nok penger til i kassa. SA 
kalt kan det nok bli til vinte-
ren. DAriig stelt med sko er 
det ogsA blant enkelte. 

Tore Arnesen har vrt en tur 
pA Thorudfyllinga og funnet 
seg et par vernestøvler. —De 
blir fine A bruke til vinteren, 
sier ban. 

Fr klrer? 
En ung gUtt bar fAtt prak-
sisplass pA veistasjonen gjen-
nom arbeidskontoret for 
Nedre Romerike. Hans lØnn 
blir dekket av arbeidskontoret, 

r,wm  kl= er det dá14- s:ei: 
med. Ifølge teknisk sjef 
Torgils Opedal har ikke deane 
ungdommen krav pA arbeid-
sklr, men han mener alikevel 
at noe mAtte kunne kjØpes inn 
cs.A til ham. —Jeg har ikke 
hn orn problemstillingen for 
og derfor har dette ikke vrt 
vurdert, sier Opedal. 

Har ikke vert prest 
Gutta pA veistasjonen har et 
meget varierende arbeide. 
Under kulturdagene var en av 
arbeidsoppgaverie A flytte et 
piano rundt hele bygda. 

Ellers sysler de med alt av 
vedlikehoidsarbeider, og tar 
andre ting som dukker opp 
underveis. —Jeg har ogsA fun-
gert som klokker ved en 
anledning, men prest har jeg 
enda ikke vrt, sier Tore 
Amesen. 

En riktig triviig gjeng som 
er A se pA de utroligste steder i 
bygda. 

ANNE.GRETE LOSSIUS 
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Helsem og sosimalm 
etaten tappes 
Sosialleder Knut 
Johnsen slutter i sin 
stilling pa nyãret. Han 
er dermed den tredje i 
helse- og sosialetaten 
som har levert sin oppsi-
gelse dette Aret. 

Sosjajleder Knut Johnsen gdr 
av etter syv dr i kommunen. 

Mandag ble kommunens niiljp-
vernplan vedtatt etter en ny 
omfattende diskusjon. 

SV og Tom Nilsen kunne 
fremdeles ikke godta at hvcrken 
hovedutvalg for miljø eller en 
del foreslAtte forbud helter ikke 
denne gang var foreslAtt av 
arbeidsgruppen som bar utar-
beidet pianen. Dessuten mA 
parkeringsplasser fjernes i pla-
nen, ifølge Nilsen. Han var 
sterkt uenig i kommuneplanleg-
ger Kari Elisabeth Morbech 
som mente naturen i første rek-
ke var til for at folk skulle fA 
nyte godt av den. 
—Kollektivtransport kan settes 
inn slik at de som er avhengig 
av A kjøre ogsA kommer seg ut, 
og naturen bar for all del en 
egenverdi. Det er besynderlig at 
konimuneplanleggeren 	ikke 
tenker pA den alvorlige foruren- 

Den fØrste som fratro sin 
stilling i âr, var flyktningekon-
sulent Per Âme Øiestad. Han 
hadde opprinnelig et ârs permi-
sjon Ira sin stilling som sosi-
aiherer ved Enebakk ungdoms 
skole og vaigte i gt tilbake til 
1ereryrket etter at pernlisjonen 
lop Ut. 

Piele- og omsorgsleder Erik B. 
Ohr leverte sin oppsigeise i 
oktober, etter at han ikke fikk 
innvilget sin søknad om permi-
sjon for d fordype seg I inforrna-
sjonsteknologi. Ohr slutter til 
nyttAr og stillingen vii ikke bli 
besatt av noen ny omsorgsleder 

Sosialleder Knut Johnsen slut-
ter pa nyáret, etter A ha vrt i 
kommunens virke i snart syv Ar. 
Han vii fortsatt jobbe innen 
samme sektor, men i nye omgi-
velser. Konkrct hvor, vii ikke 
Johnsen si noe om. —I min sek-
tor skal man ikke basere seg pA 
en livslang karriere, svarer sosi-
ailederen pA spørsmAlet om 
hvorfor han nA slutter. 

LISBETH WILLE 

singskilden som bilen er, og 
hvordan dette pAvirker vArt 
ozotilag, uttalte Nilsen. 

—Jeg er veldig fomøyd med 
planen, og synes utvalget som 
bar arbeidet med denne har 
gjort en utmerket jobb, sa Dag 
Skaug (Ap). Og Ia til at til A 
vre kommunal fart bar dette 
gAtt svert bra. 

—Miljøvern kommer ogsA I 
stor grad an pA den enkeltes 
holdning, sa ordfører KAre 
Kjølle, og hintet var nok i førs-
te rekke rettet til SV og deres 
mange forslag om forbud. 

Formannskapet hadde innstilt 
enstemmig pA A vedta forsiaget 
fra den nedsatte arbeidsgruppa, 
noe som ogsA fikk flertall i 
kommunestyret. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Mil overnplanen 
T.. ,IUfl• 

enclelig vedtatt 

Annonser leses 
av folk flest 
	

I  
Vi støtter tJinL!tt 

Enebakk Kommuneforening 
gjør du? 



Nnctt 	  

*A'll 
IN 	Enebakk sportssenter 

Br- 

VEKTER - SOL —AEROBIC - SELVFORSVAR 

Finasenteret - Kirkebygden 

I Kirkebygda 

hloq MARIANNE'S FRISØRSALONG 
KIRKEBYGDEN TLF. 92 6401 

	avflhI 
I,II, 

Velkommen til hyggelig 
juleh.andel. 

Mange gode tilbud. 

7t,,cLr 	'ctrdeber 
1912 ENEBAKK - TLF. 926049 

10 fargers kulepenn m/Iukt 	 16.50 
Stort jumbojet lekefly 	  139.00 
Kose julestrompe 	  59.00 
Skrutrekker nh/oppladbart batteri 	 269.00 
Motoroije Ekofina Turbo S 	 49.00 

ENEBAKK FINA SENTER 
TORE JOHANNESSEN 

1912 ENEBAKK - TIf. (09)92 61_73 

Neringsti11egg for vakker had, 
blankt og fyldig hãr og sterke negler. 

Den spesielle pleie utenifra og innenifra, fra din hfirolog 

EnebaCC DyreCfinl*CC  

"1. 

P. boks 39 
1912 Enebakk 
Man.-fre. 8-11 
ettermiddag: 
timebestilling 
Tlf:(09)92 79 11 

Sognepresten og skolemusikken 
tenner juletreet lordag 8.desember ki. 14.01 BYGGEVAREHUS 

30% 
rabatt 

P6 

TAPET 

Apningstider: 

Marid./tirsd ./onsd. 
og fredag 7.00 - 16.00 
Torsdag 7.00 	19.00 
Lørdag 9.00 - 14.00 

Telefon (09) 
926246 
926530 

Fopmiddagstpening: 
Hjemmevrende 
Pensjonister - 
Skoleelever - 
Andre— 

Mand. og onsd. kL 11 - 16 flJEJfl 
Lørdagerfra 	kI. 12-16 

Ring 92 62 80 

- ARSKONTRAKT 
KR 1.000,- 

JULETREBELYSNING 
ute 	 198. 
JULETREBELYSNING 
inne 	138. 
LYS•SLYNG E 
40 lys 	 139M 
ADVENTSSTAKE  
7-armet 	 99.- 
JULESTJERNE 	850 

Gode ti/budpá lamper 
Rikholdig utvaig pa julegaver 

Masse ti/bud 

& 	ten AS, 

1912 ENEBAKK 

EL. INSTALLASJON 

CC FORRETNNG 

	cai (09) 92 63 00  	 
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Ekebergdal 
0  prosjektet ut 

pa hor'ng 
Har noen hØrt  ow "Prosjekt Ekebergdalen" for? 
Kanskje ikke sã rart for det er nã 15 fir siden tan-
kene rundt en samlet plan over tiltak i "Dalen" bie 
lansert. Siden har prosjektet vrt oppe med jevne 
mellomrom, men nã er endelig pianen kiar og vii 
bli iagt ut til høring i desember. 

Nyttmge "gj ør. 
det selv" tips 

To av branngutta I sving. Om ikke lenge stdr garasfen k/ar til 
"vannvogna" etter iherdig dugnadsinnsatsfra brannmannskapene. 

	  'L1Ett 	
11  

Kloakkering i Ekebergdalen 
begynner A bli ett slitt tema. I 
76 ble saken tatt opp frste 
gang, men er gang pA gang 
butt nedprioritert av kommu-
nens politikere. I 84/85 tok 
Ytre Enebakk og Kirkebygden 
vannverk saken opp, og ende-
hg i juni 88 vedtok foimann-
skapet A nedsette en arbeids-
gruppe. Oruppen liar bestAtt 
av folk fra veikontoreL, vass-
dragsvesenet, vannverket, mu- 
jøvernavdel ingen 	hos 
Fylkesmannen, kommunen, 
landbrukskontoret 	og 
Kirkebygden vehforening. 

Koordinere ulike tiltak 
Prosjekt Ekebergdalen er ikke 
bare kloakkering. Intensjonen 
med prosjektet er A samordne 

uhike tiltak som mA utføres i 
omrAdet, bAde for A fA ned 
kostnadene, og for A fA bedre 
effektivitet. 

