
MaLs 
DIM 

Uorsjo&je 

Besle kvalitet 

Best.tlf. 92 40 47 

Synnøve Finden 
ostep rod u kter 

Fettfattige prod ukter 
Ira naturens eget 

kjokKen 

Gangs og sykkelm 
vem ferdig 1 w92 
Endelig er gang- og svkkelvei p1 ctrekningen Ra-
ken-Vik-Kvernstubekkcn kommet med I Norsk 
Veiplan. Traseen sk1d ta ILrdIg ii 1992 . 	
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PC-KU RS 
FOR NYBEGYNNERE 

Dette er grunnkurset som mer enn 14 000 personer har 
startet sin EDB-utdannelse med. SiktemAlet er A gi dog 
en forstAelse for hva datamaskinen kan brukes til og 
hvordan den virker. Du fAr mye praktisk arbeid pa pro-
fesjonelt datautstyr. Hovedvekten er Iagt pA tekstbe-
handling, regneark 09 database. Etter grunnkurset kan 
du bygge pA med videregAende utdannelse. 
Studiet krever ikke forkunaskaper. Undervisning 2 kvel-
der pr. uke. 
STUDIESTART: Mars 91. 
Ring snarest Bjorn Trennes oIler Frode Gronsveeri. 

TLF. 02/39 47 30 

Vi holder Apent til kI. 20.00. 
Stikk gjerno innom oss I 
Frysjaveien 33 C. 

   

Sv'thoI Brensel 
- FYFAWMJE 

rgang 1991 

to.Iueii  2' 

februar 

Q 	tVSEN FOR.  I ai. 
Fortsatt 
utleie av 
skolene 
Tilsynsvaktordning-
en ved Enebakk-
skolene er under av-
vikling, men det er 
ikke meningen A 
stenge skoiene for 
utleie pA kveldstid. 
Skolesjef Hans-Erik 
Holm sier det nA er 
Opp til samarbeids-
utvalgene A finne 
forsvarlige ordning-
er for fortsatt utleie. 

SIDE 9 

Vassdrags- 
foruren• 
singen skal 
reduseres 
Van n b ru ks p an egg - 
ging or nA i startgropa 
Et vannbruksplanut-
valg (VBFU) er stiftet, 
og nä foreligger fiere 
fyldige rapporter om 
tilstandene og mulig-
hetene I omrdet Vor-
ma-Glomma-øyeren. 
Kommunens mat er A 
redusere 	forurens- 
ningen av vassdrage-
no ferst 09 fromst ved 
reduksjon av foruren-
sftg fra jordbruk og 
h usholdn I nger. 

SIDE 6 

Skifolket 
er aktive 
som fé 
11 Drivs skigruppe er 
i farta sent og tidlig, 
og overalt. BAde hopp 
entusiastene og an-
grennsfolkel gjør det 
bra for tiden. Aesulta-
ter pA 

SIDE 13 

Flatebygutten Tho-
mas Alsgaard gjør dot 
ogsA skarpt cm da-
gen. Ikko mindre ern 
alle tre Coca Cola 
Cup-rennene har han 
vunnet. 
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Be reds kapsbrosjyren: 

•Beklager hvis noen 
er butt engstelimge 
Kommunens beredskapsbrosjyre 

	
bekiager imidlertid sterkt om bro- 

har skapt sterkte reaksjoner blant sjyren har skapt frykt og noen er 
folk, og mange synes den er bade 

	
butt engstelige. Dette har overho- 

skremmende og usmakelig. Rd- 	det ikke va?rt meningen, under- 

pd dette tid,punktet. sier i-dd-

derstreker at det ikke har vrt 
mann Bjorn Halvorsen og an-

Uheldig at brosjyren ble ulgiti 

for. sivilt beredskap og tenker be- 

mann Bjorn Halvorsen sier til 
	

streker radmannen. som pipeker 
Vignett at kommunen er ansvarlig 

beredskapslederen I Oslo og 	-. 
at brosjvren er butt anbefalt a 	- 	. 

redskap i alt sn p1anIegng. Han 
	

Akershus. 	 SIDE 7 neninen a skapefrvl:t. 

N aO kornmer 
helsekontrollen 
for voksne 
Rundt 460 enebakkinger 	nett at del er 1948-, 49- og 
vii om kort tid mona brev 

	
50-Argangene som vii bli 

med tilbud om helsekon- 	innkalt dl denne friviliige 
troll. Denue gangen er det 

	
kontrolien. 

tre kull i 40-Arene som vii 
	

SIDE 2 
fA tilbudet. Det er Statens 
Heiseundersøkelser som 
stAr for kontrollen, som vii 
foregA over fire dager. 
Kommunelege Torgeir 
Landvik opplyser til Vig- 

Soiheim Elektriske 
Alit anclROnnRR'RBR 

1912 Enebakk 

TIf. 92 64 20 - 
030/30193 

	.1 

KONTAKTLINSER? 
Timebestifling: 
(09) 7  05 24 

Princesshusel. Optiske 1400 Ski Ski 



Nytt fra 
Bygn i ngsràdet 
Rita ødegArd og Kjeii 
Engerhoim liar fittt tiliatelse 
til oppføring av tilbygg pA 
enebolig - g.br-.42, br.nr  4-
Svingen i Daiefjerdingen. 

Per Pettersen has fittt inn-
vilget sin søknad om gren-
sejustering meliom g.nr. 
118, br.nr. 1 og g.nr 118, 
br.nr  43 - Rakkestadveien 
68. 
Parselien er pit 160 m2. 

Else Marie Pettersen , g.nr. 
15, br.nr.2 , har fAst avsiag 
pit sin søknad om fradeling 
av to tomter ved Pettersrud 
pA Flateby 

LOKfR LA II,[N 
-des, ma Jeg lese! 

