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Einstøinger
i Dalefjerdingen
Tror Ski postkontor at
det bare bor einstøinger I
Dalefjerdingen, ettersom
man bare har sendt to
post-omadresseringskort
til Dalefjerdingens befolkning i forbindelse
med nedleggelsen av
postkontoret i "Fjerdingen" fra nyttAr?

Fortidspension
blir losning en?
For it hjelpe Enebakks vanskeiige Økonomiske situasjon vii kommunens personalsjef, Jan Ryste (bildet), fit vurdert en ordning med førtidspensjonering pit mer
SIDE 2
"bred front"

Opp og. n..ed.med juIe
hande tneba

SISTE

Ma hente
maten 'a

.. . .

Hybelboeme pa Enebakk alders-og sykehjem
mA scm en prøveordning
selv hente maten pd
kveldstid. De ansatte er
fortvilet, fordi de mener
det er aitfor mange med
store handikap til at de
eldre kan overlates til
seg selv.

Mens enkelte forretningsdrivende i Enebakk kan glede seg over en kraftig okning i
julehandelen, gar det tregt for andre. Innehaveren av Tores Mat pit Fiateby og Kares Dagligvare i Ytre er blant clem som opplever at salgskurvene har gitit I vret
med en Økning pit 30 prosent I julemitneden, sammenlignet med desember I fjor.
SIDE 3

SIDE 6

Seiret over
alle unntatt
Driv
HAndballgutta, gjør det
bra for tiden.Gutter 14 i
Enebakk idrettsforening
har tatt fern strake seire
pA rad med seiren over
Haslum i helgen. 21-17
ble resultatet etter en
meget spennende kamp.
Dc bar tidligere vunnet
over Nordby, Fredensborg/Ski, Haga og Vestby. Men Driv har de
ikke kiart A slA enda.
Gutta har spilt sammen
siden de var ti Ar og tretier flittig i Mjerhalien
to ganger i uken.

4b

Tore østli, sportslig leder
i fotball, sier at ElF kan
risikere it bli nektet it spille kamper pit gressbanen i
Kirkebygda om ikke banen blir rustet opp. Mandag tar kommunestyret
stilling til spørsmAlet urn
A avsette midler til

Synnove Finden
osteprodukter
Fettfattige produkter
fra naturens eget
kjckken

opprustning.
SIDE 3

[

Synsprove
Briller/kontaktlinser
Medlem av Norges Optikerforbund
Timebeisfiffing:

111. 00/87 0 30

gen fargekonsulent

FLLi
I UR BRILLESENTER AS

0

IDRETTSVN. 20,1400 SKI ØSSILOR

I
r
50 000KR
1I
I JULEGAVE0
A
SE ANNONSE

SISTE SIDE

2

Personaisjefen vii ha vurdert
ordning med fortidspensjonering
111

skriv til administrasjonsutvalget.

I hp em fi spare inn
noe p kommunens
lønnsutgifter foreslir
personalsjef Jan Ryste
g inn for en ordning
med "billighetserstatfling" for folk som Ønsker
av med alderspension fra fylte 65 a5r.
Flere stillinger kan der.
med muligens inndras,
og lønnsutgifter spares.

Nye pensjonsregler

Personalsjefen ønsker A ta opp
ordninger med førtidspensjonering for om mulig A avhjelpe
kommunens Økonomiske situasjon floe. —I og med at lønnsutgiftene utgjør en meget stor
del av vAre driftskostnader,
kan vi ikke unniate A se pA forhold i relasjon til lønn, sier
personals jef Jan Ryste i et

Under tariffoppgjøret viren 88
ble det enighet mellom partene
om nye pensjonsregler som i to
etapper skulle gi rett til a gA av
tidligere med alderspensjon.
PA bestemte vilkAr knyttet til
pensjonsopptjening etter fylte
50 Ar, bar arbeidstakere ved
fylte 65 Ar rett til A gA av med
pensjon. Til denne rett er det
ogsA knyttet en garanti om at
pensjonen ikke skal vre lavere enn et visst garantert
minstebeløp.

Tilbud pi "bred front"
—Hvem som heist som fyiler
vilkArene kan etter eget initialiv gjØre seg bruk a' ordning-

Dette er en fordobiing av
tailene fra i fjor. Hele 7% av
alle kundene skylder energiverket penger etter at
Arsavregninga ble sendt ut i
slutten av oktober. —Den
dArlige økonomien blant folk
gjør at dette stadig er stigen-

—Det kan ikke understrekes
sterkt nok at dette mA gA ut
som et tilbud som det gAr an A
si ja og nei til, silk at ingen
føler seg presset ut av arbeidslivet, uuiykker personaisjefen i
skrivet. Han sier videre at et
viktig element I tilbudet er at
det bygges inn en "billighetskompensasjon" silk at ingen
vii tape pA en slik ordning.

Eva kommunen eventuelt kan
spare pA en ordning med førtidspensjonering bar personalsjefen regnet lest pA, og tatt
utgangspunkt i to lønnstrinn 18 og 21. Lønnstrinn 21,
inklusive sosiale utgifter utgjør
205 000 kroner. Om kommunen gir en "biliighetskompensasjon" pA 30 000 per Ar vii
iønnsbespareisen bli pa 175
000 kroner om stillingen blir
stAende ubesatt.
Etter iØse ansiag regner personalsjefen med at kommunen
vii kunne spare 750 000 kroner
I Aret pA en slik ordning.

stillinger som but ledige, vii
følge I kjøievannet av forsiaget
til en førtidspensjonsordning.
Bade arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsmiljøutvalget skal drøfte saken for den
eventuelt tas opp pa nyu med
forsiag til regiement for ordningen.
Leder av kommuneforeningen, Oddvar Siljebøl, sier i en
kommentar at det er viktig at
folk vet hva de fAr igjen i kroner og ore for man gAr ut med
et tilbud om "billighetserstatfling". Vi mA ogsA fA kiarhet i
hvilke stillinger det dreier seg
om for vi tar stilling til et slikt
forsiag, sier SiIjebøL

Omplassering
Nøye vurderinger av hvor
kommunen best tAler A ha ubesatte stillinger, og hvem som
best vii kunne omplassseres til

ANNE-GRETE LOSSIUS

de tall, sier e-verkssjef Jan
Floberghagen til Vignett.
—Men nA rykker VI ut med to
lag med innkrevere, og da
greier kuiidene som oftest A
skaffe penger pA et vis.
—SA det er ingen nAde nAr
dere nA rykker ut?
—Dersom man treffer folk
hjemme, er det mulig de fAr
en dag eller to pA seg til A
ordne med betalirigen, sier
Floberghagen, ellers tar vi
strØmmen pA stedet.

LISBETH WILLE

NO selges GAVEKORI til Bygdebok III
til favorpris

390.

pa Kulturkontoret, i alle bygdas postkontorer og i
Sparebanken NOR, Ytre Enebakk.
Den 1.2. 1991 gãr prisen opp til kr 450.- som er
den vanlige pris for boka.
Boka blir pa ca. 800 sider med hele 300 bilder,
bundet med skinnrygg og leveres ved pãsketider.
Julegaven til deg selv
og alle andre som er glade i Enebakk.

Vi støtter

Ikke føIe seg presset

Mulig innsparing

Popu1c,of ert julebord

Kald joul
Det gâr mot en kald
jul for 280 enebakk hjem etter at e-verkets
folk startet pao runden
med tanga fredag.
Hele 1.5 million kroner bar Enebakk energiverk tilgode hos
bygdefolket.

en, følge Ryste. Han ønsker
derfor A fA vurdert muligheten
for kommunen A gA ut med tilbud om førtidspcnsjonering pA
en mer 'bred front". Dette i
hAp om at enkelte stillinger da
kan bli stAende ubesatt, enten
ved ompiassering fra andre
stillinger som dermed kan bli
stAende iedig, eller ved inndragelse av stillingen.