Vanskelig fremkommelighet 
pA grunn av flom er et stort 
problem. Kloakklukt er ogsA 
en piage for beboerne. 

En av de viktigste oppgave-
ne er seivfølgelig A fA kloak-
kert "Dalen". 1 tillegg ønskes 
det A fA redusert forurensning 
fra jordbruket, redusere jorde-
rusjon ved ulom, bedre trafikk-
forholdene spesielt for gAende 
og sykiende, og dobie hoved-
iedningsanlegget for vannfor- 
syning. 	Dessuten 	skal 
Børterelva igjen bli en miljø-
faktor I nromrAdet. Kanskje 
bAde fisking og bading i elva 

Ut til høring 
Fra første desember og ut 
mAneden vii planen were 
utlagt til høring. I hvilket 
Arstahl prosjektet skal gjen- 

nomføres mA politikeme ta 
stilling til. Planen er ferdig 
utarbeidet, sA det som gjenstAr 
etter høringsfristens utløp er 
penger til prosjektet. 25 pro-
sent av kostnadene til kloak-
kering vii kommunen fA fra 
Miljøpakke 	Rornerike. 
Kommunen liar ogsA søkt 

Akershus veikontor om stØtte 
til gang- og sykkelvei, men 
noen avgjøreise er ikke fattet 
foreløbig. 

ANE-GRETE LOSSIUS 

Blir Børrerelvapd nyrt Enebakkspérle? Kanskje det icon bli en realitet oin noen dr nii soe'nferdige 
planer for o,nrdder er Hare ill høring. 

kan bli en realitet om ikke sA 
alt for lenge? 

Melkébiml styrker 
brannberedskap 

Elva skal du Wore nr 
minsten setter en klinke-
kule I halsen? Hva er 
symptomene p faisk 
krupp og nâr skal du gt 
til lege? 
Dette er bare noen av de mange 
spørsmAkne du finner svar pA i 
brosjyren "Egenomsorg", som 
snart blir A finne i postkassen. 
—Ta godt vare pA brosjyren, 
oppfordrer vAr kommunelege, 
Torgeir Landvik,— lag et hull I 
det ene hjørnet og heng den i en 
snor ved telefonen, sA vet du 
hvor du hat den. 

Brosjyren, soni er trykket i 
3000 eksemplarer, finansiert av 
kommunen, gir,,rAd og vink om 
hvordan du best tar vare pA hel-
sa di, og hva du kan gjøre ved  

en del vanlige sykdommer og 
skader. Det er et lettlest og 
prakiisk hefte, med et innholds-
register som gjør det enkelt A 
finne frem. Du finner ogsA 
noen enkie retningshinjer for nAr 
og hvordan du kontakter lege. 

Ved A informere folk, hAper 
man at man kan bidra til A 
minske noe av usikkerheten og 
engstelsen ved sykdom. Heftet 
har i tihlegg bAde en praktisk og 
Øknomisk funksjon, ved at man 
ikke nødvendigvis trenger reise 
eller ringe dl legen for A fA svar 
pA spørsmAl. Likeledes kan man 
i akutte tilfeller forebygge mye 
av skaden ved sehvhjelp i Iøpet 
av den tiden man ehlers vile 
bruke pA A komme til lege. 

LISBETH WILLE  

Kommunen har nA gAti til 
anskaffelse av en melkebil som 
skal benyttes til vanntankvogn 
til bruk bAde i brannvesenet og 
for vannverkene. Bihen vil ta 
cirka 8000 liter vann, pluss noe 
reserve. 

Brannsjef Torgils Opedal for-
teller at bilen vii bedre kommu-
nens brannberedskap. I tilhegg 
vil vannverkene ogsA fA glede 
av bilen blant annet til akutt 
hjelp nAr brønner gAr mmmc. 

—Vi vii ogsA spare inn noe pA 
brannventiler ved denne ord-
ningen, sier Opedal. 

Fâtt tilskudd 
Opedal forteller at de har fAn 
tilskudd til bilen We fra vann-
verkene, Gjensidige Forsikring, 
Skogbrannforsikring og skog-
bruksetaten. Tilsammen har de 
mottatt 115 000 kroner i 
tilskudd, og totalt vil 'vannvog-
na' iberegnet garasjeplass kom-
me pA 150 000. 

Opedal har sendt skriv til 
mange forsikringsseiskaper, og 
er hitt skuffet over at ikke flere 
har Ønsket A støtte opp om tilta-
ket da dette ogsA vil bli bespa-
rende for disse. —Avshagene blir 
begrunnet med at seiskapene 
ikke har midher til begrensende 
tiltak, sier Opedal. 

Garasje pa dugnad 
Melkebilen er innkjøpt pA 
Gjøvik. Lakkering, blAlys og 
pumpe mA fikses for bilen kan 
tas i bruk. SA i februar regner 
Opedal med at den er kiar. 

Garasje er man ogsA kommet 
godt igang med. —Denne byg-
ger brannmannskapene pA dug- 

nad for A fA ned kostnadene, 
sier Opedal. 

Og folk stiller opp. 
Brannmannskapene er positive 
til tihtaket og mange liar sagt 
seg villige dl A delta pA dugria-
den. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 



Vellyk t krom  
kveld pa" Flateby 

To trø(te tvil/ingsØstre som etterhverrfikk piffet seg app til d b/i to 

riktig spreke iypei 

El for- 
friskende 

TILBUIJ 
ROMA MINERALVANN III FABRIKKPRIS 
OBS: Flere typer med lavt kaloriinnhold 

1/2-liters 
f laske 

KUN 

APNINGSTIDER 
mandag- fredag 

Iørdag 	 

MWS 
DAGLIGVARE 

 poll 

k19'1 9 
k19'1 5 

TORE'S 
MAT 

Flateayseneret 
III. (09) 92 83 38 

Ytre Enebakk 
T. (09) 92 40 03 

I 

foFpinjii  - 

Tenning 
av 

juletpeet 
lordag 1/12 

W. 1530 

arrangeres av 
Stranden skole-
musikk og Flate-
bysenteret. 

KI. 11.00: 
- Julenisser pa 

senteret 
- Saig av pølser 

og 
juleglegg 

- Loddsalg 

KI. 15.30: 
—Tenning avju-

letreet 
- Skolemusikken 

spiller 
- Gang rundt ju-

letreet 
—Julenisse med 

gratis pakker til 
barna 

Søstrene Gaathaug f,ernførte "ukehladporpuri-i" med sror inmilevel 

se. —Barber dine brim, var oppfordringen soni gikk igjen. 

iiAttCtt 	
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Krokveld pd Pizzerian 
pA Flateby hører ogs 
med til kulturdagene. Og 
liv ble det da sØstrene 
Gaathaug tro til med sin 
minicabaret. Enkelte sat-
te nok maten i vrang-
strupen da "Blodig alvor 
Blues" ble fremført, 
men hva gjorde vet det! 
Morro var det tell. 

Stapp fuilt var det pa Pizzerian 
torsdag da de etterhvert sa kjen-
te Gaatliaugsøstrene opptr&lte. I 
tilleggg spike en del a' karetie 
Ira trekkspillklubben Frisk Luft 
livat dansemusikk. 

Blodig alvor Blues 
Og søstrene tro til med skikkeli-
ge kvinnesanger! Tirsdager er 
kvirinens store dag - ukeblad-
dagen. og hva var vel mer 
riaturlig cnn A fremfre et "uke-
bladpotpurri'? 

Slankemetoder, mat som leg- 
ger seg pa "sidebeina', 	og 
mange metoder for a gjøre seg 
riktig lekker "leste" de i blade-
ne - og selvsagt viktigheten av A 
were nybarbert! —Barber dine 
ben, var oppfordringen som 
gikk igjen. 

Det var ikke fritt for at enkelte 
satte maten i halsen da Blodig 
alvor Blues ble fremfrt. En 
hyggelig liten melodi som hand-
let om de mAnedlige plagene 
som kvinner drar pd gjennorn 
livet. 

Suksess 
Krokvelden føyet  seg pent inn i 
rekken av vellykkede arrange-
menter som er butt avholdt I 
løpet av kulturdagene. NA er 
dagene over for denne gang. og 
at dette har gitt mersmak er det 
ikke tvil orn. Rundt 3 000 folk 
liar stukket innom de mange 
arrangementene som har wert 
avholdt i løpet  av de fjorten 
dagene som Enebakks kulturliv 
ble satt pA kartet, og det er ikke 
sA rent fA i en kommune som 
teller litt over 8 000 innbyggere. 



230511111111 	128.- 
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TIf. 09/92 83 74 

119M = 
Apent 	 10-17 
lirsdag 	 ogsâ 19-21 
Fredag 	 10-18 
Lerdag 1/12 09-16 

129.- 

PIKE 
22/27 

El 

NORSK MAT 
Oksekarbonader 	48,00 

2990 
Medisterkaker 	38,90 

2590 
Kjottkaker 	 42,90 

2590 
Pariser steaks 	39,90 

2590 

Kylletter 	 34,50 
1990 

DRAMMENS IS - ISKAKER 
Dronningens fristelse 	42,00 

2300 
Prinsesse 	 42,00 

2300 
KAFFE FRIELE 
1/4 kg kaffe 	 13,00 

BRYNILDSEN 
Bartender konfekt 360 g .. . 39,902990  U 

APNINGSTIDER: 
Man.-fre. W. 6.30-21.00. Lør. 9.00-21.00. Sen. 9.00-21.00 

OYEREN BENSIN & SERVICE 
WAFAVArAff 

	 -"II! 