Stygt overfall 
etter endt 
skolefest 
Etter en skohefest pa 
Enebakk 
Ungdomsskole sist 
uke He en niende-
klasse-elev ved skohen 
overfalt pa busshol-
deplassen. Et meget 
stygt overfall der gut-
ten blant annet ble 
sparket I ryggen. To 
17-firs gamle gutter 
er anmeidt for over-
fallet. 

Forhistorien til det heic er 
mest sannsynhig krang-
ling pit skolefesten om ei 
jente. Jenta has følge med 
den ene av guttene som er 
anmeldt, og gutten som 
ble nedslittt hadde visst-
nok gjort tilnanmelser til 
den unge damen. 

Ifølge opplysninger 
Vignett har mottatt bar 
den ene av de anmeidte 
ungdommene slAtt til gut-
ten i ansiktet, mens en 
annen litt senere har spar-
ket vedkommende i ryg-
gen og siittt hodet hans i 
isen. Dette skjedde pit 
busshoidepiassen 
Kirkebygda. 	 

Oen oveiiiflTh'- '-
mAtte pit sykehus, men er 
nit hjemrne og har kom-
met Ut av historien med 
hjemrystelse og en kul i 
pannen. 

Saken er anmeldt, og 
A bli etterforsket snarest 
mulig, opplyses det fra 
Enebakk 	Lensmanns- 
kontor. 

Kvalitetsdekk 
til 

LAVPRIS 
Y1RE ENEBAKI( BENSIN & SERVICE A.S 

a'stl,I 
	 -wa StiLl 

i1ijjnett 
2 

Fersk SVEdame 
0 

pa listetoppen 
Na er SVs liste til høs-
tens kommunestyrevaig 
snart kiar. Topp-plassene 
er spikret, men hvordan 
rekkefølgen nedover pa 
lista vii bli er foreløbig 
usikkert. —Det er frykte-
hg vanskelig a fâ fylt opp 
lista, sier Lisbeth 
Gaathaug - leder av 
nominasjonskomiteen, og 
nummer en pa lista. 

Lisbeth Gaathaug (27) er en 
sprek dame som ikke er redd for 
utfordringer. Etter kun ett firs 
medleniskap i SV Aker hun nA 
inn som partiets førstekandidat. 

Fredag var det liv i Kirkebygden 
barnehage. Da stilte 27 livllge 
smAtasser opp med egenprodu-
serte gipsmasker og flotte kosty-
mer. 

Alle skogens dyr var tilstede 
virket det som. Ungene hadde 
selv funnet pA hva de skulle 
vre, og fantasien var det ingen 
ting i veien med. Her gikk rot-
ter, mus, troI1kjrringer og 
ekorn - Supermann og Bat Man 
hAnd i hAnd. Og skjønnhetene 
var heller ikke uteglenit; balett-
danserinner og hula-hula-piker 
koste seg opp I det hele. 

Og moro hadde ungene det. 

Innfødt enebakking 
Lisbeth Gaaathaug er født og 
oppvokst pA Flateby sammen 
med en tvillingsøster og to yng-
re søstre. De fire jentene er en 
sammensveiset, syngende gjeng 
som har gjort stor lykke med sin 
"kvinnekabaret". Tvillingsøster 
Britt er forøvrig ogsA SV-nied-
lem og Aker ogsA muligens inn 
pA lista. 

EF-motstander 
Lisbeth Gaathaug er en bestemt 
dame som vet hva hun vii selv 
om den politiske kameren har 
vert kort. —Det jeg er aller mest 
opptatt av er miljøvern og ung-
domspolitikk. I tillegg er jeg 
bekymret for den store arbeids- 

"Sla katten ut av sekken" var 
spennende, sarIig fordi det van-
ket godteposer til alle etterpA. 
Og seivsagt ble det kAret bAde 
kattekonge og kattedronning. 

Et riktig sundt kosthold sto pA 
menyen - pølser og brus. Penger 
var laget for anledningen; for A 
fit brus mAtte pappbrusflaske-
penger leveres, og pølsene mAt-
te kjøpes for papppølsepenger. 

Et riktig vellykket kamevai 
selv om ikke maskene satt sit 
lenge pA. Del gikk iykler om at 
de klødde! 

ANNE-GRETE LOSSIUS  

ledigheten, og er innbitt EF-
motstander, sier hun. 

Tidligere AP-mann p lista 
Gaathaug er gift og har ei datter 
pA to Ar. Hun driver bakeriet pit 
Flateby sammen med sin søster, 
Britt. Hun har tidligere blant 
annet arbeidet pit kontoret for 
eldreomsorg i Oslo, 

Nummer to pit lista er ogsA 
spikret. Det er Rolf Solberg, 
ogsA fra Flateby. De øvrige 

Na kommer den - helse-
kontrollen for voksne! 
Denne gang er det Ire 
kull i 40-ãrene som vii fâ 
tilbudet; de som er født i 
1948, 49 og 50. —Det er 
Statens Helseunder-
sØkeiser som star for 
kontroilen, og dette er et 
Iedd I a bedre folkeheh-
sen. —40-aringer er vahgt 
da man anser denne 
aidersgruppen som best 
motivert til a tenke over 
sin helsetilstand, sier 
komunelege en, Torgeir 
Landvik. 

—Det vii bli innført fast helse-
kontroil for voksne I 40-Arene 
hvert tredje Ar. Neste gang vii de 
som er født i -51, 52 og 53 fit 
tilbudet, sier Landvik. 

Pass pit helsa 
Rundt 460 personer vil om kort 
tid motta et skriv med tilbud om 
heisekontroll. Kontrollen vii 
foregit over fire dager, og holdes 
pit Kirkebygda Heisestasjon. 
Helsestasjonen vii vre Apen 
ogsA pA kveldstid disse dagene. 