010neft

A vre sengeliggende er ingen hindring ford delta pd julebord. Randi Granheim fir besØk av sin
ektemann, Ivart (t.h.) liver dag. Pleie- og omsorgsleder Erik B. Ohr hoppet like godt opp I kØya for
anledningen.
Syke- og aldershjemmets ãrlige julebord for
beboere og ansatte gikk
av stabelen torsdag.
Mye god mat og drikke
hØrer med, og det ble
ikke spart ph floe.
Nydelige bord pyntet i
grønt og rødt satte prikken over ien.

her i tre Ar. Jeg bar hatt det godt
ilag med dere alle, og jeg er
spesielt glad for de line turene
vi bar hatt isammen. Tankene
gAr til Hiidur Glomma som bar
gjort det mulig for oss A dra pA
turer. Takket vre hennes arv penger som hun ønsket skulie
gA til beboerne her, bar vi ogsA
kunnet kjøpe Iitt ekstra We av
møbler og annet, kunne Ohr fortelle.
Passer
hverandre
Og rundt 100 stykker, bAde
gamle og unge koste seg pA
julebordet. Juiesanger ble sung-

pa

Pleie- og omsorgsleder Erik B.
Ohr, Ønsket velkommen. —Det
er tungt A slutte etter A ha vrt

et, dikt fremført og Frisk Luft
spilte til dans.
Ivar Granheim fra Flateby er
fast gjest pA sykehjemmet. Ever
dag er ban innom for A besøke
kona, Randi. —Jeg mA komme
en tur for A passe pA Erik, eller
vi passer kanskje pA hverandre.
Det er synd at Erik siutter, for
ban er sA snili og hjelpsom, sier
Granheim. Kona Randi legger
til at de vii savne ham. I bortimot tre Ar hat hun vrt pA hjemmet, og trives godt.
ANNE-GRETE LOSSIUS
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Store v riasi oner
i àr ets Julehandel
Forretningsstanden i Enebakk:

Hjemmem
kamper
bortew
bane?

pa

Fotbalifolket er engstlige
om dagen. Hva vii skje om
rnidier ikke blir avsatt til
opprusting av gressbanen i
Kirkebygda?
Sportsiig leder for A-lag
herrer, darner og junior i
Enebakk
Idrettsforening,
Tore Østli, sier at de kan
risikere A fA srnekk fra kretsen, og bli nektet A spille
kamper pA grssbanen om
ingen ting blir gjort snort.
—Gressbanen er i meget
dArlig stand, og det er
mulig vi mA benytte grusbanene pA Vidotta eller i
Kirkebygda til hjemmekaniper, eller reise Ut av
bygda, sier ban. —Del er
takket were Rudolf
Engerhoim sin enorme innsats bAde med kalking,
ødsling, klipping og
andre ting som bar gjort at
A bar kunnet spille pA
gressbanen i Ar, sier Østii.
Det er 22 lag som trener
pA Vidotta, i tillegg til en
masse kamper. Blir gressbanen belt ubrukbar vii det
bli trangt om plassen pA de
fA grusbanene som er til
disposisjon.
Fotbalifolket bar nok
grunn til A were engstlige,
men i enda noeri dager kan
de leve i hApet. Mandag vii
konimunestyret ta stilling
til om kommunen har rAd
til A avsette nødvendige
midler fit opprusting av
banen.

Lederen for Tores mat pt Flateby og Kires dagligvare i Ytre kan gni seg I hendene nk medisterpølsene
triller nedover samIebndet. For ban betyr julen i fir
en Økning i omsetningen p& hele 30%. Men for
andre forretninger i bygda bar julehandelen hittil
vart et sørgelig kapittel.
Tore Karisen bar all grunn til A
juble over jula og Aret som gikk.
Omsetningen i hans to butikker
Tore's mat og KAres dagligvare
bar Økt med Ca. 15% fra i fjor,
mens julemAneden hittil bar
brakt ham en økning pA hele
30% fra i f'jor. NA var riktignok
ribba og surkAlen pA plass i hyllene to uker tidiigere i Ar enn i
fjor. Noen annen logisk forklaring bar ikke Tore pA de positive
tallene.

Treg bokhandel
Daglig leder Mette Larsen i
Enebakk bokhandel pA Flateby
er ikke fullt sA optimistisk. —Del
gAr tregt, sukker bun. —Nonialt
skuile vi ha vrt i full gang nA.
Julehandelen bar tidligere Ar
utgjort 40% av Arsomsetningen,
men jeg tror ikke det gAr i Ar.
Handelen hittil i Ar bar helier
ikke vrt sr1ig god.

Lever av toppene
ørnulf Eidsvold I Flateby
Blomster og Gayer er ogsA en
av de mange forretningsdrivende pA senteret som bar fAtt nier-

ke at Øknomien blant folk flest
bar butt dArligere.
—Folk er mer forsiktige med
brukeii av penger, sier Ørnulf,
—det gAr klart Ut over blomstersalget.
—Vi lever av toppene, fortsetter
ørnuif og henviser til jul. morsdag og vArsaiget. For ban bar
julehanctelen hittil wert jevn,
men ban bar likevel sin beste
uke tilgode. Han bar den stØrste
omsetningen uka for jul. Men
hØsten for Ømuif bar wart dArhg.

Fornøyd
Hans bransjemedsøster I Bella
Blomstei- I Ytre. Inger Larsen,
er derimot meget fornoyd over
salget i Ar. —Vi bar halt en
økning pA gjennomsnittlig
15%, sier Inger Larsen.
- Julehandelen er i full gang
og utsiktene for desember
mAned er bra, avslutter Inger
Larsen.
LISBETH WILLE

43 elger skutt
Elgjakta er over for i Ar.
Fellingstillatelse er gitt for
50 dyr, og av disse er 43
skutt. —35 prosent av avskytingen bar vert kalv, og ifølge
vitenskapelige
undersøkelser bør det skytes
rundt 30 prosent kalver sA vi
ligger pA et riktig nivA, sier
leder av viltnernnda Arve
Rustad.

16 prosent elcire hunndyr,
og 37 prosent eldre hanndyr
er skutt. Tilsammen er 83
prosent av den gitte kvoten
pA 50 dyr felt. —Dette viser at
vi bar ligget riktig i forhold
til bestanden, sier Rustad.
Rftdyr og generell smAdyrjakt kan man fortsette med til
og med hue julaften.

ANNE-GRETE LOSS IUS
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D rosjeran

Henstilling fra Enebakk
kommunestyre

Mandag bie en drosje
ranet
ved
førsøkt
TømmerbrAten av en
overstadig beruset passasjer
pA vei fra Oslo. Mannen
grep fatt i sjAføren og krevde A fA overta drosjen.
SjAføren fikk avverget
angrepet ved A spraye gjerningsmannen i øynene.
Gjerningsmannen ble sanere pAgrepet og bar delvis
erkjent forholdet.

PA bakgrunn av henvendelse fra Fremtiden I vAre hender,
som bl.a. arbeider med A hjelpe land med regnakog til A. utnytte ressursene i regnskogomrAder pA en akologisk forsvarlig mAte, liar Enebakk kommunestyre i mate 26.11.90
vedtatt falgende oppfordring til nmringsdrivende og innbyggere I Enebakk:
- Kommunestyret oppforclrer nmringsdrlvende I kommunen
til A slutte A selge eller lage produkter med tropisk materiale.
- Kommunestyret ber kommunena innbyggere om ikke A.
kjøpe produkter med tropisk trevirke.
tJnntak fra vedtakene gjeres nAr det kan dokumenteres
at uttak av tammer liar slrjedd pA ekologisk forsvarhig
mAte.

Deter store variasfoner i drets julehandel. Skal vi troforrelningsdrivende I Ytre gár handelen der adskillig bedre eim pd Flateby.

e ii ro Shell bon ii s

PARAFIN OPUE
"RINGSOUE
SKI OC OMECN BOUCVARIVW
G. Guibrandsen. TIf. 09/95 0790
Gabrielsen & Sønner
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UM TREiI'F
Konditoriet i Ytre

Gratulerer
.........

Farmor
gratuleres med dagen som var
den 10. desember.
Kiem fra Betta, BØnna, Kristo,
poppe og fruen.

Mjre1evene Jan Andre Delbeck og Tommy Nilsen holder
utstilling av selvlagde arbeider
i Ytres konditori fra lørdag og
frem til jul.

Pa kino

Mistet

000000000

Ligningskontoret
Solveig ødeby holder saigsutstilling pA ligningskontoret i
Kirkebygden frem til jul. Hun
stiller Ut malerier i olje. Motivene er fra Enebakk.

nonnor 09 k09rghef
orden 3d 901
09 olrpprr dog aide

Yvonne Isebakke
fyller 4 Ar idag.
Vi fikk ikke kommet i ditt lag,
men en kjernpesalutt vi sender
deg i dag. Gratulerer, kiem fra
Heidi og Henrik.

Oddbjørg
gratuleres litt sent, men godt. Beklagerat vi deg gleite
Hurra for ei real jente!Hilsen Anne, Anne Grete, Lisbeth, Gunnleik og Ella.

Eva Sorensen
Gratulerer med de 50 første Ar
av difi liv.
Hilsen den j ... naboen!