1911 Flateby - lIt. 09/9281 32 

goo 

CLIFFORD RESTAURANT & PIzziRIA 

FLATEBYSENTE RET 

Fra 1. desember serverer vi 
varm juietallerken 

APNINGSTIDER 	 15.00-23.00 
Fredag og lordag 	 15.00-01.00 
Søndag 	  13.00-22.00 
Mandag 	  STENGT 

Alle rettigheter 

Skal du pjnte deg ti! jul? 

Vi har mye lekkert i kjoler, bluser og skjort 

Italienske kjoler 	 fra 1990. 

Srnykker - belter - kosmetikk - solseng 
* 

EKSTRATILBUD LØRDAG 1/12-90 

Gensere --- 20% 

Bukser -kr 100. 

FLATEBYSENTE RET 
TLF. 92 86 74 

.TCateby 
B Co m.cter & GavCT 

Juleblonister 

Tørkede 

blomster 

Julepynt og 

dekorasjons- 

materiale 
i meget 

godt utvalg 

til hyggelige 
priser 

TIf. 92 85 44 

L 

lriens 
FOLKEFRESERE 
er lettkjerte og krattlge. 
Ariens lanserer I Ar 3 modeller i Folke-
treserserien: ST 420, ST 524 og ST 724. 
Folkefreserne er snot resere for de tie-
ste gangveter 09 innkjersler. Lette 09 
nieget driftsikre modeller. VeIg meltom 
ST 420 m14 HK, ST 524 rn/S HK og ST 
724 rn/7 HK Tecumseh maImer. Frese- 
bredde fa 51 til 61 cm. 
Ate modellene har to-trinns fresing 79 
regulerbar utkaslertut Kjettinger er 
sfandardutstyr. Lyskastere og el. 
starlere er ekstrautslyr. 

Folkefreserne kan du ogsà bruke 
om sommeren somjordfreser 

og feiemaskin ved a pâmon- 
tere ekslrautstyr. 

Veil uts. pris 
fra kr 8.100,- 

olrizns Norges meet kjopte 
snot resere! H.19. S.m4. 

1580 Rygge 

KAR[.SEIVS 
BILRUTER A/S 

TIt. 39/928013 
Avd. Hageutslyr, Flateby 

Importer: 

LAG JULEGAVENE SEW 
STORT UTVALG I HOBBY- 
ARTIKLER OG IDEBØKER 

GI EN GOD BOK TIL JUL 
VI HAR UTVALGET 

SPILL OG LEKER FOR ENHVER SMAK 
S TORT UTVALG I JULEP YNT 

Enebakk 

Bokhandel 
Flatebysenteret, 1911 Flateby - Telefon 09 92 87 21 

Enna tid til nye gardiner 

Masse JUIESTOFFER fra kr48.." pr.rn 

Filt og strie 

Mange ju lega vetips 

GE-TE MANUFAKTUR 
FLATEBYSENTERET, 1911 FLATEBY - TLF. 92 83 32 

Rester 6? 1/2 PRIS 
Godt utvalg av: 

VOTTER - LUER - STRØMPER - SOKKER 
Preparering av ski 

HUSK! Eget verksted for ski/sykkel 

eneI3aMtI 
/ i/Jill 

 
SPORT 05 i-kit /0 a.s 

Flatebyseateret, 1911 Flateby, 92 8890 
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Ragnhild ButenscliØn og ordfører Kdre KjØlle med den nydelige hysten av enebakk-kunstneren 
Erling Enter som hun overrakte konimunen. 

Enebakks kulturprols 
toll Ragnhild Butenschon 

Det var i mai i Ar at kommu-
nen fikk tildeit sin andel av 
eidremihliarden. 750.000 kroner 
av denne, ble etter behandiing i 
formannskap,kommunestyre og 
heise- og sosiaistyre avsatt Eli 
restaurering av den gamle iege-
boligen KopAs.Mcn siden saken 
ble ferdigbeharidhet I teknisk i 
august, har det vrt stille 
omkring den. 1-lelse-og sosiai-
sjef Inger Haagaas, kan imid-
iertid sM fast at arbeidet er i 
rute. 

—Det er en høyt prioritert sak i 
teknisk, og vi regner med at 
snekkeme er i sving med den 
innvendige restaureringen fra 1. 
desenaber as'. I mehlomtiden har 
arbeidsgruppa, som bestAr av 
en del ansatte fra sykchjemniet, 

gt frem krav og behov ni inn-
redning som vi har innhentet 
priser pd. Slikt tar tid, sier Inger 
Haagaas. 

vil den gi et differensiert tilbu 
til et ulikt antahl brukere. P 
grunn av arealet har man v 
nødt til A sette en maks. 
mumsgrense pd 12 brukere sor 
er der samtidig. - Det er hikev 
rom for langt flere I og med 
enkeite av brukerene kun vii h 
behov for A vane der en da 
elier to i uken, sier Haagaas. 

—NAr det gjelder tilbudet, v: 
det legges vekt pd rehabilite, 
ing, eller opptrening etter syic 
dom. Mange trenger hjeip til 
fungere igjen etter dette. Vider 
vii det bli gitt tiibud i form a 
sykepleie og legetilsyn, hAr- o 
fotpieie, eller rett og siett hjelj 
til steli. 

—Dette vii gi et bedre og tetten 
alternativ cnn et dagsenter, son 
er Apent for alle, sier Haagaas 
—Her kan brukerne komnie ti 
frokost og reise hjeni etter kaf 
fen og de vii fA fast transport. 

Variert tilbud 
NAr dagavdehingen stAr ferdig LISRETH WILLE 
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Den nye dagavdelingen pa Kopas er i rute. I desem-
ber tar snekkerne fatt, men när senteret endelig er 
kiart til bruk, kan ikke heise- og sosialsjef Luger 
Haagaas si noe om. 

Dagavdeiingen vii blant annet gi tilbud i form av 
legetilsyn, rehabilitering, fotpleie og htrpIeie. 

Dagavdel'inger 
pa Kopas 
er I rute 

Kommunens kulturpris 
ble overrakt Ragnhild 
Butenschøn ved en tils-
telning p Mjr ung-
domsskole fredag. Men 
tro om det ikke denne 
gangen var kommunen 
som var mest heidig - 
en selviaget byste av 
enebakk-kunstneren 
Erting Enger ble overr-
akt kommunen av den 
koselige kunstnerinnen. 

I vAr hue kommune er det 
mange aktive kunstnere, men 
ikke mange kan mAle seg med 
vAr kjente billedhuggerkunst- 
nerinne 	 Ragnhild 
Butenschøn. Hun bar gjort seg 
bemerket langt ut over 
Enebakks grenser og har hatt 
en rekke offentlige utsmyk-
ningsoppdrag. Nydehige arbei- 

Tirsdag i forrige uke gjestet de 
kjente TV-fjesene Odd Grythe, 
Ase Wentzel og Harald Karisen 
Ignarbakke. Som et Iedd i kul-
turdagene ble det arrangert 
pensjonisttreff og Ignarbakke 
var fylt opp til siste piass. 
Med god hjelp fra sanitetsfore-
ningene I bygda hadde kultur-
kontoret gjort alt i stand til pen- 

der støpt I bronse og stAl pry-
der mange kjente steder rundt 
om i landet. 

Vennskap 
Enebakk Blandakor Apnet 
arrangementet med flere kjen-
te melodier. De sang oni venn-
skap og nrhet. Noe som nok 
passet fint A synge for den 
elskverdige damen som har 
viet sin tid til kunsten og kjter-
ligheten i vid forstand. 

Gry Adolfsen, vAr lovende 
fløytist, og organist HAvard 
Oudenstad underholdt med 
nydelig fløyte- og pianomu-
sikk. 

Første jubileum 
Leder av kulturstyret Tore 
Tidemann og ordfører KAre 
KjØIle overrakte Arets kultur-
pris til Ragnhild Butenschøn. 

Tidemann kunne fortelle at 
det er femte gang prisen blir 

sjonislreffet. Odd Grythe og 
Me Wentzei hadde hver sin 
avdeiing med gamle og kjente 
sanger og ivrige pensjonister 
nynnet med sA godt de bare 
kunne. -Det er morro A ta frem 
disse gamle visene igjen, og 
spesieit i et sA tint lokale med 
sA mange sanggiade mennes-
ker, sa Odd Grythe til Vignett. 
Under bevertningen kom Ariid 

utdelt i Ar. Tidligere bar orga-
nist HAvard Oudenstad, byg-
ciebokentusiast Ole Weng, 
primus motor i Leikaringen 
Arild Degrum og Enebakk 
Trekkspilklubb motzatt pri-
sen. 

—Butenschøn er en meget 
verdig vinner av Arets pns. I 
mer enn femti Ar bar hun mar-
kert Enebakk utad. Hun gir 
inspirasjon til nye krefter 
langt ut over kommunegrense-
ne, kunne Tidemann fortelle. 