En opplysningsfolder vii sam-
tidig bli utsendt der det heter at 
alie kan selv gjore noe aktivt for 

Lisbeth Gaathaug, syngende 
S V-dame som vet hva hun vi!. 

plassene er ikke heit sikre enda, 
men det er klart at bAde Marit 
Berget fra Kirkebygda og 
Torgeir Overland fra Flateby vii 
bli A finne blant navnene. Han 
er forØvrig nylig utmeldt av 
Arbeiderpartiet. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

A ta vase pit heisa. Here av vAse 
viktigste sykdommer kan fore-
bygges, og det er her heisekon-
troiien kommer inn i biidet. 

Frivillig kontroll 
Det er Statens Heiseunder 
søkeiser som nit gAs Ut og tilbyr 
heisekontroll. Kontroilen er pit 
friviiiig basis, og en liten ege-
nandel mit betales. —Veiing, 
mitiing, sjeklcing av blodtrykk 
og kolesteroi vii bli foretatt. I 
tiilegg vii folk fit utdelt et spør-
reskjema der det biir spurt om 
kosthoid, mosjon, røyking  og 
arbeidssituasjon, sier Landvik 

Helsepersonell fra staten vii 
komme, og I tiliegg vil doktor 
Torgeir Landvik elier en kom-
munai helsesster vre tiistede. 

Far beskjed om tilstanden 
—Aile vii fit beskjed om sin hei-
setlistand etter undersøkelsen. 
De som pit en elier annen mAte 
er utsatt vii fit beskjed om A 
oppsØke lege. Vi hitper pit godt 
fremmøte, for jo tidligere man 
iegger om sin livsstil, dess bedre 
resultat, sier Landvik. 

Undersøkelsen har ailerede 
vrt gjennomført i de fleste av 
iandets fylker og kommuner. Nit 
stAr aitsit Enebakk for tur. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

Full fart pao karneval 

Her er en del av karnevalsun gene i Kirkebygden barnehage. Det 
var en utro/ig biwiding av dyi; superniennesker og danserinner som 
var sander pa elf brett. Un'ene hadde xciv lager gipsrnasker for 
anledningen. 

Her erdoktor Torgeir Land vik ifisli Lying med 2 konJrollere he/se-

søster Sissel Gundersen. Mon tro om blodtrykket er I orden? 

Helsekontroll 
ogsao  for voksne 



TEGNFORKLAAING 
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LILLE HAUG FLA.TEBY li-b., 
ENEBAKK KOMMUNE 

0 

MOTORSERVICE 
MEKANISK SERVICE 
SKADER OG LAKK 
L/kNEBILER 

111, 09-9244 14. — 09-92 45 65 

re"NOTTERBECK 
APENT 8-16. Onsdager 8-20. 

KVELD SHANDEL 
Vi hartpent hver TIRSDAG 
til ki. 19.00 

L fc\(- a 
FLATEBYSENTERET - TLF. 09/92 83 74 

! 	3990p.  g  
Middags- 
pulse bLprod 

84±2 	 ff0 

	

20pr. 	kg 

Nakkekote- 
letter 

pr. kg 

Fleske- 
knoker 
45±2IBM 

	

pr 	kg 

Servelat 
Big 

pr ha 

Okserull 

23- 1411 	

47 salami ia 

Pizza Grandiosa 

3290  
Am. guleirøde 
epler 	ff0 

KUN 	pr. kg 

Tomater 

850,
o 

Appelsiner 
080 

KUN 0 pr. kg 

Gouda F45 
7300 	90 
store stk. 59- o. 

G 35 
66" 599

pr 0 

LHK[NS 
MATSENTER 1%/S 

YTRE ENEBAKK TLF. 9240 14 
Tilbudene gjelderfra 14.2. 
og sà langt beholdn. rekker 

	  Ignctt 

Reguleringzsplaner9 odkjent 
Under et mote I Enebakk 
kommuneplanutvalg ble 
de fremlagte forsiagene 
til reguleringsplan for 
gang/sykkelvei ved 
Vg1iveien i Ytre, 
Lotterudveien i 
Kirkebygda og "Lille 
Haug" pi Flateby godk-
jent. Dermed ser det ut 
til at de sva?rt etterleng-
tede gang/sykkelveiene 
snart kan bli en realitet. 

Endelig er det kommet forsiag 
til reguleringsplan for gang/syk-
kelvei ved Vägliveien I Ytre, 
Lotterudveien i Kirkebygda og 
"Lille Haug" pa Flateby. 
Enebakk kommuneplanutvalg 
gikk enstemmig inn for de frem-
lagte forslagene. 

Vgliveien 
Forslaget til gang/sykkelvei ved 
Vâgliveien innebrer at den nye 
veien legges pA Østsiden av 
Vgliveien. Dette er foreslAit 
fordi det vii vre en direkte 
fortsettelse av parsellen fra riks-
veien til Borgveien sorn allerede 
er by-get. Arealmessig anses 
det sorn lettest a legge Iraseen 
pa denne siden. Planforsiaget 
ma ses pd sorn et trafikk-
sikringsforslag, siden det er et 
mâl A fA etablert gang og syk-
kelvei langs de mest trafikkerte 
veiene i boligfeltene. 

Lotterudveien 
Gang/sykkelveien er foreslAtt 
Iagt 	pA 	sørsiden 	av 
Lotterudveien. Dette er gjort av 
to grunner. For del første Ut fra 
en trafikkmessig vurdering da 
skolen og idreltsplassscn saint 
størstedelen av boligbebyggel-
sen pA Lotterud ligger pA denne 
siden, og for det andre da dette 
alternativet for det meste kun 
krever arealinngrep I kommu-
nens eienciom, og at dcttc kan 
gjøres uten srlig forringeise 
for skoletomla. 

Onirddet Lille Haug'> pa Flatehy. Det meste er avsatt IIt boligforrndl, og er pa 9 daa. 