21 fir 6. desember 1990
Rune Stian her du stAr, vi blir
bare stoltere og stoltere for
hveit Ar som gAr!
Hilsen mamma, pappa og
Knerten.

Endelig en vanlig kinouke for
alle aldersgrupper.
Torsdag viser vi først ungdomsfilmen IKKE RØR MIN
DATFER, om det A were pappa
til en tenAringspike som fra A
were en belt vanlig datter med
regulering og sunne interesser
og en kjrestc hun bar kjent i
Arevis, natten over blir forvandlet til en skjønnhet. Plutselig ringer guttene til aile dognets tider for A fA et stevnemØte
med hans datter, og han som
nettopp hadde kjøpt en teddybjøm til bursdagen hennes!
Han føler ban mA verne sin
datter mot livets farer, og vi
opplever mange komiske situasjoner med katastrofale fØlger.
Hei alie barn! NA er det jul
igjen, og vi bar ogsA i Ar satt
opp. den norske spiliefilmen
REESEN TIL JULESTJERNEN. Dette er en film som blir
Ønskct av bide voksne og bath
hver eneste jul, sA nA kan dere
bare glede dere.
Torsdag følger vi opp vAr
suksess med "Tid for den gode
filmen" Filmen denne gangen
er vinneren og gledessprederen
fra Haugesund og med spesialpris fra Cannes CINEMA
PARADISO, med Phillip Noiret og Jacques Perrin. Regissøran Guiseppe Tornatores film
er en kjerlighetserkhering til
filmen og kinoens verden. Det
er en film full av varme, humor, og menneskekunnskap.
Vi minner om vAr lille kinokafe I foajeen, en halv time for
forestillingen begynner.

Stiller Ut
Ida Hilde Killerud

Gjestangsletta
Den ailsidige kunstnerinnen
Leikny Deriick holder saigsutstiliing i sin nye atleriegarasje pA Gjestangsletta. Ring pA
forhAnd -her er det mange julegavetips A hente.

Vi motes
-s .•...-.

• ø s

Mote i historielaget
I dag onsdag. avhoides det Ars
mote i Enebakk Historielag pA
Mjter ungdomsskole. Deretter
blir det Apent mote med foredrag av adv. Asbjøm Fossen.
Det planlagte temaet pA dette
møte;presentasjon av .bygdeboka gAr ut, isteden vii Fossen
holde foredrag om finnepiasser,
som det ogsA firines en del av i
her i Enebakk.

Overraskelse
En iiten overraskelse venter til
de av abonenntene som er
rankest ute med innbetalingen
av dbonnementsavgiften for
ne&e Am

Siste avis i fir
Vi minner vAre lesere om at den
siste avisen for jul kommer
onsdag 19. desember. Den første avisen etter jul blir A finne I
postkassene torsdag 3. januar.

Arsmøte i OF
Alle medlemmer av ElF er invitert til Arsmøte torsdag pA
Streifinn. Det vii bli mange
viktige saker pA sakskartet. Det
vil ogsA bli underhoidning av
Gaathaugsøstrene og bevertning.

Julekonsert i Marl

gratulerer med 11 -Arsdagen
den 12. desember. Fra Lisa
Lene, Karl Anne, Jan Haakon,
mamma og pappa.

Lørdag 9. september hadde Sanitetsforeningene i Enebakk og
Ytre Enebakk,Vikskroken som
jeg tilhører, loppemarked pA
Enebakk ungdomsskole for A
samle inn penger til trygghetsaiarmer til gamle og syke. Jeg
skull ta noen bilder som jeg
hadde igjen pA en film og hadde fotoapparatet I en triilebag.
Der IA det inntii jeg tok et par
bilder og la det tilbake i vesken.
Siden det var en vanskelig gildaMs i vesken følte jeg meg
trygg og tenkte ikke pA at noen
gikk pA slike tilsteininger for A
stjeie, men der tok jeg fell. Jeg
synes det var en gemen handling. PA denne filmen hadde
jeg de siste bildene av min far
og en skjønn liten kattepus. NA
er begge døde og jeg Ønsker sA
irideiig A fA tilbake filmen for
den kan da ikke tyvene bar
brukt for.
Fotoapparatet var et Minolta
Hi Martir F, piuss biits, som iA I
en brun lakklignende veske,
Hilsen Inger Nordby Enersen

Søndag vii Ytre Enebakk skolemusikkorps holde sin Arlige julekonsert i Marl kirke. Alle er
hjertiig velkomne!

Vi synger julen inn

:r90000

- Kirkene
16. desember 1990
11:00 Enebakk kirke vI Heighelm. Nattverd.
11:00 Mari kirke v/ Heighelm. Nattverd.
17:00: Adventskonsert v/ Ytre
Enebakk skolemusikk. Andakt v/ øvstegArd.

pA Bøndemes bus søndag. Det
vii bli kakeutloddning og saig
av ting mediemmene av Daiefjerdingen sanitetsforening har
laget. Det vil bli. servering av
gløgg og kaffe. Underhoidning
ved Enebakk skoiemusikkkorps. Lucia kommer. Oddvar
Wennevoid leder alisangen.

Trude
fyller 15 Ar den 14. desember.
Grattis med dagen og lykke til
videre!
Kiemmer fra Anne Lene, Lane,
Anna, Erik, Marit, Luff, Mark,
Sandra, Nissi, Frode, Kine,
Thomas, Andre, Kathrine, Jennifer, Erik og herer Kama.

Kommunestyret
Konditoriet
Vi minner om:
at de siste jule- og gratulasjons
hilsnene mA vre oss i hende
mandag den 17. desember.

Webjerg Steinset holder salgsutstilling frem til jul i Ytres
Konditori. Blant gjenstandene
finner vi landskapsbiider i oije
og rosemalte trafat.

Mandag skal budsjettet behandies i kommunestyret. Da vii
We skole og idrettsfolket endeiig fA en avklaring pA om det
blir fly gressbane og om det blir
flere herere A ta av. MØtet er
Apent.

Torsdag 13.12
U)18:30 Ikke rør min datter
B) 21:00 Cinema Paradiso
Sandag 16.12
B) 16:30 Reisen tiljuiestjernen ( spiiletid It. 32 m,)
U)18:30 Ikke rØrmin datter
B) 20:30 Cinema Paradiso
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Lederlonn og " matplyndring"
I innlcgg i Vigneti den senere
tid kan en fà det inntiykk at
maten las ut av munnen pa pensjomerer og hjelpetrengende i
pleie- og omsorgssektoren og
omsettes til feite sjefsregulativlønninger for ledere i Enebakk
kommune.
Del kakies i kroker og fjr
blir til høns, men hva er egeritlig
realitetene?
Nâr det gjelder avlønning av
lederstillinger i Enebakk kommune, har kommunestyret gjort
ci vediak som inneberer at tre
administrative stillinger i 1991
far Iønnsopprykk som tilsam-.
men neste Ar vii koste kr. 19
000,-, verken mer eller mindre. I

tiliegg kommer virkningen for
poiitikerodtgjøre1sene.
Dette er altsâ de saftige
pâplussningene av lederiønningene, som bar fall mange tungt
for brystet og avfødt mangi et
innlegg i Vignett. Til sammenligning kan del neviies at vi I
Enebakk kommune gjennom
lokale forhandiinger tidligere i
Ar fordeite kr. 330 000,- som del
av tariffoppgjøret, hovedsaklig
til sãkalte lavtlønnsgrupper. For
ordens skyid: de orntalte
lederstillinger forsynte seg overhodet ikke av denne potten.
Hva sA med matbudsjett-potten pa sykehjemmet? Den første
refleksjon som melder seg ut fra

skriveriene i Vignctt, er følgcnde: spiser pensjornerene penger?
Hvis ikke, som jeg bar trodd, er
det ingen fare.
I mitt enfold bar jeg trodd at
det vesentiige er om pensjornerene fAr nok mat, at den ci
tilstrekkelig variert, ernringsrik, appetittvekkende, eventuelt
individuelt tilpasset etc., og at
det gjerne er rom for smA utskelelser og 'nogot attAt" fra lid
til annen.
Hvis disse krav oppfylles,
skulk det vrc rclativt likegyldig hvilken budsjettstørrelse vi
opererer med, bare den er stor
nok.

Disse har foreløpig

stottet

Konkret inneberer rAdmannens budsjettforslag, soni skal
behandles av kommunestyret
17. desember, en reduksjon pa
dettte punkt fra kr. 580 000,- i Ar
til kr. 530000,-i 1991.