Fineste gaven 
Butenschn hadde selv en 
gave med seg - en byste av 
enebakk-kunstneren Erhing 
Enger som hun overrakte 
kommunen. En fiott presang 
som We samtiden og etterti-
den vii setie stor pris pd. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Degrum med en liten overras-
kelse. Han hadde invitert Helga 

og Kristian Mikicelson fra 
Estland til A avlegge Enebakk et 
lite besøk igjen. De to hadde 
tidligere i Ar besøkt bygda sam-
men med en større gruppe fra 
Estland under leikaringens jubi-
leum, og stilte veivillig opp 
siden de for øyeblikket var pd 
turrie i Oslo. 

Pensjonist-treff pa' Ignarbakke 

Ndr den nye dagat'delingen pd Kopds er ferdigstilt, vii den gi ci 
van err tilbud til et ulikr antali brukere. 

Vi støtter Ui,jiictt - PER KR. FOSSUM 
4 snø og anlegg 

__ ENEBAKK if 
... gjørdu? 



* ** 

Insirumenter 
nye og brukie. 
Rekvisita 

J1oti k::.i. Elegant dress 

Mv atc Skonnord 
Mer enn bare War. 

flf 09/8733 30 Westgaarden - Tllidt i. 

c: I MORCEN 

TORSDAG 29. 
L \NGAPENT TEL KL. 

15 

Jul 1 Skit   
Langâpent torsdag 29. nov. til Id. 2200 

uleantrekk 

Var bredde er 
yar styrke 

Velkommen 
til var 
kjoleavdeling 

full av pyntede 
antrekk for 
ethvert 
juleseiskap 

Torsdag 29.11. 
àpent til Id. 22.00 

- et begrep for kvalitet og kundeservice 

GACATA, SKI - hF. 09/87 2178/87 22 13   

APA* * A* A 
Skonnord Match 

pre senterer 
JULEN -90 

NyUjuleantrokk? 
Vi har skoeneln! 

STORT UTVALG I DAME- OG HERRESTOVLETTER 

TORSDAG 29. ~20% pa STOVLETTER 
BARNEAVDELINGEN:  
BARNETØFLER 	 .20% 
Bra utvalg I barnesko 

Mary Hedemanns Eftf. A-s 
SKOTOYFORRETNING 

Jernbanevn. 11, 1400 Ski — TIf. 09/87 5906 

— 

ASENVN. 2,1400 SKI 
TLF. 09/87 44 95 

Ni har antrekket cu soker 
HUSK - festen starter hos, 

FESTXLf 
FRA LISLERJT 

VCrER SMOiq'A 
Kort 

- lang 
fr 

15vu 1850 
61 

SMOKING 
SKJOR TER 
318 
448 

RØST/VJTER 
fra KAPPER 

495 1785 

601 S611RU 
Jernbanevejen 10, 1400 Ski - T1f. 09/8728 89 

Gull gleder 

H1 I I I A i rIr 
q- 
L 	s 

GuEsmed Frank Kristiansen 
DnC-garden, Ski 
TIf. 87 3146 



UNGDOMSLAN 
Vi hjelper deg mellom 18 og 30 âr med Ian til 
alle formal. 

Vi er spesialister i privat okonomi, og kan 
beregne hvor mye du kan lane ut fra inntekt 
og andre utgifter. 
Vi formidler ogsà Ian uten pant i bolig. 
Ring for gratis og uforbindtlig Male: 

RING 09/87 69 80 
Folio Consulting Team 

Rep.: BN Rreditt. flealkreditt. Vestenljeldsl<e. Kreditkassen rn. fl. 

Torgvn. 1, 1400 Ski 

-S.---- 
- r-  VITAL - 

FORSIKRING 

0  RUST PA BILEN 
TI! Ct!I1 
	I 

   

Vi utforer rust-skadereparasjorier pa Deres bil til 
hyggelige priser. Vi utferer ogsa opprettning og de- 
leskifting. Lakkerer gjor vi med SIKKENS billakk. 

Vi gir gratis takst og fast forhàndspris. 

AS SLITU KAROSSERIVERKSTED 
TIf. 09/8944 76 - Slitu 

Leikarringeil Ignar 
inviterer til julebord for pensjonister 
pa Ignarbakke sondag 2. des. ki. 18.00. 

Skyss ordnes. 
Ring Anne Marit Ralger, tif. 92 63 35. Entré kr 60,-. 
Hjertelig velkommen! 

Arr.: Komiteen i Leikarringen Ignar 

P1NSEMINjciHETEr V 	EL '(IRE ENEBAKK 
Evangeliesenterbesak 
fra Storásli mJKjell 
Huseby freda.g 30.11. ki. l  19.30 i Marl kirke (leA- 
lesarr.) 
Søndag 2.12. k1. 18 pa 
Betel frokost/sendags-
skole ki. 10. 
Velkommen til Betel! 

Advokat- 
bistand 

Alm. praksis - 
arv - skifte - A/S - 
familierett, arbeids- 

09 skatterett 

Advokat 

ARVID SEMB RØNNINGEN 
Boks 1384, Nringsparken. 1400 Ski. TIf. 87 55 85 

([ 

1; 

TLE 31   

GODE BETINGELSER 
INGEN KRAV TIL KUNDEFORHOLD 

RASK BEHANDLING 

En cnhct i Indepnridon Morge AS 
STOGT. 4FREDR0$:iA0 

12.00 G12 
12.55 G12 
13.50 J14 
14.45 J16 
15.50 J16 
16.55 K05 

Hàndballkamper 

I MjarhaIIen 
sondag 2. des. 

Enebakk - Vestby 2 
Driv - Eidsvold IF 
Driv 2 - Oppegárd 1 
Driv - Nannestad 2 
Enebakk - Haga 
Enebakk 1 - Nannestad 
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FYR1NGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
vlBjorn Brodholt, Tomter 

hf. 92 2610 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Mari Menighetsräd ønsker velkommen 
til tradisjonell 

JU LEMESSE 
1. clesember 11. 10-16 pa barneskolen I Ytre Ene- 
bakk. 
Loddsalg - Katta I sekken - Fiskedam. 
KI. 12.30: Underhoidning som etterfelges av amen- 
kansk auksjon. 
Kafeteriasaig. 
Trekning ki. 15,00. 

Mute i Marl kirke 
30. november ki. 19.30. 
Kjell Husby og Evangeliesenteret vitner og synger. 

Velkommen. 

BEGRAVELSESBYRAEB 

- 	Sveums 
Begravelsesbyrâ 
Torggt. 2 - 
2000 Ljllestrom 

ORDNER ALT 
VED BEGRAVELSER 
OG KREMASJONER 

06/81 4830-81 1411 
Etter kontortid: 

02/97 44 65 — 06/84 17 74 

SVEUMS BLOMSTERFORRETNING 
OG BEGRAVELSESBYRA 

RELIGIOSE MOTER 

BRONNBORING 
Gjennomboring for vann o 

avlep. Montering 09 
rehabilitering av 

vannlorsyningsanlegg. 

LANGBRATEN  
BRONNBCRING I PUMPESERVICE  
Bjorn Bondes v.51, 1253 Oslo 12 

02/62 08 65 e. kI. 17 
611247-030/20470 
Forhandler av Jacuzzi pumper 

Ski 
Begrivclscsbvr 

CHR STENSRUD EFTF f. 

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

Hele døgnet 
Vi kommer 
i konferanse 
Ordner alt 

Follodislriktets byri 
gjennom 60 r 

Auerkjenl kuosliier 
(Atte árs akademiutd. 
Paris, Berlin, Oslo) le-
dig for portrettoppd.rag. 
Tegning og maleri. 

Lars Fumes, tif. 92 55 18 

Foig med 

I 

nwrmiljoet 

-o 

Stop leilighet pa Flatebysenteret 

Leilighet niJ3 soverom, stor stue, kjokken mlspi-
seplass, bad, we, separat we, stor terrasse. 

Hybelleilighet, ett rom, kjokken og bad. 

Hens'. Toni, (If. 92 82 65 

ZI 10  nett 

onsker a kjope brukt Icontorstol. 
Ta kontakt tlf. 92 60 04 

Hel, Wenger du dagmamma? 
Jente, 23 ár, glad I barn, har erfaring fra bl.a. barnehage, 
ønsker 3-4 dagbarn fra nyttdr. Bor I Kirkebygden og kan 
jobbe man. - Ire. Reyker ikke og har ikke husdyr. 

Ring Kristin pa tlf. 92 72 34 kI. 9-15 

DAGMAMMA 



ENELMKK IJLANDAKOR 

arrangerer 

Adventskonsert 

KIRKEBYGDEN/ 
YTRE ENEBAKK 
VANNVERK A/L 
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I(UNNCJORINGER 

Styret 

avholder ársmøte pa Mjar ungdomsskole onsdag 
12.12.90 ki. 19.00. Deretter apent mote med foredrag 
av adv. Asbjorn Fossen: <Skogsfinnene I øst-Norge>. 
Enkel bevertning, kaffespleis. 

HOLD TYVENE UTP 

on  
Monier F.G. godkjent 
sikkerhetslâs nâ kr. 

5: Husk ogsà balkong-
doren og vinduerkr. 

— 
- •___4_ %_____. 	 ,____..'. 

(Type BODA 428) 	  ferdig mont. inki. mva. 

(Type T.V. 3369) 	  ferdig mont. inki. mva. 