Lille Haug 
Geografisk ligger omrAdet 
"Lille Haug strategisk plassert 
med kort avstand til Hauglia 
skole saint dagiigvarebutikk og 
busstopp ved ødegArdsveien. 
PlanomrAdet "Lille Haug' er pA 
91 daa og mesteparten av omrA-
det er satt av til boligformAl, 
men det er ogsA beregnet plans 
til offeritlig formAl, friomrAde 
og trafikkomrAde. "Lille Haug 
har ogsA en gunstig beliggerihet 
Ut i fra trafikksikkerhetshensyn. 

Kjennsliveien fugerer sorn sam-
levei, og det blir ogsA behov for 
gang/sykkelvei langs denne. 
NAvrende Fredheimsvei er 

Drivs 	resultater 	fra 
Øsrmarkrunden pa Ski: 
K4 
1 Anne Kaasa 	2.11.52 

K8 
2 Aud Hønsi 
	

2. 18. 10  

foreslAtt 	nedklasitisert 	til 
gang/sykkelvei hvor kun de 
nødvendigste boligavkjørsler til-
lates. 

M4 
6 Oddmund Rustad 
	

1.44.09 

M5 
2 Ole Kr. Ruud 
	

1.3947 

M6 
5 Frank Bergstrom 
	

1.49. 16  

GUNNLEIK SEIERSTAD 

7 Jan EGran 
	

1.5 1.06 

9 Per E Østlie 
	

1.54.54 

M1O 
4 Iver østvAg 
	

2. 13.52 
5 Aage Rustad 
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G ratulerer  

Hans-Erik 
Vi gratulerer Hans-Erik Tysdal 
med 20-Arsdagen 15. 2. 
"Trysiigjengen" 

Ungdomsk1ubbn i gang 
INA er det like fØr Ytre Enebakk 
ungdomsklubb starter opp igjen. 
Sett av fredag første mars for da 
er det igjen full mile pA klub-
ben! 

Stian Rydje 
Ytre Enebakk 

Siv Agnethe Nordby 
Enebakk 

Vi motes  
0 000 090 0 

Rett i fleisen! 
NA er Mjr-1rernes rcvy "Rett 
i fleisen" allerede i full gang. I 

WON kveld (onsdag) vises det to fo-
restillinger, og torsdag er det du-
ket for enda en. Primus motorer 
for revyen er Ole Bemt Lysne 
og Espen Dab! (bildet), og de 
kan love en opplevelse av de 
sjeldne Se annonse. 

Hei Fam 
Vi Ønsker A gratulere deg med 
7-Arsdagen den 15.2. 
Pappa og mamma 

Hilde Marie Krogstad 
fylte 20 Ar mandag 11.2. 
Vi gratulerer deg hjerteligst 
med dagen som var.. 
Mamma, pappa, Ase Marit, 
Unni, Bente og Tore. 

Hilde 
Du gratuleres ogsA med 20-Ars-
dagen av gode venner. 

Karoline MØrck Sandãs 
Gratulerer med 2-Arsdagen 
15. februar. 
Hilsen bestemor, tante og on-
kel, Pernille og Jonas. 

40 fir 
Kjre pappa 
Jeg vii sA gjerne gjøre litt ek-
stra stas pA deg, sA derfor den-
ne hue hulsenen fra meg. 

NA nAr du fyller 4x10, 
fremdeles en spreking, 
ingen alder vii jeg Si. 
Det hva du har betydd for meg, 
samnie hva slags problemer, 
jeg kunne stole pA deg. 
Mange ganger har jeg lurt, 
uten deg, hvem skulle jeg ha 
spurt? 
Du har nA begynt pA din 
annen ungdoms vAr, 
hAper du det beste Ut av 
den fir. 
Det har du fortjent, 
sA slA Ut hAret, men ta det pent! 
Hipp hurra for pappan mm, 
hAper dagen din blir fin. 
Hilsen Steffen 

Mette og Arvid! 
A ring is round, it has no end, 
and that's how long well be 
your friends. 
Lykke til videre med alt i livet 
og gratulerer med forlovelsen 
8.2.9 1! 
Kiem fra RAnni & Pompen 

Gulluncier  

Vi bringer her bilder av noen 
søte, smA gullunger, fotografert 
pA atelier Wiljugrein i Askim. 
Fotograf Viggo Jensen. 

Iscelin, Marius og 
Anders Pettersen, 
Enebakk. 

Praksisuke 
Denne uken er enebakkung-
dommer fra Strømnien videre-
gAende skole, avd. Flateby, A 
finne bAde pA Sykehjemmet, pA 
ligningskontoret 	og 	pA 
Stranden skole. Det er ungdom 
som gAr pA kontorlinjen ved 
skolen som nA er ute og prakti-
serer det de har Iii. 

Hovedlrer Per Gangsø ved 
skolen forteller at det er 34 ele-
ver som nA er ute i praksisuke. 

Karusellrenn 
Torsdag arrangeres det igjen ka-
rusellrenn i hopp. Sanitidig av-
holdes kretsmesterskap. I.L. 
Driv onsker velkommen til Øst-
bybakkene, og opplyser at alle 
som har lyst kan komme. Det er 
tilsammen fern hoppbakker sA 
alle har mulighet til A prove seg. 
Den minste bakken er en fern-
metcrsbakkc, dc to ncste ti og 
femten metersbakker. Den 
yngste som har prøvd seg i den 
minste bakken er fire Ar gam-
me]. -Det er ikke nødvendig A 
ha hoppski I rekrutteringsbakke-
no, opplyses det. 

Bursdagsfest 
Dette skoleAret fyller Hauglia 
skole 15 Ar, og det skal ikke gA 
upAaktet hen! Tre dager dl ende 
skal det feires, med start i dag. 
Det hele starter med forrnings-
dag, sA fortsettes det med bame-
kulturdag der barna skal leke, 
synge, lese og lytte. 