UP&

Pr. pensjomer betyr dette et
kostøre pr. dag i 1990 pA kr. 37,
80 og i 1991 pA kr. 34, 55. Dette
innebrer at alle, som for, skal
fA spise seg gode og mette, og
noe mer enn det skulle vel ikke
were nødvendig, eller hva?

Jan Ryste
Personaisjef i Enebakk

Leder-behandling I Enebakk
I ulike politiske fora og i
lokalpressen har del i den siste
tiden foregAtt en fokusering pA
lederlønninger i Enebakk kommune. Kommunestyret har nA
etter mye om og men fattet
vedtak om at kun kultursjefen
av etatsjefene skal fA ionns
justering, mens andre mA stA
med lua i hAnden i pAvente om
lokaie
forhandlinger.
Begrunnelsen gikk pA at kommunens ledere ikke er gode nok
og at økononiien er dArlig.
Vedtaket mA man selvsagt ta til
etterretning.
Det som ikke er akseptabelt er
at man fra kommunestyrets
talerstol og gjennom referaler i
aviser blir fortalt at man er en
dArlig leder som ikke fortjener

lønnsjustering. Del mA were by
A forvente at arbeidsgiver hAndterer slike forhold pA en annen
mAte. Hvilken negativ hoidning
I etatene dette vii fA, fAr tiden
vise.
Selvsagt vii jeg 'overleve" i
Enebakk uten del ene lØnnstrinnet som var aktuelt for mitt vedkonimende, men jeg lurer pA om
man heretter mA were idealist
for A ta stillinger i Enebakk. For
A spare kommunen for ytterbigere penger kan jeg avstA fra A ha
ansvaret for brann og feiervesenet, sA for vi se hvem som er
idealistisk
nok til a overta
ansvaret til en verdi av kroner
9450 pr. Ar (brutto). I tillegg mA
du stille gratis bil til disposisJon.

I Østlandets Biad av 23.1 1 A.A.
bar Tore Tidemann (H) latt seg
intervjue om ledere i Enebakk,
og gir pA en flAsete mate uttrykk
for at ledere gjerne kan sparkes
opp I lønn og bli gitt ansvar,
men da med rett til A sparke
dem dersom de ikke duger.
(Hvilken leder er del som mA gA
først etter en slik tankegang
kunne wert en interresant problemstiiiing). Oppsigelse av
ansatte er det full anledning til
innenfor regeiverket, men da vii
jeg anta at det mA til en mer
anstendig begrunnelse cnn del
Tidernann gir uitrykk for. Gis
det virkelig anledning iii A were
eller utvikle seg som leder i
Enebakk i dag? Er det ikke Axe
kiart as vAre folkevaigte (politikere?) I all for stor grad er ow-

tatt av A detaljstyre?
Del er en kjennsgjerning at
kommunens Økonomi er inne i
en aivorlig krise. Arsaken er
stirre forbruk cnn budsjettert,
mindre inntekter og virkninger
av pobitiske vedlak. Hovedansvaret for kommunens Økonoml ligger hos de foikevaigte.
Del er over et halvt Ar siden del
gikk ut signaler om at det vii bli
rekorduriderskudd i 1990. Frem
til I dag har de folkevalgie ikke
foretatt noen drastisk kursendring utover A prove A iegge
bovedskylden pA iedeme. Jeg er
erig i at de
kure
es
store krav to. vAre folkevalgte
scm mA ta større ansvar for sine
handhngcr,
Tor2ils Opedal

Vi er srerlig skuffet fordi vi for
et halvt Ar siden flyttet inn i nyc
og fine barnehagelokaler,bygget
pA dugnad av barnehageforeidre
og menighetens folk.
Vi tor pAstA at forslaget kun tilfredsstiiier kommunens behov
pA kort sikt. Del som ogsA mA
vurdeies ci konsekverisene for
kommunen pA tang sikt, for bar-

Sangglede pa Hauglia

iia, for folreidrene og for de
ansatte ved barnehagene.
En kommune uten, eller med
ci dArlig barnehagetiihtid, er en
lite attraktiv kommune for folk
A flytte til og bo i.
Videre er del lite attraktivt for
bedrifter A etablere seg i en silk
kommune. Steder som har et
godt barnehagetilbud, bruker
dette som trekkplasler, ved enske orn kvalifisert arbeidskraft.
Enebakk er en iandkonimurie
med gArdsbruk og mye spredt
bebyggelse. For barn som bor
spredt, er et barnehagetibbud av
serlig stor betydning. Del er
ofte vanskeiig A [A til omgang
med jevnaldrene. Del er flere
barn i denne stivasjonen cnn de
fleste er kiar over. Probiemet
oppstAr ogsA for barn i boligfeitene,da alderssammensetning en her er i ferd med A bli mindre
ensartet cnn tidligere. Del blir
lengre mellom jevngamie førskolebarn.
Foruten sosiai omgang, gir
bamehagene ci pedagogisk godt
tilbud silk at overgangen til skole blir lettere.

Organist HAvard Oudenstad
var mandag pA besøk pA
Haugiia skole pA Flateby. I tillegg var barnehagen ogsA invitert sammen med Ire av kiassene pA skolen. Del var julesangen som stod i sentrum og

alle sang med sA godt de bare
kunne. Barna skal senere
synge I kirken, sA del var tint A
[A ovet Iitt pA forhAnd.
GUNNLEIK SEJERSTAD

Dersom de private barnehagene
legges ned, vii skolestart for de
barna som rammes, bli vanskeligere. I smAskolen mA man regne
med et større okonomisk behov,
dersom elevenes nivA skal
opprettholdes.
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Sanitetsforeningene
i Enebakk

Uhort rádmannsforslag
For noen dager siden var det I
Mari Menighets bamehage en
sv2ert
skuffet
forsamuing
foreidre. Del var nettopp butt
kjent at den komniunale støtten
til de private bamehagene er
foreslAtt fjernet. Hvis forslaget
tiltrcs vii en nedleggelse av disse barne —hagene were en
naturlig konsekvens.

ENEBAKK
PENSJONISTFORENING

Konsekvensene for Here
foreldre vii kunne bli at man mA
slutte I arbeid. Dette vil for
kommunens del . fore til mindre
skatteinngang og Ate sosiale
utgifter.
Et annet tap for foreldrene en A
nliste barnehagepersonalet som
iAclgivning- og støtteorgan. Del
hender man har behov for A
spørre om barnets utvikiing,
oppdragelse osv. Dessuten
observerer barnehagepersonalet
behov for, og formidler kontakt
med P.P. tjencstcn. Dette er ogsA
med pA A forebygge potensielle
problemer i smAskolen, og derved eventuelle økte utgifter for
kommunen.
Barnehagepersonalet gAr ikke
lyse tider i mote med et vanskehg arbcidsmarked.
Dc kr. 225.000.- soul er foresiAtt innspart ved A fjeme stØtten
til de private barne-bagene, og
som vii fore til nedleggeise av
disse, duger ikke ienge til ledighetstrygd.
Politikerne i Enebakk kommune
oppfordres med dette til A sorge
for at støtten til de private barnehagene takes, eller i det ruinste oppretthobdes. Tar man støtten hort, vii man legge ci godt
grunniag for en coda trangere
konomi I kommunen i Arene
som kommer.
Arbeidsutvalget i Marl menighets barnehage.

Enebakk ftcigekig
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Hybelboerne pa' sykehjemmet:

Ma selv sorge for
matmserveri ngen
Som en proveordning vii
matserveringen p
kveldstid for hybelbeboerne p Enebakk aldersog sykehjem bli overlatt
til beboerne selv. —Dette
blant annet I forbindelse
med opplaring, sier
pleie- og omsorgsleder
Erik B. Ohr.
Sykehjemmet liar nylig fAn
ansatt kjøkkensjef, Bjorn
Nortun som opprinnelig kommer fra øya Aukra uteiifor
Molde. De siste fire Arene har
han vert kjøkkensjef pA en
institusjon i Vaidres, og er nok
godt kvalifisert til stillingen.

Blir alene
For A fA ansatt en kjøkkensjef
mAtte to halve, ubesatte
sti]linger inndras. I title gg har
Astrid Eine, niangeArig kokke
pA hjeniniet, gAtt over i bet
stilling mot halv tidligere. Dette
tilser at det er to personer

mindre enn for til A dele pA turnusen pA hjenimet. -For A fA
dekket opp lurnusen pA kjøkkenet bAde pA kveider og i heiger
trengs tre personer til, ifølge
den nyc kjøkkcnsjefen. —Vi skal
derfor prove med en ordning der
hybelbehoerne pA hjemmet selv
skal ordne seg med mat pA
kveldstid.
Dette vii tilsi at beboerne er
belt alene etter klokken fire pA
ettermiddagen da kjøkkenet vii
were tomi. De ansatte er fortvilet. —De gamle vii ikke kunne
kiare seg selv pA kveldstid. Ti!
det er det alt for mange med store handikap, blir det uttait.