	 E—PS=< 	 
PROSJEKT SERVICE AS 

INSTALLAS.JON - SERVICE 
LASER • BESLAG • SI KKERIiErSSSTE.M ER • ENGROS 

ldrettsveien9, 1400 Ski 

Ring 00 beslill I dag, til. 119/075211 

Enebakk Historielag 

Enebakk Landbrukslag 
Mote onsdag 5. des. ki. 19.30 i Bendernes Has. 
Haagen Skjennum holder foredrag over emnet 

mHva med Samvirke ved svekket importvern?>>. 
Velkommen. 

Styret 

Disse har foreløpig 
stottet 

eOi flWtt 

ENEBAKK IDRETTSFORENING 
Sm.FOTH.L.A'..LL.- .--. 

Sanitetsforeningene 
I Enebakk  

Enebakk 1-tagelag 

' Enbakkr,iiene 

Darre-Hanssen 

%eenckapskontar
ebcikk 

a/s 

nCflLCnc[nrInMn 

ER119 cJELçuRo 
Tdefnn 061624629 
M,biIttIefon: 094-21 622 

SYGG OG TI2MMERMESFER 

er-Erik Østlie as 
1 	 $YTt'StWlSIItf506'3Q   

Enebakk Handel Hândaerk  on  lndunlnlOefllflo EHIII 

cS1Z0naJb8tq 	/7.UPIi 

LINJ1.JEB'YEI 

01 thorvaidsen 
X EIJI 

sparebanken 

HOVELLAST 
TRELAST 00 BYGGEVARER 

LILLESTRØM 
Svelleveien 27 - TIf. 06/81 1008 

Kjempetilbud 
Skyggepanel m/skrâkant: 

12 x 120 mm gran 3. sort. 

12 x 120 mm gran 1.-2. sort. 

12 x 120 mm furu 2. sort. 

15 x 120 mm furu 1.-2. sort. 

Krokskogpanel: 
15 x 145 mm furu 1.-2. sort. 

Mollerstupanel: 

15 x 145 mm furu 3. sort. 

15 x 145 mm furu 1.-2. sort. 

ml 

pr. m2 

kr 49,50 pr. 

kr 09, 

kr 29, 	pr. 

kr 49,50 pr. 

kr 49,50 pr. 

kr Or,  

kr 69, 	pr. m2 

~ 20% pa alle øvrige innv. paneler. 

~ 10% pa alt listverk. 

Alle priser inki. mva. Kontantsalg. 
Tilbudene gjelder sà Iangt lageret rekker. 

APNINGSTIDER: Mandag-fredag k1. 7-17 
Torsdag 	kI. 7-18 
Lørdag 	W. 9-13 

T—uI 

n 

fr/i4ei 

Husqvarna 
STORST I NORGE SIDEN 1961 

Solheimsgt. 18 
2000 LILLESTROM 

TIf. 06/81 30 68 

Stengevarsel 
For abomnenter med skyidig vannavgtft for 1. halvar 
1990, forfall 1. mars, er stengevarsel sendt ut. 
Stenging av vannet blir iverksatt fra uke 49. 

For abonnenter med ubetalt avgift for 2. halvàr, for-
fall 1. sept., blir stengevarsel sendt s, snart restanse-
listene pr. 1. des. foreligger. 

For Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk A/L 
Arne Svarthol 

i Enebakk kirke søndag 2. des. ki. 18.00. 
Medvirkende: Flateby Barnekor, organist Hâvard 
Oudenstad, solister og koret. 
Alle hjertelig velkominen. 

InnhlokIsriK enebohg, Enebakk 
Enebolig beliggende i Rugveien 7 1 attraktivt boom-
ráde med kort vei til buss, forretninger, skole og tur-
terreng. Ca. 40 km fra Oslo sentrum. Boligen er opp-
fort i 1983 og inneholder bl.a. stor stue, 3 soverom, 
stue, peisestue, trimrom, badstue, 2 bad m.v. 
Selveiertomt pa 1219 kvm. Verditakst kr 875.000,-. 
Lànetakst kr 745.000,-. Bud mottas! 

A/S Eiendomsformidling - Drøbak, 09/93 39 00 

Enebohg med stop tomt, Flatehy 
Landlig beliggende elendom pa 7.575 kvm, idoelt for 
dyrehold, mennesker med <gronne fingre e.l. Bolig 
pa 135 kvm, fordelt pa 2 plan samt div. uthus. Boligen 
trenger vedlikehold og restaurering. 
Elendommen ligger i et iIke regulert omrãde og kan 
ikke deles. 
Verditakst kr 480.000,-. Adr. østbyveien 4. 

A/S Eiendomsformidting - Drøbak, 09/93 39 00 



a. 

I 

Bel a Blomster 

Forr.senteret, 1914 Ytre Enebakk, tlf. 92 5346 

Mye nytt i julegaver... 
Eller lag dine gayer selv 

fra vir hobbykrok 
FL0 

_. 

TRAVELT TIL JUL? 
Kjop din julebakst hos oss. 
De fieste sorter kan vi skaffe 
+ dia berlinerkranser. 

Vi tar ogsâ irnot bestilling. 
Ring efler stikk innorn. 

YTRE ENEBAKK KONDITORI 
TIF. 09/92 55 77 

nye og gamle kunder 

GOD JUL 
Forretningssenteret - Ytre Enebakk 

TIf. 09/92 54 13 

BYGG- OG TØMMERMESI 	ER 

Per-Erik Ostlie a.s  
1914 YTRE ENEBPKK - lIt: (09) 92 43 40  

.din lokale byggmester 
amicaurlmnul IC 
IwI 	I 	I.__ 

	,.p  

Nye jule- og 
nyttârskIar 

Stort utvalg av de siste nyhetene 

BALLKJOLE denne uke kun A980 
40  Zan Zara 

Senteret - Ytre Enebakk 

Ytres Bistro tilbyr sine gjester 
fra 1.] 2. tradisjonell norsk juletaHerkeri 

Søndag 2.12. dagens pappa-galla: 
Svinefilet fylt med skinke og ost samt pasta 

+ kaffe kun kr 89.00 
Vi fortsetter med vre poputre pizza- og 

a la carte-servering. 
Discotek hver fredag og Iørdag fra kI. 21 .00. 

VELKOMMEN 

Ytres Bistro & Pizzeria 
Senteret - Ytre Enebakk 

TIf.925235 j T_L_M 

Bestem selv 
avslaget p aO skatten 

neste ar. 

Er du blant dern sorn synes det er <dyrt> a stark Sparing Med Skatte-
fradrag? Vi har gode nyheter til deg. Du kan spare sä rnye eller sa lite 
du selv vii, innenfor myndighetenes rammer. Og for hver hundrelapp 
du sparer, far du 25 kroner mindre i skatt. Maksimnalt ärsbeløp du kan 
spare i skatteklasse 2 er kr 8.000,-. I skatteklasse 1, kr 4.000,-. 
Er du under 34 âr? Da kan du spare dobbelt sá mye sorn andre, og 
trekke mer av beløpet fra pA skatten! 

Sparing Med Skattefradrag. 

sparebanken 

18 

I senteret YT R E E N E BAKK 
Juletreet tennes fredag 30 nov. kI. 1800 
Ytre Enebakk skolemusikk underholder 
med julesanger og gang rundtjuletreet. 
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SYNT5NA SE ReLYv U 
Vinner av sist ukes kryssord ble Kjersti og Ingeborg 
Enger fra Ytre Enebakk. De far tilsendt fern Flax-

-Iodd til en verdi av 100 kroner. Vignett gratulerer. 

Kjempeutvalg i broderier, 
hekiegarn og hobbymateriell. 

Velkommen til en hyggelig 
julehandel. 

Lørdag 1. desember —.* 10% 

Vtnmavn. 4— 1500 Askim - Teefon 88 25 50 

Bnsker du ny bank i Enebakk? 
ENEBAKK LOKALBANKFORENING er stiftet for a arbeide 
for en ny bank i Enebakk. 
Vi Ønsker ikke lenger a vre prlsgltt en monopolbank som 
styres utenfra. Privatpersoner, bØnder og andre nrings1ivs-
kunder har behov for a kunne diskutere banktjenester med 
banlcfolk som kan ta beslutninger utfra kjennskap til de loka-
le forhold i Enebakk. 
ENEBAKK LOKALBANKFORENING skal utforske mulig-
hetene for et nytt lokalt banktllbud. Vi ber om din stØtte til 
dette arbeidet. Nãr vi har en solid lokal støtte i ryggen, stiller 
vi sterkere i värt arbeid, bl.a. nâr vi diskuterer samarbeids-
løsninger med andre frittstâende lokalbanker i omrâdet. 

Intrirnsstyret 
Arthur Orderud, Thor Gitlesen, Halyard Waade, Kjefl Dehli 

ENEBAKK LOKALBANKFORENING 
Postboks 2 1912 Enebakk 
	 -KLIPP 

Ja, jeg/vi stØtter arbeidet vatpersoner, 1cr 200 for be- I 
for et nytt banktilbud i drifter - gjelder t.o.m. 
Enebakk og melder 1991). 
megloss herved inn I ENE- 
BAKK LOKALBANK- Navn: 	  
FORENING. 	Send 
meg/oss giroblankett for Adresse: 	  
Innbetaling av medlems- 
kontingent (1cr 100 for Pr!- Dato 	  
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Løsningen ma vre Vignett i hende 
senest førstkommende 

mandag kI. 12. 
Navn: 	  

Adresse: 	  

Premie for først uttrukne riktige Iøsning: 
5 Flax-Iodd. 