Fredag bhir det skikkelig burs-
dagsselskap med skattejakt og 
dukketeater og masse annen 
moro. Og bursdagskaka er et 
selvfølgelig midtpunkt. 

Rosemalingskurs 
NA er tiden igjen kommet for A 
melde seg pA kurs. Rosemaling-
skurs I regi av Friundervisning-
en i Ski er allerede startet pA 
Ytre Enebakk skole. Men det er 
ikke forsent A melde seg pA. Det 
er fremdeles noen ledige plasser 
igjen pA torsdagskurset. Kursets 
mAlsetting er A vekke interessen 
for gammel rosemaiingtradisjon 
og den etterhvert sA kjente We-
bjorg Steinset er kursieder. Se 
forøvrig annonse. 

Kommunen informerer 
Det meldes fra Kulturkontoret 
at sØknadsfristen for kommu-
nale tilskudd til kulturformAl 
mA vre kulturkontoret i hende 
innen 23. februar. Følgende 
former for støriad gis: 
Grunnstønad til organisasjoner, 
tilskudd til vecilikehold og drift 
av anlegg. Sc annonse. 

Arsmoter  

Flateby vannverk 
I morgen (torsdag) er det Ars-
møte i Flateby vannverk. Motet 
holdes i Flateby Samfunnshus' 
lille sal. 

Flateby Samfunns-
hus AL 
Mote for B-andelshavere vil bli 
holdt torsdag 28. februar. Det 
skal velges representanter til 
representantskapets Arsmøte. 
Mot opp og vis interesse for 
Samfunnshuset, oppfordres dot 
til. Representantskapets Ars-
møte vil.bli holdt 14. mars. Se 
forøvrig annonse. 

Helselaget 
Arsmøte i Nasjonalforeningens 
Helselag vii bli holdt i Her-
redshuset 28. februar. Medlem-
mene Ønskes velkommen. Se 
annonse. 

Pa kino 

Som kjent vii Flateby kino nA 
operere med kinoforestiliinger 
kun pA søndager. Vi her dere 
imidlertid vre klar over at vi 

fortsetter med tilbudet "lid for 
den gode filmen..." med kino-
kafe fØr forestillingen en gang i 
niAneden, og førstkommende 
torsdag vises den indiske flu-
men Salaam Bombay. Se omta-
le pA side Atte. 

Vi har fAtt henvendelser fra 
fiere barn som Ønsker A se Viva 
Villavelen. Filmen skulle vre 
godt kjent og trenger vel derfor 
ingen ytterligere omtale. 

Ungdomsfilmen Den uendeli-
ge historien er omtalt pA side-
fern. 

IRA RIGISSURIN WON HARD 2" 

Ford Fairlane, Rock'n Roll de-
tektiven. "Cool" er bare fornav-
net - han er vill, han er gal og 
med hArreisende metoder har 
han spesialisert seg pA Los 
Angeles' musikkverdens man-
ge floker og intriger. 

Politiet hater ham, hans kolle-
ger kan ikke utstA ham, men 
selv anser han seg som gods 
gave til menneskene ... da spesi-
oh den feminine delen. 

En actionskomedie som sjok-
kerte USA! 

Aksj eutvidelse 
PA ekstraordinr generalfor-
samling i Vignett ble det be-
sluttet A heve aksjekapitalen 

M!X% 

Kirkene I Enebakk 
søndag 17. febr. og 
onsdag 20. febr. 91: 

17.2. 
11:00 Enebakk kirke 

v/Hclghcim 

20.2. 
19:30 Enebakk kirke. Faste 

gudstj. vfHelgheim. 
SkriftemAl. Nattverd 

Torsdag 142.  
V) 21:00 Salaam Bombay 

Tid for den gode filmen 
....m, kinokafe 

Sønda.g 17.2.  
B) 16:30 Viva Villaveien 
U) 18:30 Den uendeiige 

historien, 2. kapittel 
V) 20:30 Ford Fairlane 

TRF  	

Egenomsorgshefter 
Like for jul ble det utdelt ege-
nomsorgshefter dl de husstan-
dene der man traff folk hjem-
me i en hektisk førjulstid. 
—Heftet inneholder rAd om 
hvordan du kan ta vare pA hel-
sa di selv, og hva du kan gjøre 
ved en del vanlige sykdommer 
og skader, sier kornmunelege 
en, Torgeir Landvik (bildet). 

De som ikke har mottatt hef- med inntil 200 000 kroner. tet kan fA dette ved A henvende 
helses 	I Kirke- Vi innbyr derfor alle ak- seg ill 	tasjonen samt afle andre int- 

mandag eller tirsdag pA tele- 	
terosserte filR kjopc 

fon 92 60 60, eliler shiv til 	100 kroner per stykk. 

helsestasjonen ved Skjaret. 



Julemessen er en UV tie mange aktiviterene som har skaffet egenkapiral iii veie. 
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Hvor mange larere bar Enebakk im 1991•92? 
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Unnskyid at vi spør kjre politi-
kere, men er det noen som vet 
svaret pa spørsmâlet ovenfor? 
Da dere vedtok kommunebud-
sjettet 17. desember, var det har-
de nedskjringer pa skolesekto-
reri. Dere vedtok I hovedsak 
ridmannens forsiag, men de 
rammene som ble salt var i 
utgangspunktet for smä til A 
dekke de forutsetninger rAdman-
nen la til grunn. Skolestyret liar 
fAn den utakknemlige oppgaven 
A fordele elendigheten. 

Den største delen av skolebud- 

sjettet utgjores naturlig nok av 
iønninger. I budsjettforsiaget 
dere gikk ut fra var alle poster 
skAret inn til beinet. Det betyr at 
det eneste stedet det er noe A 
spare, er pA Irer1ønningene. 
Dersom det do or gjort feil, eller 
at det er underbudsjettering pA 
enkelte poster, vii dette sIA ut 
ved at stillinger ma forsvinne. 
Dette gAr selvsagt direkte ut 
over elevene fordi lrerteuheten 
avtar. 