En del av oppiteringen
Pieje- og omsorgsieder Erik B.
Ohr sier at denne ordningen er
kommet istand først og frenist
med bakgrunn i at beboerne bør
kiare seg selv I noe større grad,
blant annet med tanke pA oppheringitrening. —Det er ikke
snakk om innskrenkninger i
form av stiiiinger. Vi liar tidlige-

re hatt strre benianriing pA
kjøkkenet enn sti!!ingsnormen
tilsier, noe vi ikke kan fortsette
med.

Farre i helgene
Den nye kjøkkensjefen arbeider
fern dager i uken. I helgene har
han fri. Dette i tillegg til at flere
har gAtt over til hele stiilingcr i
forhold til tidligere, gjør at det
blir frre A de!e helgevaktene
pA. Kjøkkensjefen ønsker derfor at vaktordingen skal bli kortere og hyppigere for A fA utnyttet ressursene noe bedre. Dette
kan igjen tilsi at de ansatte pA
kjøkkenet muligens mA. arbeide
opp til syv dagers uke.

pydeberg
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VIKING

Vi star til tjenesfe dognet rundi
—tilog med i hele
jule- og nyttárshelgen.
DOGNVAKT

RING 83 77 60
Ved alle slags uhell eller
vanskeligheter med bilen.
FRONTRUTER SKIFTES.
Trenger du en rimelig Ieiebil,
har vi det ogsá.

Bra bemanning
Kjøkkensjefen tiibereder middag pA forhAnd for A forenkle
oppgavene til de som har helgevakter. —I praksis mA vi ha en
"kokk pA liver vakt, sier kjakkensjef Per Nortun.
ANNE..GRETE LOSSIUS

MARTINIUSSEN's BILSERVICE
Løvestad Industrifelt - 1820 SPYDEBERG
Kontor 83 75 08 Verksted 83 80 54

Til minne om Sven Erik Tysdal
Det er uforstAelig og tungt A vite at Sven Erik Tysdal ikke
lenger er i blant oss. Budskapet om han piutselige bortgang,
bare 53 Ar gammel, har gjort et gripende inntrykk. Vi er mange
venner, naboer og bekjente som liar mistet en vi var sA inderlig
glad i.
Sven Erik Tysdal fikk de voksnes oppgaver tidlig, allerede ved
konfirmasjonen tok han hovedansvaret for driften av famuliens
gArd. Han har drevet gArden i nrmere 40 Ar, først i samarbeide
med mor og bror, siden sanimen med Mant. I dag stAr Tysdal I
Dalefjerdingen fram som et lysende eksempel pA hard og fornuftig innsats, trivsel og yrkesstolthet. Han er en fremdragende
bonde i all sin gjerning og hele silt vesen.
Ved siden av lange og harde arbeidsdager hadde Sven Erik
mye A gi tit andre. Han var en drivende kraft i alt bygdeungdomsarbeide, først pA lokaiplan, seinere som fylkesformann og
pA landsplan.
Hans solide forankring I nringens grunnverdier, forte ham
inn i engasjement i flere jordbruksorganisasjoner. Serlig
meierisamvirket fikk nyte mye av hans spesielie evne til A
handle raskt og fatte hovedpoeng i komplekse saker og A bidra
til konklusjoner. I mange Ar var han ordfører og styremedlem I
Fellesmeieriet, ban not stor respekt for mAten oppgavene ble
ltst pA. Hans utadvendte legning favnet ogsts politiske interesser. Som tidligere medlem av flere nemder, kommunestyre og
formannskap I Enebakk, var han en fryktet motstander pA sak,
men avholdt av alle som menneske.
Personhigheten Sven Erik rommet en frodig kombinasjon av
mange gode egenskaper. Vi trivdes og følte trygghet i hans nrvmr, vi visste alitid hva han sto for. Han hadde kunnskaper og
meninger om mye og han uttalte dem i klare ordlag. Sunt vett
og praktisk evne preget bans rettskAme holdninger, vi fant aidri
sprik mellom ord og gjeminger.
Hans humor var sniiuende og den livlige faniasien hell spesieli. Rike iittermre interesser sammen med godt utviklet sans for
livets smA pussigheter utløste en sprudlende skrive og fortellerevne som har gledet og beriket mange, eldre som heit unge.
Poengene vii bli husket, men situasjonene og uttrykksmAtene
var hans.
Savnet etter Sven Erik vii merkes lenge i vide kretser, men vi
er takknemiige for at vi fikk kjenne ham og for alt det gode ban
ga oss.
VAr oppriktige rnedføleise er pA Tysdal hos hans kjere, de han
var sA avhengig og stolt av.
Fred over Sven Erik Tysdals minne.
Venner

Odd Svarstads eftf.
Stasjonsgt. 40— Spydeberg

Julens konfekt.
Flax-lodd.
Lett
Elisabeth Ødegdrd Widmer bidro
med flott sang under lysmessen i
Marl kirke

Foriuls
I Marl
Under søndagens lysinesse i
Man kirke deltok blant andre
fløytisten Gry Adolfsen og
sangeren Elisabeth ødegard
Widmer. Med en prosesjon av
iysberere og flott julesang ble
det en fin førjulssternning i Man
kirke. —Forst nAr Guds ord Or
Apenbare seg for oss ser vi hvor
store syndere vi er. Det er da vi
fAr se at vi trenger Jesus. Husk
dettc opp i all ju!estrida og ikke
gleni julens glade hudskap, sa
Gunnar øvstegArd under iysmessen i Man.

GUNNLEIK SELERSTAD

a parkere.
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Vi har alt du trenger
til juledekorasjoner og
julegaver.
Godt utvalg.
Rimelige priser.

Idé-Boc[en
HOBBY & GAVER

Man.-fre. 9.00-17.00

Tors

9.00-18.00

Lor .

9.00- 14.00

Bra utva!g i gavepakninger
til HAM og HENNE
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Prøv julebaksten!
bokser a/lU stk. kr 31,Sandkaker bokser à/12 stk. kr 31,Serinakaker bokser àJ25 stk kr 27,40
Sandnøtter bokser à/25 stk. kr 27,Berlinerkranser bokser à/24 stk. kr 34,50
Sirupssnipper bokser ca. 38 stk. kr 34,50
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Skoutsalget
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frj', Kristin Jensen og Anne Lise Utsikt er godtfornØyde med
fellesarbeidet.
KFUK-speideme, Søndagsavviklet Iørdag sitt tradisjonelle
juieverkstcd
pA
Hauglia skole. I løpet av et
par timer ble det laget mye
fin julepynt. Julekort og
smilbilder i perler, flit og
strie ble tryllet fram og vii
nok skape giede hos dem
som fAr dem pA juleaften.
Feliesarbeidet i Ar var et
stort biide i tilt og strie som
fremstiiler
julevangeliet.
Stallen og krybba. gjeteme
og sauene, engiene og stjernene, kamelene og vismennerte, Jesubamet, Josef og
Maria alt var med, formet
klippet og limt av ivrige
header. Det skai vises fram

KELI$

BOX
SiER

tii alle som konmmer pa
pA
juiegudstjenesten
Samfunnshuset pA juleaften.
PA tidligere juleverksted has
vi laget juiekrybbe med
figurer og stjerneteppe med
engler. Det har ogsA sin faste
plass og pynter pA sainme
gudstjeneste.
Organist HAvard Oudenstad
øvde julesanger med oss, og
det var renning av adventslys og andakt som prøvde A
forkiare hva det er A vre
under Guds velsignelse.
Brus, boiler og utlodning ble
det ogsA tid til. BAde smA og
store sA ut tii A kose seg.

skolen og Fredagsklubben
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5!VI57fl ON EN
T€OcLLOTFLA HAVrL 16
5 Flax-Iodd.
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Vinner av sist ukes kryssord ble Rita Olsen fra
Fjellharnar. Hun fir tilsendt fern Flax-Iodd tii en verdi av 100 kroner. Vignett gratulerer.

Vinneren offentliggjøres I neste utgave av Vignett.
L

J
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FoIg med

ItEtt
DROSJER
Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
MobItIt. 094/34 527
DOG NVAKT

RELIGIOSE MIllER

Tove Hagen

Sønd. 16/12 ki. 10.00:
Sendagsskole.
Kl. 18.00: Roald Andersen og menlghetsmusikken.