Vinneren offentliggjøres i neste utgave av Vignett. 
L 	 J 



INN 
VELKOMMEN IlL SKINNSEJTERET I MYSEI'J 

Over 2000 forskjellige plagg a velge i 

FRIITALA 
Dame 3/4 jakker 3890,- 4450,- 
Aleksanden 
Dame 34 jakker 3390, 3690, 

: UNDER 1/2 P1St11 
LAMMESKINNSPELSER 

Jakker dame og herre: 

990,- 15901- 1990,- 
.KAPER. 

1500,--2980,7 2990,- 

PELSKAPER PELSKAPER 15-30-40% 
* Mink rykket 

(15.903..) 	NA 13500:  
* Nutria rykketNA 6780.- (8.450,-)  

* UIv gall. 	
N 9800 (12.250,-) 

* Blârev gall. 
NA 8480: (9.990,-) 

* Mink labb 	
NA 5800: (6.850,-) 

* Solvrev rykket, 4 
(18.500,-) 	NA i5700 

* Blârev rykket 

(4.900,-) - 	NA 2900 
* Mink rykke: 	flflflfl 

(12.500.) NA OUU: 

U 

Vaskebjorn 
0980 )nnn 

labb (5.790,-) 	NA OiJJU - 

(14.900.-) 	NA 11500 
* Blárev 

E m'hette + pet's 

:.JAKKE la ng, ka(v 
.E3'4 ar 

LKKE 

JAKKE 
uBednapp..i :o.i.:. 	 

JAKKE 	loon - .590.-) 	 

	229&- 

koitw1g 

4 £mc,ucr 
NN H RN 0 EL: 

 

APNINGSTIDER: 
-d3ger 9.00-16.30 
;s.iag 	9.00-19.00 

.sager 9.00-14.00 

  

David Blidsgt., Mysen - TIf. (09) 89 13 28 

 

Tilbud som varmer! 
Motor- og kupévarmere 

-rLu iO Eks. montering. 

HUSK VAR 
rimelige 

storservice 

NORSK OLJE I TANKENE 

r 

.LI U=j EB'Y91 
AUTORISERT BILVERKSTED 
RUD, 1911 FLATEBY 

L" 	 J 

- bilreparasjoner 
- maskinreparasjoner 

- utleiebi/er 
- dekksalg 

Kontakt var verksmester 
OYSTEIN RINHAUG 
Telefon 09/92 87 72 

Kraftlinjeavdelingen og bygge- og anleggsavdelingen: Telefon 09/9289 90 

20 

	  i1nctt 	  

KLOKKER ER MOTE! 
Vi har utvalget 

K. H. GULBRANDSEN 
Vammaveien 4, Askim, TIf. 09/88 11 28 

LAGEI?j;ALG.1 
Vi rydder lageret og tilbyr 

VVS-produkter svrt gunstig, kun 
anerkjente produkter 

ORAS SAFIRA 
CLASSICA 
servantbatteri 

EVALET WC 	 
210 m/ sete 

For: 3.300,- 
0 

NA: 
1.500, 

ORA m/ termostat dusj- 

NA : 800 ,- 

EVALET servant 120 
uten batten 

, 	 For: 950,- 

- 	 NA: 500,- 
Servant 
nedfelling 

900,- 

for 

For: 850, 

NA: 500,- 

1.050,- 

~\j;NA: G00,- 
ORAS 

ORAS benikebatteri 

SE HER! 
THOMSON oppvaskmaskin 

TOPP KVALITET 
For 7.200,- 

Q o'n Nn. u. - 

if U-7(1 	
batten 

For: 1.495,- 
....- 

Varmtvannsberedere fra 
anerkjent produsent 

200 ltr NA 	KUN 3.000 - 
120 ltr benk NA KUN 2 55n - 

U1 

Vi tar hand om monteringen ogsâ 

VI ER EKSPERTER PA: 

- RehabHitering og sam-
menkobling av septik-
tanker 

- Heytrykksspyling av ror 
- TV-overvâking 

PRØV OSSI 

Aut. rerl.firma 

R & S. AMUNDSEN 
Adr.: Bassengveien 3, 2006 Lovenstad 

TIf.: 06183 30 20 - Personseker 096/31 083 - 

* 
TIL 09/92 92 27 Flateby 

NOW som hoved-binring 
- er du allerecle etaoiert hándverker? 
- er du 1 oppstartingsfasen? 
- er detIe et framtidig mâl? 

Uansett, jeg vii gjerne komme i kontakt med deg. 

Akershus fyikeskommune har bevilget penger til 
registreringsarhejd for husflidsnringen I fylket. 

La oss vise at vi er til og vii bidra til a etablere 
flere arbeidsplasser. 

Kontakt: KRISTIN RAMSTAD, Ramstadvri. 26, 
1900 Fetsund. tlf. 06188 13 51 for a fá tilsendt regi-
streringsskj erna. 



Lillestrøm Hest og Hund 
Solheimsgt. 7, 2. etg., 2000 Lillestrørii 

Tlf. 06/81 78 80 

Vi har julegavene til hund, 
hest og rytter. 
Utvalget er størst 
Vi satser pa kvahtets-
varer og god service. 

Apningstider: 
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Id. 10.00-17.00. 
Torsdag Id. 10.00-19.00. Lørdag Id. 09.00-14.00. 

I- 

Julehandel 
i Lillestrom & 

Strommen 

Vintertilbud pa 
mopeder 

AVe 
merker 

Meget gode 
tilbud pa 
skiutstyr 

Montering 
pa dagen 

Preparering 
av ski 

Rune Berg's 
Motor & Sport A/S 
2010 Strommen 
TIE. 06/81 5423 - 06/81 54 24 

kI. 10-17 

Populaart swingkurs 

Veil. pris pa 91'mod. Legacy Sedan 4WD fra kr. 208.980,- 
Preen er veil. Fritt levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. 

Du trenger ikke vaere Einstein 

for a skjonne at det er best med 

grep pao alle fire. 

Nor du klorer  bil i 
80-90 km i timen, 

er ikke kontaktflaten 
med bakken storre 

enn en hOndflate pr. 
dekk. Med vanlig to-

hjulsdrift, har du bare oktivt veigrep p0 
holvpcirten. 
Derfor er firehjulsdrift ingen luksus, men 
en nodvendighet for maksinial sikkerhet 
hele Oret. Subaru legacy koster onitrent 
det samme som biler av tilsvarende 
standard, uten  firehjulsdrift. Dessuten er 

Subaru et av de bilmerkene som holder 
seg best I pris. 
I tillegg fOr du alt hva moderne biltekno-
logi kan by p0, som 16 ventilers motor, 
samt computer som kontinuerlig forde-
ler trekk-kraften mellom hjulene. (Auto-
mat). 
Men det viktigste er at du tar deg en 
provetur, gjerne p0 glatt veil Det er den 
beste rekiamen Subaru Legacy kan fO. 
Bare spor en Subaru-eier. 

SUBARU 

98% av karosseriet er gcilvanisert. 
Du fOr 3 Ors garanti (eller 100.000 km) og 6 Ors garanti mot gjennomrusting. 

vxLcaxr%xnzr 2.a 

Adr. Isakveien 17, 2000 LilIestrom -Tit. 06/81 62 74 
Importer: A/S Autoindustri, postboks 5811 Ila, 0132 Oslo 1. TIf.: 02-20 73 30 
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   Seier til Driv 
Drivs herrelag i handball inn-

kasseite to poeng mot I leruif i 
sendagens kamp i Mj2erhallen. 
Ved pause ledet de med 7 mAl, 
og mâlsifrene ved kampslutt 
var 24-20. 
Dette var første kamp i andre 
runde, og med et timälstap mot 
samme motstander I Moss, vis-
te derine kampen at Drivgutta 
ikke skal undervarderes. 
Na star de med samme 
poengsum som laget over seg 
pa tabellen, sá hâpet om 
beholde plassen I 4. divisjon er 
fortsatt til stede. 
Gledelig var ogsä at samtlige 
utespillere var a finne pa 
scoringslisten, og keeper 
Frank Bakken gjorde en gum-
rende innsats i mâl. 
Mâlscorere: 
Knut Jahr 7 mâl, Dag Holtop 5 
mal, PerErik Kristiansen 5 
mäl, Kristian Englund 3 ml, 
Odd Guibrandesen, Kjell Olav 

Det er for øyeblikket veldig 
popuhert i danse swing i 
Enebakk. Leikaringens swing-
kurs pa Ignarbakke teller i dag 
nesten 80 deltagere og det er 
folk i alle aidre som gAr pA dis-
se kursene. Kursleder Arild 
Degrum synes det er goy at sA 
mange enebakkinger har lyst til 
A lre swing, men han savner 
flere dl A lede kursene, 

Allealdre 
Det er folk i alle aldre sorn 

deltar pA leikaringens swing-
kurs, og Arild Degrum sier at 
det oftc or dc minste som er de 

Kristian Englund, yngstenzann 
pd hanen, kvitterte med ti-c 
her//ge mdl fra win gen under 
sØndagens kamp. 