Det tragiske i denne situasjo-
nen er at dersom denne vintereri  

forsatt blir like kald, mister 
elevene enda flere lrertimer. 
Fyringsbudsjettet er nemlig skA-
ret ned i forhoid til de to foregA-
ende Ar da vinteren utebie, og 
overskrideiser mA tas fra iØnns-
budsjettet. 

Det er heller ikke satt av nok 
midler til avvikling av tilsyri-
svaktordningen, (Den ordningen 
som gjør det mulig A Jeie ut sko-
lene pA kveldstid.) Dette spiser 
ogsA itererstillinger. 

Som andre i dette landet for-
venter 1rerne seg en liten  

lønnsøkntng i 1991. Vi bar ikke 
fAtt bekreftet hvorvidt det er satt 
av midier til dette. Dersom sA 
ikke er tilfelie, vii ytterligere 
stillinger forsvinne. 

Da dere som politikere vedtok 
budsjettet, var det en forutset-
ning at 8-9 stillinger yule for-
svinne. Dette mente dere var 
akseptabelt. 	SA 	lenge 
1rerstii1inger er salderingspost, 
hvor mange stillinger i tillegg til 
dette vii ogsA vre akseptabelt? 
For oss ser det ut som om taket 
or satt for man har fAn full over- 

sikt over følgene. Vi er redd for 
at følgene blir verre enn dere 
forutsane. NA er det vtergudene 
og eventuelie enøk-tiltak som 
avgjr kerertettheten neste sko-
leAr. Kan dette vre riktig? 
SLIK KAN IKKE EN 
ANSVARLIG ARBEIDSGI-
VER OPPTRE. 

For Norsk Laererlagsklubb 

ved Ytre Enebakk skole 
Paul-Arne SØrljord 

UENDEE JGE 
WSTORIEN 

En bred aktivitet utad i 
forhold tii samfunnet, og 
et fruktbart menighetsliv 
som favner vidt, pa tvers 
av interessegrupper- det 
er den ambisiØse mil-
settingen tii Marl Inenig-
hetsrãds ieder, Reidar 
MØrk. 

I et par Ar har han nA sittet ved 
roret i Mari menighet. Han har 
fulgt dugnaden pA Man 
Menighetssenter fram til fØrste 
milepel, Apningen av bame-
hagen. NA star han pA for A mar-
kedsføre behovet for fortsatt 
innsats fra menigheten, slik at 
hele senteret kan tas i bruk i 
Iøpet av 1992. 

Mobiliseres for felies sak 
Samordning av den resterende 
del av dugnadsinnsatsen pA 
Mari Menighetssenter skuile 
were i de beste hender. Med sin 
bakgrunn som leder for robs-
seidrettslaget Driv, og ansvaret 
for dugnaden pA Mjr Stadion 
liar Mork solicle erfaringer A øse 
av, og en bred kontakifiate i 
Ytre-samfunnet. Dette er verdi-
fulle ressurser nAr massene I fol-
kekirkemenigheten Marl skal 
mobi]iseres for en felles sak, 
som de fleste i lokalsamfunnet 
er en del av. -9 av 10 innbyggc-
re i Ytre Enebakk er faktisk 
medlemmer av Den Norske 
Kirke, fastslAr Mork. 

Milepel 
-Det var en milepel da bame-
hagelokalene i menighets-
senteret kunne tas i bruk I mai i 
fjor. Ved pAskctidcr avsluttes 
andre byggetrinn. Da kan pre-
stekontoret tas I bruk. 

UtpA vArparten blir det sA dug-
nad pA rominndelingen i hove-
detasjen hvor menighetens nye 
storstue - storsalen pA 75 kvm. 
skal were. —Denne hAper jeg det 
skal lykkes oss A fA yrkesskolcn 
pA StrØmmcn til A gjøre ferdig, 
som skolens byggeprosjekt i 
skoleAret 90/91, sier MOrk. 

Folkekirke 
- Marl Menighet skal were en 
folkekirkemenighet! VAst ønske 
er at senteret skal fylles med liv 
fra morgen til kveld. Ujennom 
det gjenstAende dugnadsarbeide 
hAper vi A fA fram en større 
bredde i menighetslivet. Vi Øns-
ker A nA videre ut til befolkning-
en - bli en del av folks daglige 

were en folkekirkemenughet 
i ordets egentlige forstand 
- Derfor blir det ogsA viktig for 
oss A formidle at alle har like 
store "aksjer' I det ferdige 
menighetsenteret. Og alle har 
samme ansvar for A fA det fer-
dig, og for den videre drift. 
Gjennom den etablerte givertje-
nesten has alle anledning til a 
were rued, sier Mork. Ved A 
melde seg som fast giver, med 
en fast mAnediig sum, er man 

med pA A sikre senterets løpende 
drift. 

Solid egeninnsats 
1,700000 kroner i rene penger, 
pluss en dugriadsinnsats pA 
rundt 300.000 kroner er prisen 
pA Marl menighetsenter. 
Kommunalt og fylkeskommu-
nalt tilskudd, dugnad, sølvak-
sjer, Enebakkspillet, julemesser, 
loppemarked og gayer, samt et 
husbanklAni pA 800.000 til bar-
nehagedelen utgjør finansiering-
en. HusbanklAnet er det eneste 
menigheten akter A sitte igjen 
med nAr senteret er ferdig. 
Dugnadsinnsatsen, 	sammen 
med gayer og aksjoner utgjør ca 
600.000 kroner av den totale 
finannsieringen. - En innsats det 
stAr respekt av fastsiAr Mork. - 
Det gir gninn til optimisme med 
tanke pA den framtidige drift, 
og det sier noe om at Man 
Menighetssenter har solid stØtte 
og velvilje I lokalbefolkningen. 