Velkommen til Betel.

KontaktHnser
tilpasses
Timebestilling: TIf. 06/81 43 91
LILLESTRØM
KONTAKTLINSEINSTITUTT A/S
Storgt. 21 (Fjellberghjernet)

OLAV KJULBERI
GEIR KJIlLBERG

BEGRAVELSESBYRAER

M. N. V F. - M. N. 0. i:

IF

Lmrerstilling i
grunnskoten

Ved Enebakk
angdomsskole or dot ledig
1rervikariat fram til
21.06.91. Tiltredelse snarest. Lesetid 18 timer pr.
Det er ønskelig at den
som tilsettes kan undervise I Ileimkunnskap, men
intoresserte med annen
utdannings- og/eller erfaringsbakgrunn bee ogsá
om A søke.
Nrmere
opplysninger
ved rektor, tif. 09/92 60 50,
eller skolesjefen, tif.
09/926060.

Seknad med bekreftede
kopier av attester og vitnemál sendes Enebakk
skolestyre, 1912 Enebakk,
innen 17.12.90. Oppgi
tlf.nr. privat og pa arbeidssted.

Skolesjefen

Swum
WJ Begravelsesbyrâ

ENEBAKK KOMMUNE

Torggt. 2 2000 Lillestrom

Ski
Bcra'clscsbr
0 CHRSTENSIJD EFTF.

Tif. 92 40 09

Juletraw
ENEBAKK KOMMUNE

ukc.

OPTIKER

Etter kontortid.
02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTEAFOPRETNING
06 BEGRAVELSESBYRA

Ungersnes gârd

PINSEMENIGHETEN
YrREENEBAKK

1912 Enebakk
hf. 9263 58
MobiltIf. 094/95 547
DØGNVAKT

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830-61 1411

JuIetrar
Nyhogde, fra egen skog.
Selges fra gardsplass hver dag.
Bestilhing mottas.

Lars Fumes, tlf. 9255 18

Edith og Erling
Rosenvi nge
Ytre Enebakk
IlL 9241 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DØGNVAKT

Anerkjent kunstner
(Atte árs akademiutd.
Paris, Berlin, Oslo) ledig for portrettoppdrag.
Tegning og maleri.

Vintervedhkehold
sesongen 1990-91

Follodistriktets byr
gjennom 60 Ar

Pent brukt

smnnsaionn

3 + 1 + 1 selges for kr 4.500,-.
Commodore mldisk., spill, utstyr, selges.

Henv. tlf. 92 45 88 ettem M. 17.00
TILLEIE

85 m2 sokkelleilighet til Ieie
Meget hay standard, god uteplass, v/ Gran I Ytre
Enebakk.
TIf. 92 5145

KUNPIGJIJRINGEB

Barnas Iørjulslest
pa Misjonshuset 1 Vàglia torsdag 13. des. ki. 18.00.
Alle velkommen.

Enebakk Folkebibliotek

Driftsavdolingen har etablert fast vakt ved mobilstasjonen for kontakt utenfor ordinr arbeidst,id ki.
16.00-8.00 for eventuelle kiager - forespersier pa brayte-! streforhold. Dette nr. er 030/31 585. Dersom det
Ikke oppnàs kontakt, vil mobilstasjonen kople Deres
oppringing autornatisk til telefonsvarer ved Heler
Vegstasjon sam gir Dem opplysning om hvem som
brøyter og strør innenfor kommunegrensen pa kommunale veier. De gis ogsá anledning til a tale Deres
ljeskjed inn pa telefonavareren vedHeler Vegstasjon.

Vi kommer
i konferanse
Onlner alt

TH. 92 8101

Biblioteket er stengt fra og med.
22. des. -90 til og med 1. jan. -91.

Teicnisk etat vii informere folgende:

Driftssjefen

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

selges hos Sby, Skaugvn. 29A
(vis-ã-vis Flateby barnehage)
fra sand. 9. des. - Lard. - sand.
hele dagen. Andre dager e. ki. 14.00.

Enebakk BU

GOD JUL

Folkebadet
Enebakk ungdomsskole er stengt Ut dret gr. rep.arbeid.

, Daleljerihngen Sanitetsiorening
ønsker alle velkommen
TIL A SYNGE JULEN INN PA BONDERNES HUS 16. des. M. 16.00. Vi begynner med

takker for gayer og økonornisk støtte til v.r fest 8. des.
Styret

Annonser leses av folk flest

Skal di, at i raise denne iden?

kakeutlocining, og saig av ting sorn medlemmene har laget.
Juleglegg - kaffe og kaker kan kjepes.
Ki. 18.00 kommer Enebakk skolekorpa og Lucia. Da synges julen inn.
Oddvar Wennevold leder allsangen.
rolt Kom og syng med oss!

Styret
I'l""I",""","""'Il","",""'I

1101 -.0 1W,

Lei en sikker og komfortabel bit hos Isberg's.
Rirnelige pther!
Ring Sverre el/er
Per Notion i/f. 09/87 54 11

Dalefjerdingen postkontor
legges ned fra 1.1.1991
Ti! vàre kunder

EN BEDRI'FT I CATENA-KdNsERNET

Myrfaret 1, 1400 Ski - TIf. 09/87 54 11
VOLVO RENAULT

ll

Al

E

Fra og med 1.1.1991 legges driften av Dalefjerdingen
postkontor ned. Era samme dag far beboerne i omrâdet
posten brakt Ut med landpostbud fra Enebakk.
Disse far 1912 Enebakk som postadresse.

posten

10

iI1)JflLtt

Husk àrsmøtet

0

torsdag 13/12 kl. 19,00, Streifinn.
Vis interesse for laget. Alle over 15 dr
med gyldig medlemskap senest 1 mned
for ársmøtet, har stemrnerett.
Vel møtt.

COMFORTB UTIKKEN
med installasjonservice

Styret

SKI STAS.JOI

R ThekNiIlg av lotteri for
Kirkebygden Sanitetsforening

YTRE ENEBAKK
SKOLEMUSIKKORPS
Julekonsert i Marl kirke
Sendag 16. desember 1990 holder Ytre Enebakk Skolemusikkorps sin árlige julekonsert i Marl kirke.
Konserten starter kl. 17.00.
Vi ensker alle enebakkirtger hjertelig velkommen til en
hyggelip julekonsert.

V
8F€DAJ.

Tor Veiteberg A/S
AuI. rorIeggerlrma
8PEDA INOUSTRIBYGG

KJEPPESTADVEIEN SKI
0 6I
TELEFON 87 3 06
TELEFON 87 06 28

Gev. nr. 1: Blomsterampei i keramikk - Anker Lysaker, 2. Stor, brodert juleduk - Oskar Johansen, 3.
Blãtt kjekkensett - Pia Kristin Jonsgàrd, 4. Barnegenser - Gry Westli, 5. Barnegenser - Marianne Watturn, 6. Juleløper m. tr. menster— Aud Mina Opsal, 7.
Loper og pute/lappetekn, - Borghild Bakke, 8. Oval
løper I korssting - Solbjerg Kjeflgãrd, 9. Oval leper I
korssting - Ase Fløter, 10. Hándkle og kiut - Grete og
Kjell Larsen, 11. 2 hándklr - øysteln Klokkerud, 12.
Hvlt duk - Eli Larsen, 13. Bollesett - Wenche Fossum.
Bevitnes av Judith Wetli og Ase Engen.
Enebakk, 4. desember 1990

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Se var utstilling
av sanitrUtstyr kjøkkeninnredning og
baderoms-

0

møh!er.
FINANSI1F!NG

K4EN
0
VARME
AUT VVS

A/

NORLIGGIN

Str.mw. 100. Strammen
TIf.06/81 4597-81 4598
XJUPVVS40SFAGMANNEN%JOPVHSHOSFAGYANNEN

Nr
det piaider
glass

Alt
dorer
09 vinduer
til rimelige
priser. Spell.

IV

06/514733
06)81 6838

Ullestrsm
Vindu & Glass A/S
IIIOL VILLA GLASS A/SI
Sorumsgt. 30, 2000 Lillestjom
- Vinduer - Spell - Alt i glass

BRØNNBORING
Gjenncmboririg for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
van rlforsyningsanlegg.
0

LAN GB RATE N
BRONNBDRING 0 PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v. 51,1253 Oslo 12

02/62 08 65 e. kI. 17
611247-030/20470

Hese- og sosialetaten

Stillinger ved avlastningsbolig
for psykisk utviklingshemmede

IV

A,

ItII
RUST PI BULEN

Vi utfører rust-skadereparasi oiler pa Deres bil til
hyggelige priser. VI utferer ogsá opprettning og deleskifting. Lakkerer gjør vi med SIKKENS billakk.
Vi gir gratis takst og fast forhándspris.