Skredderhaug, 	Oddmund 
Garden og Glenn Paulsberg 1 
iiiâl liver. 

Tredje gang 
Det er tredje Aret leikaringen 

arrangerer swingkurs og aktivi-
teten er stØrre enn noen gang 
tidligere. Nytt kurs starter opp 
til vAren og Arild Degrum 
hAper at det blitr like stor delta-
gelse pA de kommende kurserie. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 

Maiken Wennevold og Arild Degrum ifull "swing" pa dcinsegulvet. 

flinkeste til a danse. Det var 
stor aktivitet pa dansegulvet da 
Vigriett var pa besøk og det sâ 
tit til at forsamlingen nioret seg 
storartet. 
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SISTE SJANSE 
FOR ET KJEMPEKJOP PA VARE 90-MODELLER 

Jule= 
handel 

I Lillestrom & 
Strommen 

mfsoltak 
KVALJTETSBILEN 
Spar kr 47.000,- 
Bogr. antall. 	

NA kr 295.000, 
HONDA Kun kr 213.0001. 
Accord 2,0 EX Utsty,: Softak, radio'spdler. p.cci'. 

spoyler bak. servostynr5. e4est-se .. Jubileum 	lbs. spoil. arrienne + mye mw 

Du sparer kr 38.000,-. Begr. antaU. 

BRUKTE BILER 
Ut desember gir vi topp innbyttepriser 

Her ser du noen eksempler pa hva vi har a tilby: 
87 BMW 5201 m/solt. 	 kr 157.000,. 88 Accord EX mlsolt. 	  kr 156.000,- 
87 BMW 316i. 4 d. rn/colt. 	 kr 119.000,. 87 Aerodeck misolt. 	  kr 130.000,- 
84 BMW 3231 rn/solt. 	 kr 125.000,- 86 Toyota Camry 5 d. comb 	 kr 	73.000,- 

Vi har ogsâ tilbud pa vâre ovrige 90-modeller. 

N ITIIAREN ES 
SYMASKIN! 

• Maskinen son spoler undertrá-
den av seg selv (eneste I verden) 

• Maskinen som màler knappen og 
cyr porfokto knappohull i on ope-
rasjon 

• Maskinen som syr enkelt i gjen-
nom 12 lag med dongeri 

• Pluss mange andre fordeler som 
gjordel lettere nâr du skal sy 

• Den starste fordelen er allikevel 
prisen 

Vi gleder oss ti/a ía demon-
strere alt sammen for deg. 
Masse lekre 
motestoffer UI 
juleantrekket 

Stoffer 
Monster 
Sytilbehor 
Stri kkemaskiner 
Strykepresser 

burda MONSTER 

Singer Sysenter 

SINGER HARMONIE 

VEKTERTORGET 
2000 Lillestrom 
TIt. 06181 22 92 

APNINGSTIDER: Mand. -fred. 9-19. Lord. 9-15 

11 

a-s Lillestrom 
AUTOSERVICE 

ODALSGT. 25 - 2C—C-- LLESTOM - TLF. 0681 76 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 

* 

LIM IlL GLASSFIBER- 9800 
STRIE 5 LITER 	KR 

Interiorm 
Service A.s 
Skjrvaveien 20, 2010 Strommen. 
TIf. 06/84 25 40 - Fax 06/84 1840 

07.30-19.00 - 09.0045.00 
* ***** ** *** * ** * * * *** *** ***** ****** *** **** * * 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

GLASSFIBERSTRIE 1. sort 
GROV STRUKTUR OG DIAGONAL 
FOR 29,- 

KUN HELE RULLER 990 
A I0MELLER50M 

PR. L.M NA KR 

PERGO LAMINATGULV 
KUN 
5 FARGER 

FRA LAGER 23900 

PR. M2 KR 

STALTAKRENNER 
PLASTBELAGT 29001 

KR 

DELELAGERET 

Il/Dud tesui 
Godkjent alarm 

Qela 	frakrl8 
Auto warmup 

DeJa 
Molorvarmer IC 

fi a kr 
rlUSKgoclkjentelarin giro (sgenar4el vinnbrucl'fyveri 

SERVIC EAVD.; 

SkLJIIe dat were floe gait med 
gir v ut desember 

~i% pa arheiil no No 
.:j gfr ogsâ 

lb% pa servc 	esemh 

bilen 

Forsikringshuset kan I&i 
Kjøp eller refinansiering 

Samle dyre, uguristige Ian NA 
Spar 1000-lapper 

Tabellen nedenunder er mânedlige belop som ma avsettes. 
Sammenlign med det du betaler og se hva du sparer. 

Lanebelop 10 är 15 ár 20 äî 25 âr 30 ár 

200.000 2.823 2.349,- 

300.000 4.235 3.524,- 3.220,- 

400.000 5.647,- 4.6987 - 4.293,- 4.095,- 

500.000 5.873,- 5.367,- 5.119,- 4.990.- 

600.000 6.440,- 6.143,- 5.988.- 

700.000 7.513,- 7.167,- 6.985,- 

800.000 8.587,- 8.190,- 7.983,- 

Eksernplene er annuitetslán med en rentesats pa 11.60%. 
Effektiv rente Ira 12.41% innenfor 60%. 

Lanetakst ma fremlegges. Ogsâ 100% finansiering. 
INGEN KRAV TIL FORSIKRINGER. 
Ta kontakt og ía bekreftet hvor mye du kan spare pa refinansiering 
hos oss. 
Dere tinner oss i Stromsveien 54, 2010 Strommen. 
Teletori: 06-81 99 15/16 og 17. Fax: 06-81 99 18. 

I samarbeid med Bolig- og Nringskreditt - Realkreditt 
og Samvirke Forsikring. 
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RØRLEGGER 

Lunds Mating 
og Tapetsering A/S 

Ilelgesensgt. 12 
GrUncrlokka 
Tit- 02138 51 73 

Rakkestadvri. 74 
1912 Enebakk 
Tit. 92 63 81 

- — 

utforer alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk — tlt. 92 63 00 

El LAG 	 LI 
SELSKAPSMAT 

IF acas 4 U J%:~ 	Nr 1 49~ 
EIENDOMSFORM. 

5- 

Kjøpe oiler selge 
eiendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIEIIDOMSMEGUNG A/S 
Av 55ç0& T,5 

;0O0stl 55.1914 50. Er,05akk 
III; 091925570 

BIL 
L 	 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tit. 	1510 

BRENSEL 

FYRINGSOLJE — PARAFIN — 

AUTODI ESEL 
Konkurransedyktige priser hele âret! 

TRINTO VERKSTED AS IN 
09-92 55 55 mobil. 094-14 469 

FRISØR 

DAME- OG 	 Man.-1re. 9.00-17.00 
HERREPIRISOR 	Torn. 1000-1900 
SOL— PARFYMERI 	Los. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre En2bakk - tlf. 92 54 13 

LORD & LADY 
FRISOR 
F1otsb5,rs 
TO. oq-qz 9040 

Heidi Paulsen Lene Stromsborg 
Apningstider: 
Maridag - onsclag 	9.00-17.00 
Torsdag 	 9.00-19.00 
Fredag 	 9.00-17.00 
Lordag 	 9.00-13.00.. 

BYGG OG ANLEGG 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

Graving - transport - sprengning 
Mur- og betongarbeider 

lIt. 09/92 61 18— 09/92 6256 
094/25 366 - 094,108 438 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

BYGG OG ANLEGG 

Lennestadvn. 5 	lit. 09/92 65 43 
(, 	1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utforer all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner. 
rnodernisering, tlislegging cg tapetsering. 

lIt. 09/92 85 23 priv. 
Mobil: 030/11 705 

BYGG- 00 TOMMERMESrER 

Iiiiiiiiiiiiiiillil~ 1914YTREENIEBAKK -III.: 091 924340 

....din lokale byggmester 

I 
U 	I-II l# 

Beltegaende 
minigraver 

leies ut rirnelig, med eller uten forer. 
Ypperlig til mindre gravearb., planering av 
plener etc. 

Tit. 92 52 28 

RAMMEVERKSTED 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Salgav 
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk 

1911 Flateby - tif. 92 86 10 
Ogsa kveldstid 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregrskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen. tit. 09/92 64 33 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

kiasse A - Klasse B 
Telrikurs — Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
iii k;øretimer I Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 
Transport - Sand, 
stein og fyilmasse 
Flateby - III. 92 80 42 
Mobiltif. 094/95 481 

DY RE K LIN IKK 
• PoIIkllnikk• Rontgeri S Kirurgi 

S Lab.serviceS Oppatalling opererte dyr 

SKEOSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgárd, Kjeiier 
Skill Ira Felon. v/lyplassenl 

Apningstider: 8.30-15/17-19 
Tiniebestilling 06/87 85 00 el. 

"DROP-IN'. 8.30-14. Stengt helg. 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 9246 39 
Mobil 094/27 522 

ENE8AKK YAWN OC VARME 
DIJRWJ GARD, 

1914 YTRE ENEBAKK 

Tif. 09 924630 Mobil 030 04997 

DØGNVAKT 
Graving og heytrykkspyling 

flay C. Jensen 
& Søn A/S 

MYRFARET2, 1400 SKl.TLF.09-87 1457 

112
RORLEGGERBUTIKK 

41w  EGEFI ROALEGGERAVOELING 
Mt innen • Sanitar • (anne • rtiooemlsering 

TAN NBEHANDL. 