Godt grunniag 
EnnA gjenstAr noen dugnadsti-
mer for Marl Menighets storstue 
en kiar til A tas i bruk. -Men nAr 
det skjer, vii grunniaget were 
der for et menighetsliv i full 
bredde, og som et flertall av 
menigheten, i en eller annien 
sammenheng kan kjenne seg 
som en del av, sier en begeistret 
menighetsrAdsleder. 

ASLAUG TIDEMANN  

Thgdomsfilmen denne uken er 
Den ueç14ge.bistorien", 

kanittel to. 

-c Ar er 2Att siden unae 
- n ti*e inn i den mimt 

vidunderlige eventyrverden et 
barn kan oppleve: Da han ieste 
en magisk bok, Den uendelige 
historien", bie han trukket inn i 
handlingen.. og besøkte landet 
Fantasia og dets utrolige inn-
by-gem. 

I kapittel to gAr Bastian wk  

en gang inn i den eventyrverde-
nen han kjenner sA godt. Men 
noe er forandret: en mystisk 
makt skremmer folket i 
Fantasia og gj 	ngivefsene 
nomme og golde. Og som den 
Barnlige Keiserinnen sier; bare 
Bastion kan redde Fantasia fra 
den onde niakt som truer landet 
- og som dermed kan ta fra alle 
verdens barn deres historier, 
drOmmer og eventyr. 
luger 
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Hvor mange larere bar Enebakk im 1991•92? 
Unnskyld at vi spør kjre politi-
kere, men er det noen som vet 
svaret pA spørsmAlet ovenfor? 
Da dere vedtok kommunebud-
sjettet 17. desember, var det har-
de nedskjringer pA skoiesekto-
ten. Dere vedtok i hovedsak 
rAdmannens forsiag, men do 
rammene som bie satt var i 
utgangspunktet for smA til A 
dekke de forutsetninger rAdman-
nen Ia til grunn. Skolestyret har 
fAtt den utakkneniligo oppgaven 
A fordele elendigheten. 

Den største delen av skolebud- 

sjettet utgjørcs naturlig nok av 
lønninger. I budsjettforslaget 
dere gikk ut fra var alle poster 
skAret inn til beinet. Det betyr at 
det eneste stedet det er noe A 
spare, er pA lrerlønningene. 
Dersom det da er gjort feil, eller 
at det er underbudsjettering pA 
enkelte poster, vii dette slA ut 
ved at stillinger mA forsvinne. 
Dette gAr selvsagt direkte ut 
over elevene fordi 1rertettheten 
avtar. 

Det tragiske i denne situasjo-
nen er at dersom denne vinteren  

forsatt blir like kaid, mister 
elevene enda fore lrertimer. 
Fyringsbudsjettet er nemiig skA-
ret ned i forhold til de to foregA-
ende Ar da vinteren uteble, og 
overskridelser mA tas fra iØnns-
budsjettet. 

Det er belier ikke satt av nok 
midler til avvikiing av tilsyn-
svaktordningen. (Den ordningen 
som gjør det muiig A leie ut sko-
lene pA kveldstid.) Dette spiser 
ogsA lrerstiJlinger. 

Som andre i dette landet for-
venter lrerne seg en liten 

Iønnsøkning 11991. Vi bar ikke 
fAtt bekreftet hvorvidt det er satt 
av midier til dette. Dersom sA 
ikke er tilfelle, vii ytterligere 
stillinger forsvinne. 

Da done som politikere vedtok 
budsjettet, var dot en forutset-
ning at 8-9 stiiiinger yule for-
svinne. Dette mente dere var 
akseptabelt. 	SA 	ienge 
hererstiil inger er saideringspost, 
hvor mango stiilinger I tillegg til 
dette vil ogsA vre akseptabelt? 
For oss sen dot ut som om taket 
er salt for man bar fAtt full over- 

sikt over følgene. Vi er recdd for 
at føigene blir verre enn dere 
forutsatte. NA er det vrgudene 
og eventueilo enøk-tiltak som 
avgjør irertettheten neste sko-
leAr. Kan dette vre riktig? 
SLIK KAN IKKE EN 
ANSVARLIG ARBEIDSGI-
VER OPPTRE. 

For Norsk Lnererlagsklubb 
ved Ytre Enebakk skoie 
Paul-Arne Sørfjord 

UENDEIJGE •., 
IIISTORIEN 

En bred aktivitet utad i 
forhold til samfunnet, og 
et fruktbart menighetsliv 
som favner vidt, pa tvers 
av interessegrupper- det 
er den ambisiøse mãl-
settingen til Marl menig-
hetsrãds leder, Reidar 
Mork. 
I et par Ar bar han nA sittet ved 
roret i Mari menighet. Han har 
fulgt dugnaden pA Mari 
Menighetssenter fram til første 
milepel, Apningen av bame-
hagen. NA stAr han pA for A mar-
kedsføre behovet for fortsatt 
innsats fra menigheten, slik at 
hole senteret kan tas i bruk i 
løpet av 1992. 

Mobiliseres for felles sak 
Samordning av den resterende 
del av dugnadsinnsatsen pA 
Man Menighetssenter skulle 
vere i de beste hender. Med sin 
bakgrunn som leder for mas-
seidrettslaget Driv, og ansvaret 
for dugnaden pA Mjr Stadion 
har MØrk solide erfaringer A øse 
av, og en bred kontakiflate i 
Ytre-samfunnet. Dette er verdi-
fulle ressurser nAr massene i fol-
kekirkemenigheten Mari skal 
mobiliseres for en felles sak, 
som de fleste I lokaisamfunnet 
or en del av. -9 av 10 innbygge-
re i Ytre Enebakk er faktisk 
medlemmer av Den Norske 
Kirke, fastslAr Mrk. 