A.S SUTU KAROSSERIVERKSTED
TH. 09/89 44 76 - Slitu

FYRINGSOLJE • PARAFIN
AUTODIESEL •

At

Folio Varmeservice
v/Bjern Bredholt, Tomter
TH. 9226,10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Lavppls dekk
20 ár I Enebakk
YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE IS

ENEBAKK KOMMUNE
Enebakk kommunestyre innkalles til
mete i Herredshuset mandag 17. desember
1990 kl. 09.00.

Sakliste:
Godkjenning av protokoll Ira kommunestyremøte 26. novemher 1990.
Bibliotektjeneste for flyktninger og innvandrere - Komrnunestyre- og fylkestingsvalget 1991 - fastsetting av valgdag Avfallsbehandling pa Romerike - rapport fra styringsgruppen Bruk av omsorgslønn I Enebakk - Forsiag om at posten
sEventuelta fjernes fra sakskartet til kommunestyret - )tpne
møter I forniannskapet/hovedutvalgene - Karl Lund & Br. legat - utdeling 1990 - ødegardsveien, Flateby - Regnskapsavslutning - Opptak av 1n - Tilskudd private barnehagerl-parker - Utbygging av Kirkebygden skole - Betalingsregulativ for
byggesaker I medhold av plan- og bygningslovens § 109 for 1991
- Betalingsregulativ for kart- og oppmálingsarbeider i medhold av delingslovens § 5-2 for 1991 - øking av kommunale avgifter - Forheyelse av husleie - trygdeboliger - Budsjett 1991 Enebakk Energiverk - Buclsjett 1991 - Enebakk kommurieskoger - Enebakk kommunes budsjett for 1991 - Revidert
brannordning for Enebakk -2. gangs behandling.
Eventuelt.
Saksdokumentene or utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret i kontortiden kl. 08.00 -16.00. Saklisten er ogsà utlagt
til gjennomsyn pa Enebakk folkebibliotek I àpningstiden.
Enebakk formannskapskontor, 4. desember 1990
Kâre Kjølle

ordforer

Forhandler av Jacuzzi pumper

Alm. praksis ary - skfte - A/S ami1terett, arbeids09 skatterett

Advokat
ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TH. 87 55 85

)B
4',,, ,-

I forbindelse med reformen om tilbakeføring av ansvaret for psykisk utviklingshemmede fra 1.1.91, er
det med forbeholci om nedvendig politisk godkjenfling ledig Leigende stillinger ved avlastningsbolig
<Skrenten>>:
A. 1/1 stilling som boligleder.
ønsket bakgrunn som vernepleier e.l.
Avienning for vernepleier ltr. 18-23.
B. Til sammen 1/1 stilling som miljeterapeut.
Stillingen kan doles otter enskeIbehov.
ønsker I sá mate bes angitt I søknaden.
Kvalifikasjoner: Det er enskelie- med minst I ãrs
helse-/sosialfaglig utdanning, eller likeverdig relevant utdannlng/praksis.
Avienning: Ltr. 14-20 for bakgrunn som nevnt
ovenfor. Ltr. 18-21 med heyskoiebakgrunri.
C. Til sammen 3/1 stillinger som miii øarbeider.
Tilsvarende vllkár som for stilling B.
Avienning: Ltr. 11-18/ltr. 14-19 avhengig av kompetanse.
D. 4 halve stillinger som nattevakt.
Stillingene vil felge oppsatt nattevakttarnus med
en arbeidshelg pr. mâned.
Avienning som under stilling C.
Nrmere opplysninger ved henvendelse konsulent
Jan Peter Hegg eller helse- og sosialsjef Inger Haagaas, tlf. 09/92 60 60.
Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl sendes Enebakk kommune, personalkontoret,
1912 Enebakk, innen 31.12.90.

AR I glassarbeid
utf ores.

RING

ENEBAKK KOMMUNE

AdvokathiStand

SALGET OKER01
Vi trenger flere bruktbiler
Ta kontakt snarest
pa tlf. 09 - 88 08 96
Pris fast settes i for hold
til markedet.

'I
Ulj

Auksjon hver torsdag Id. 1830
Østfold Bilauksjon AS
tlf. 09 - 88 08 96 Men Industrilelt
1800 Askim

11

eIj1Wtt

EIENDOMSFORM.

— ELEKTROREP______

KjØpe eller selge

11 H. Jorgensen
Telefon 09/92 6276
Byggve)en 10, 1912 Enebakk Mobiltelefon 094/17 467

elendom?

Alt i reparasjon og installasjon
av kjol og frys

Kontakt:

Kioleskap - kjølerom, tryseskap - fryserom
Dag og kveld

TRYTI EIENDOMSMEGLJNG loiS
9o,9.hs.,: Ads. H.e A t,s
1914 YASEOSSAk
Ti. OASZ 5570

GLASS

RAMMEVERKSTED

ELEKTRIKER

Saig - service og montering

Enebakk
Glass

Galleri Nygàrd
Flateby - tlf. 92 80 80

Alt I glassarbeid
Svein Thorsen

Galled — innramming

FJehlvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
TIf. 9246 13 - Mobil: 030/30 339

Gullmedalje i innramming i VM 1989 09 1990

Ogsa kveldstld

BIL

RØRLEGGER
Utsigis rammeverksted

Erling Rod A/S

AuOi

Soiheini Elektriske

1800 AskIto

Salgav
medalfeskap og innrammede akvarel(avlrykk

MiT. EL[KTROET1IIP RENOR

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

1912 Enebakk

TIf. 92 64 20 - 030/30 193

Kjøp din nye eller brukte bil fios oss
TIf. 88 16 15

[p1k Kjelgaard

Alt I innramming

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsá kveldstid

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utlele av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tif. 92 46 39

Mobil 094/27 522

REGNSKAP

A. NILSENS
BILSER VICE

KJEIL BRENOJORD

TORNERUD - Askim
TIf.

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

15 70

BRENSEL

09-9255 55 mobil. 094-14 469

Postboks 24
1912 Enbakk

Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner

1912 Enebakk EJIAG

FRISOR

tit.

Godkjent regnskapskontor

9263 00

U —

—

SELSKAPSMAT

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverd ragelser
Andre nringsdrivende

Daiefjerdingen, tit. 09/92 6433

S sY5odn.1/If
DAME-OG
HERPEFR(SOD
SOL— PARFYMERI

• Regnskap & Forretningsførsel
• Bedrittsrádgivning

Man.-fre.9.00-17.00
Tors 1000-1900
Lor. 9.00-1400

SystemAoiministrasjon AIS

Gaopeveien 29

Forretningssenteret.
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

1914 Ytre Enebakk

Ti.: 09)924824-224774.

!

Tlj. 09-529240

Heidi Paulsen Lene Stramsborg
Apningstider;
Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

9.00-17.00
9.00-19.00
9.00-17.00
9.00-13.00..

',

Len nestadvn. 5
112 Enebakk

111. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

&o ° Utforer alt innen

nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
TIf. 92 63 81

Helgesensgt. 12
GrUnerlokka
TIf. 02/38 51 73

Entreprenor

E

lømrer- og snekkerservice

Mobil 094/95743

Gray., sprengnlng, transport

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

Gm nodvendig meter vi
hI kjoretimer i Enebakk.

Mur, puss,
peiser og fliser

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mur & Graveservice A/S

leies Ut rimelig, med eller uten forer.
Ypperlig til mindre gravearb., planering av
plener etc.

Tit. 92 52 28

Bygg- og tammermestor

1912 Enebakk

Jørn Solerud

Graving - transport - sprengning

1914 Ytre Enebakk

Mur- og betongarbeider

TIf. 92 90 80 - 92 44 88

Thf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

TRANSPORT
Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fylimasse
Flateby - tit. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

DYREKLINIKK
Beltegaende
minigraver

• Poiikiinlkk• Rontgen S Kirurgi
S Lab.service • Oppstalling opererte dyr

SKEOSMO QYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne N09verdal
N. Riisgard, Kjeller
skit Ira Felon. v/fiypassenl
Apningstider: &30-15/17-19
Timebestilhing 06/87 8500 el.
'sDROP-U)8.30-14. Stengt helg.

nefiakf. yrek.tiikJç.