VAKTSELSKAP 

SPESIALFORRETNINGER 
TEPPE- ENGROS A/S 

- 	(l. 	
AL'!' I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

TIf. 92 80 21 	1911 Flateby 

Mobil 030/06 359 

SPESIALFORRETNINGER 

KVIKK BENS 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

REGNSKAP 

Per-Erik Ostlie as 

Mur, puss, 
peiser og fliser 

Tif. 92 62 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

GLASS 

Enebakk 
Glass 

Alt / glassarbeid 
Svein Thorsen 

Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk 
TN. 92 46 13 - Mobil: 030/30 339 

Ogsá kveldstld 

ELEKTRIKER 
0 5 I 
0. 	0.. 

EgO H. Jorgensen 	Teleton 09/92 62 76 
Byggoelen 10, 1912 Enebakk Moblltelefon 094/17 467 

Alt i reparasjon og installasjon 
av kjol og frys 

Kjeleskap- kjalerom, fryseskap - fryserom 
Dag og held 

to - service  'a  m.ntri 

Soiheim Elektriske 
AUT. FLEKTROENTREPREdR 

1912 Enebakk 

Tit. 92 64 20 - 03030 193 

TRAFI KKSKOLE 

GAUTE'S TRAFIKKSKQLE A/S 
OppI.ring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
Tit. 06/81 42 92 

TIl. 09/9263 03 
PostbokS 24 
1912 Enebakk 

KR 
Godkjent regnskapskontor 

13 
bCIkk 

5 
cgnskctpskontor A/S 

Wing Rod A/S 
1800 Asklm 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjep din • nye el/er brukte b/I hos oss: 

Tit. 88 16 15 

(E) 
Mobil 094/95743 

Gray., sprengnlng, transport 

Entrepronør 

Lars M. Enger 
Flateby, 09/928731 

Bygg- og tommermester 

Jørn Sulerud 
1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 90 80 - 92 44 88 
Mob 11th. 030/15750 

Nybygg, tilbygg og rehabilitering 

Galleri Nygàrd 
Flateby - tit. 92 80 80 

Galled - innramming 

Guilmedaije i innramming i VM 1989 og 1990 

Enebakk (Dyrekjinikfç. 
TN. 09/92 79 11 

Kirhebygden, 1912 Enebakk 
(v/Stromsborg og Enersen) 

Man.  -  Ire. 8-11 
Etterm.: tirnebestilling 

Vi utferer bI.a. 
1-ID-fotografering 

ID-merking 
'54 

I 

Stein flarre-Hanssen 
Flatebysenteret, Flateby 

Tit. ki. 8.00-15.00 	 92 87 39 
TIf. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN 1K ERM ESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 09/92 46 82 

D. FREI U AG CO 
Elektro - MekanisK - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstroni - Svakstrorn 

Bit - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk Oil. 09/92 6294 

ELEKTROENTREPRENORFIRMA 

KJEIJ. BRENDJOIID 

LJTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

Tit. 92 86 94. Mobiltif. 094/26 165 

I 
• Regnskap & Forretningsfersei 

• Bedriftsràdgivning 

KR 	40 
SystemMrninislrasjon A/S 

Gaupoveien 29 
1914 Ytre Enebakk 

III.: (09)9248 24. 924774. — 



Kunstauksjonen innm 
bragte over 100.000 

Hans B. ButenschØn i aksjon med haninieren under lØrdagens kunstuuksjon. 

Onsker du 
ny bank I 
Enebakk? 
Skal vi kiare A fA fly bank i 
Enebakk som kan dekke sko-
lekretsene Kirkebygda og 
Flateby? 

Utviklingen har vist at det 
er pA høy rid at det blir eta-
blert et suppierende banktil-
bud i bygda. 

Et banktilbud er avgjørende 
for om vi skal ha vekst i 
nringslivet og at det deived 
ogsA kan skapes arbeidsplas-
ser i vAr del av kommunen. 
Silk det nA er risikerer vi at 
all nyetablering i Enebakk 
kommer I Ytre Enebakk! 

Personkunder er tilsvarende 
avhengig av A fA ordnet med 
betalinger, kontantuttak o.l. 

muiig vi mA reise en del fritt-
stAende kapital iokalt for A 
vise at vi mener aivor. Men 
det blir ikke aktuelt med 
bankdrift pA usikker grunn; 
vi skal ha en solid samarbei-
dende bank i iyggen og vi 
skal ha solid bankkompetan-
se til daglig drift. Og ikke 
minst; bankdrift godkjennes 
av myndighetene, hvorettex 
bankenes 	sikringstond 
garanterer for innskyternes 
midler. 

Deltageme I underskrifts-
aksjonen mottar I disse dages 
en henvendelse vedrørende 
medlemskap i Enebakk 
lokalbankforening. 
Underskriftsaksjonen nAdde 
ikke ut til alle i Enebakk- og 
vi hAper du benytter denne 
anledningen til a vise at du 
stØtler arbeidet for et nytt 
banktilbud, Det er nAr vi stAr 

ENEBAKK LOKALBANK. 
FORENING 
v/ Kjell Dehli, 	Arthur 
Orderud, Halyard Waade, 
Thor Gitiesen. 

Innen landbruket, som for-
satt er kommunens viktigste 
nringsgren, er det mange 
som nA vurderer A skifte 
bank. Andre tiibud pA 
driftskreditorordninger, vii 	sammen vi er sterke! 

Dersom vi skal sikre en foreningen ved A sende-mrt 
balansert utvikling i Enebakk 	kupongen pA annonseside 
er det viktig med solid støtte 	her i Vignett. 
i iokalmiljøet. Alle mulighe-
ter for et nyu banktilbud, 
skal utforskes av ELBF. 
Primant vii vi arbeide for A 
fA til en etablering I samar-
beid med en firttstAende 
lokalbank i regionen. Det er 

Service til 
alle i Enebakk 
Vi henter, leverer, lAner deg gjerne an annen bit 
(kr 100)dngn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rime-
hg med kvalitet. 

 

Tlf. 09-9244 14, - 09-9245 65 

Ii 410TTERBECK 

  

Siste nytt fra boligfronten! 

Fl— 

Nylende Borettslag, Ytre Enebakk 
Borettslaget or organisert i tre husrekker rundt at tun. Noon av 
leihighetene har utsikt over Vâgvannet. 
Boligene higger I at barnevennlig mihjo og med 
sentrah behiggenhet i forhold til Oslo. 
Vi har fortsatt noen 3 roms heihigheter for saig. 
Er du pa boligjakt er du 
velkomnien til visning denne hehgen. 
GUNSTIG FINANSIERING. 
VISNING søndag 2. des. fra 
kI. 13-15. 

   

RIingen 
Boligbyggelag 

Grevlingv. 1 
2014 Blystadlia 
lIt. 06/83 82 20 
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Det var stor oppslutning 
orn Iørdagens kunstauk-
sjon pa Herredshuset. 
Drøyt 60 av de Si utro-
pene ble solgt og styre-
formann for 
Prestegarden kunstsen-
ter Kjell Matheussen sa 
seg godt fornøyd med 
resultatet pa 100. 000 
kroner. 
Det var mange flotte kunstverk 

som ble bydd frem under Iørda-
gens auksjon. Men selv om auk-
sjonarius Hans B. Butenschøn 
gjordc alt han kunne for A fA 
folk til kjøpe, sA ble ikke alle 
kunstverkene solgt. Likevel ble 
det solgt kunst for drøyt 100. 
000 kroner, og det er ganske 
sikkert ny rekord i Enebakk. 

Kjente kunstnere 
Mange kjente kunstnere hadde 

bidratt med kunst til denne auk-
sjonen, og de som oppnAdde 
bøyest pris var Erling Engers  

trykk og Anne Lise Knoffs 
dekorerte trefat. Begge gikk 
under hammeren for ii. 000 
kroner. Foruten disse to hadde 
blant andre Torbjøm Egner, 
Vebjøm Sand, Lars Fumes, 
Viggo Karisen og Leikny 
Derlick gitt kunst til auksjonen. 

Enebakkprotil 
Daglig leder og styeformann 

for PrestegArden Kunstsenter, 
Kjell Matheussen, var godt for-
nøyd med bidraget til den gam-
le erverdige lAven. -Jeg tror vi 
skal kiare A finansiere dette pro-
sjektet, men selvsagt trenger vi 
mere kapital. Vi har allerede 
solgt mange aksjer og vi hAper 
at nringslivet i Enebakk nA 
virkelig vii fA øynene opp for 
den PR-verdien et slikt prosjekt 
har. Det er viktig at det hele fAr 
en kiar Enebakkprofil, selv om 
vi selvsagt tror at dette skal bli 
et senter av regional og nasjonal 
størrelse, sa Kjell Matheussen. 

-Vi bar ailerede vrt I kontakt 
med enkelte kunstnere, men det 

er først nA vi virkelig kan 
begynne A jobbe med den delen 
av prosjektet, sa en fornøyd og 
optimistisk Kjell Matheussen 
etter lørdagens auksjon. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 