TIf. 09/92 79 11
Kirkebyqden, 1912 Enebakk
(v/Stremsborg og Enersen)
Man. - ire. 8-11
Etterm.: timebostilling

II

Mobiltlf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

TANN BE HAN DL
Stein Darre-Hanssen
Flatehysenteret, Flateby
Tit. kI. 8.00-15.00
92 87 39
92 80 31
TIf. utenom kontorlid

Kvelder, etter avtale

Enebakk Tannteknikk

Ski Trafikkskole
Kiasse A — Kiasse B
Teoiiwrs — KjØietimer

7

Alt moon • Sanilar • Varme • r,'ioernisering

VAKTSELSKAP
Tea

Utterer all innen nybygg, tilbygg reparasjorer,
modernisering, flisleggirig og tapetsering.

ia-rruju
•WIL.. U I1IIC
i#

- -&SønAIS
MY8I°AReT 2,1400 SKI. hF. 09-871457
RORLEGCERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVOELING

@revlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
Thf. 09/92 46 82

Tit. 06!81 42 92

1400 Ski - tlf. 8737 10

din lokale byggmester

Tf

Teor/kurs - Fase II

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

BYGG- OG TOMMERMESTER

Olav C. Jensen

TANNTEKN IKE AM ESTER
LASZLO FARAGO

Fast pris

Lars M. Enger I&VPer-Erik
østlie as
1914 (THE ENE)3AKK - TILT (09) 92 43 40
Flateby, 09/928731

DØGNVAKT
Graving og heytrykkspyling

Opp/ring pa bit

BYGG OG ANLEGG

Lunds Maling
og Tapetsering A/S

DTJRUD GARD,
1914 YTRE ENEBAXK
Tif. 09 924630 Mobil 030 04997

TRAFIKKSKOLE

BYGG OG ANLEGG

LORD (1 LADY
FPIS0R
Flnteby,enitrret

ENEEAKA' VANS 00 VARME

Hovel Heiaas

Enersen A/S

Konkurransedyktige priser hele àret!

RI

(ebc*kk
egnskupskoñtor A/S
lIt. 09/92 63 03
rzR

Strømshorg &

FYRINGSOLJE - PARAFIN AUTODI ESEL
TRINTO VERKSTED AS

0

ELEKTROENTREPRENØRFIRMA

A

Vi utforer bI. a.
HD-fotografering
ID-merking

SPESIALFORRETNINGER

-

TEPPE ENGROS A/S

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359
D. lAGCO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrom
Bil - Elektro

Postboks 77, 1912 Enebakk - tIf. 09/92 62 94
SPESIALFORRETNINGER
KVIKK RflS
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIt. 09/92 83 74

-
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Redaksjon 09 ekspedisjon:
Nyberg,
Postboks 62,
1912 ENEBAKK
Telefon red.: 9265 50
Telefon ann.: 92 65 40
Bankgiro: 1605 0201426
Postgiro: 0805 4193298

Privattelefoner:
Redaktør Lisbeth Wille 02/52 3909
Journalist Anne-Grete Lossius 92 62 76
Annonsekontakter:
Ella Wenli 9263 39
Olav Oiafsson 92 84 01

Annonsepriser fra 1.7.90:
1. side pr. mm. kr. 6,00
Aim. piass pr. mm. kr. 3,00
lnniev. frist:
Rubrikkann.: mandag ki. 12.00
Forretningsann.: mandag ki. 09.00
Abonneinentspris:
kr. 280,- pr. Ar - kr. 140,- pr halvâr

0

Arets optimist
Mandag delte Enebakk
Natringsrâd Ut
"Optimisten" for første
gang. Prisen, som er en
pãskjØnnelse til ãrets
bedrift, gikk denne gang
til Folio Industrier i Ytre
Enebakk.
"Optimisten" er opprettet av
Enebakk NringsrAd og formAlet med denne er A høyne kvaliteten, og servicenivAet i
nringsIivet. Dennne gang gikk
aitsA prisen til Folio Industrier,
avdeling Enebakk. Bedriften
etablerte seg i kommunen i
1985, og har i dag 12 ansatte.

Plakett av Derlick

tina i Herrredshuset da ieder av
Enebakk NringsrAd, Lucie
Paus Faick, offentliggjorde
hvem som hadde vunnet prisen.
Hele ti forsiag var innkommet,
og juryen hadde nominert fern
bednifter. Disse var musikk1rer
Hilde Boger Kjus, eiektrisk forretning
installasjon
og
Strømsborg & Enersen AS,
bygg- og tømmermester Per
Erik Østli AS, Otterbeck bil og
Folio Industrier AS.
—Det er synd at vi bare kan
deie Ut en pnis, for alle har zerlig
fortjeni den, sa Falck under
utdelingen.
Det var kunstneren Leikny
Denlick som hadde laget prisen,
en flott plaketi med vinnerens
navn inngravert.

Opptreningsbedrift
Folio Industrier er en bedrift
som ble opprettet i Ski i 1977,
og som elablerle seg i Enebakk i
1985. Hovedtyngden av
arbeidsoppgavene er rnontering
av medisinsk treningsutstyr.
Dc ansatte en personer med en
eller annen form for yrkeshemminger, biant anriet svakheter
etter Iangvarige sykdommer, og
stAr derfor svaki pA arbeidsmarkedet. PA Folio Industrier fAr de
opptrening, og bedriften har hittil i Ar hjulpet ni personer med
arbeid i vanlige bedrifter.
En verdig vinner av kommunens første "optimist"-pris.
GUNNLEIK SEIERSTAD

Det var en spent stemning i kan-

Einstoin er i
Dalefjer ingen?
nyttAr
forsv inner
Fra
Dalefjerdingen postkontor.
Befolkningen i fjerdingen
er noen enstøinger uten kontakt med omverdenen ci
tydeligvis Ski postkontors
oppfatning av beboerne.
Bare to ornadresseringskort
er sendt hver husstand, og
disse skal benyttes til A informere venner og forbindelser
om fly adresse. —Dette er et
passe antail, ifølge postkontoret.
Daiefjerdingen postkontor
bie opprettet allerede i 1907.
Fra nyttAr er det historie. Da
skal befolkningen benytte
Enebakk postkontor, og fAr
dermed ny postadresse.

Enstøinger?
I et skriv utseridt fra Ski
postkontor stAr det A lese at
befolkningen vii bli betjent
av lundpostbudet, og man
innser at det kan ta noc tid A
innarbeide fly postadresse.
—Vi ber deg vennligst gjøre

venner og forbindelser kjent
med den nyc postadressen.
Vedlagt følger et passe antall
postkort til dette bruk, stAr
det A lese I skrivet. Ski postkontor tror tydeligvis at
Dalefjerdingens befoikning
bestAr av enstøinger uten
kontakt med omverdenen. To
postkort til A informere venner og forbindelser har hver
husstand mottatt! Og det
anses som et passe antail!
Hva blir det neste?
Bussen gAr fremdeles i "fjerdingen", men befolkningen
ci spente pA hvor lenge det
varer. Likeiedes ci det med
butikken. Vii den kiare A
overleve nAr postkontoret
Kanskje
forsv inner?
Dalefjerdingens befolkning
blir noen isolerte enstøinger
om noen Ar - om de kiarer A
More seg fast sA lenge.
ANNE-GRETE LOS SIUS

Service Iii
alto I Enebakk
Vi henter, leverer, lAner deg gjerne en annen bil
(kr 1 00/døgn ex. bensin) og reparerer din bil raskt og rime19 med kvalitet.

50000 KR
I JULEGAVE61
Ja, du leste riktig. 50 000 kr i rabatt pr. leilighet.
Tilbudet gjelder 7 stk. 3-roms leiligheter i Nylende Borettslag, Ytre Enebakk.
Vi skal vre rlige, vi gir ikke bort 50 000 kr I avslag pr. leilighet for a vinne
prisen som ârets julenisse men for a skape fart i salget. Bade entreprenøren
Moelven og vi i Rlingen Boligbyggelag har strukket oss Iangt for a fâ til dette tilbudet. Men vr rask, det er kun 7 leiligheter igjen (21 er solgt).
Her har du en enestâende anledning til a sikre deg ârets fornuftigste
julegave. Egen bolig med 50 000 kr i avslagl
Rorettslaget er organisert i tre husrekker rundt et
tun. Noen av leilighetene har utsikt over
Vâgvannet. Barnevennlig miljø og sentral
beliggenhet i forhold til Oslo.
Gunstig finansiering kan ordnes (inntil
100% av innskudd).
Velkommen til var moblerte
visningsleilighet!
Visning søndag 16. desember fra kI. 13-15.

Tif. 09-92 44 14. - 09-92 45 65
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