Milepel 
-Det var en milepel da bame-
hagelokalene I menighets-
senteret kunne tas i bruk i mal i 
fjor. Ved pAsketider avsiuttcs 
andre byggetrinn. Da kan pre-
stekontoret tas i bruk. 

UtpA vArparten blir dot sA dug-
nad pA rominndelingen I hove-
detasjen hvor monighotens nyo 
storstue - storsalen pA 75 kvm. 
skal vere. .-Denne hAper jeg det 
skal lykkes oss A fA yrkesskolen 
pA Strømmen til A gjØre ferdig, 
som skolens byggeprosjekt i 
skoleAret 90/91, sier MØrk. 

Folkekirke 
- Man Menighet skal vre en 
folkekirkemenighet! VAit ønske 
or at senteret skal fylles med liv 
fra morgen til kveld. Gjennom 
det gjenstAende dugnadsarbeide 
hAper vi A là fram en større 
bredde i menighetsiivet. Vi øns-
ker A nA videre ut til befolkning-
en - bli en del av folks daglige 

were en folkekirkemenighet 
i ordets egentlige forstand 
- Derfor blir det ogsA viktig for 
oss A formidle at alto bar like 
store aksjer' i det ferdige 
menighetsenteret. Og alto har 
samme ansvar for A IA det fer-
dig, og for den videre drift. 
Gjennom den etablerte givertje-
nesten har alle anledning til A 
were med, sier Mork. Ved A 
melde seg som fast giver, med 
en fast mAnediig sum, or man 

med pA A sikre senterets løpende 
drift. 

Solid egeninnsats 
1300.000 kroner i rene penger, 
pluss en dugnadsinnsats pA 
rundt 300.000 kroner er prisen 
pA Mari menighetsenter. 
Kommunalt og fylkeskommu-
nalt tilskudd, dugnad, sølvak-
sjer, Enebakkspiliet, julemesser, 
ioppemarked og gayer, samt et 
husbankiAn pA 800.000 til bar-
nehagedelen utgjØr tinansiering-
en. HusbanidAnet er del eneste 
menigheten Ater A sitte igjen 
med nAr senteret er ferdig. 
Dugnadsinnsatsen, 	sarnmen 
med gayer og aksjoner utgjør ca 
600.000 kroner av den totale 
finannsieringen. - En innsats dot 
stAr respekt av fastslAr Mork. - 
Det gir grunn til optimisme med 
tanke pA den framtidige drift, 
og dot sier noe om at Man 
Menighetssenter har solid støtto 
og velvilje i Iokaibefoiknirigen. 

Godt grunniag 
EnnA gjenstAr noen dugnadsti-
mer for Marl Menighets storstue 
er klar til A tas i bruk. -Men nAr 
dot skjer, vii grunniaget vre 
der for et menighetsliv I full 
bredde, og sorn et flertall av 
menigheten, i en oiler annen 
sammenheng kan kjenne seg 
som en del av, sier en begeistret 
menighetsrAdsledor. 

ASLAUG TIDEMANN  

Cngdornsfllmen denne uken er 
"Den ueuçgc..1aeoiicn", 
kapittel to. 

Pere Ar er gArt siden unge 
Bastian WA&C inn I den mest 
vidunderlige eventyrvenilen et 
barn kan oppieve: Da han leste 
en magisk bok, 'Den uendeiige 
historien', bie han trukket inn i 
handlingen. og besøkte landet 
Fantasia og dots utrolige inn-
byggere. 

I kapittel to gAr Bastian nok 

e u ro Shell - 
bonus 

en gang inn i den evencyrveide-
non han kjenner sA godt. Men 
noe er forandret: en niystisk 
makt skremrner folket i 
Fantasia, og gjør osngivelsene 
toimne og golde. Og som den 
Barnlige Keisenirinen sier; bare 
Bastian kan redde Fantasia fra 
den onde makt som truer landet 
- og som dermed kan ta fra alle 
verdens barn deres historier, 
drømmer og eventyr. 
Iliger 
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1 MERSHUS 
ESKOMMUNE 

GL0t1MAS DELTA OVEREN PER 
NOROEUROPAS S TOR STE INNLANDSDELTA. 

Ny flott konsert 
med Storbandet 
Lørdag tro Enebakk 
Storband til med sin 
11. konsert og som 
vanhig ble del en ene-
stiende forestilling 
med taut hus pa Mjrer 
ungdomsskoie. Det 
kan ikke vre tvih om 
at Enebakk Storband 
holder høy nasjonal 
kiasse og med Arne 
Domnerus som 
gjestesolist matte det 
bli en musikkopplevel-
se av dimensjoner. 

tnebakk Storband klernte til 
med fengende rytmer allere-
de I Apningsnumrneret, og 
dirigent Torgrim Sollid tok 
publikuni med glans etter sitt 
personlige 	humoristiske 
'Apningsnummer'. Deretter 
gikk det i ett helt til salen ble 
stille og konfransier Marit 
Myhre kunne introdusere 
kveldens gjestesolist Arne 
Domnerus. 

&rne Domnerus 
Lørdagens gjestespill med 
Enebakk Storband var Arne 
Domnerus tredje besøk i 
Enebakk. Domnerus ci en av 
Seriges mest kjente jazzmu-
sikere, og hans musikk er 
kjent fra film, TV, radio og 
selvfølgelig en rekke plate-
innspillinger. Derfor var det 
nok mange som hadde store 
forventninger til lørdagens 
konsert. Og Domnerus skuf-
fet ikke. Med dyp innievelse 
og stor utstrAling spilte Arne 
Domnerus seg inn i alle 

musikkelskeres hjerter under 
lørdagens konsert. —Norsk 
publikum er det beste publi-
kum en musiker kan spille 
for, sa Domnerus og hstet 
star applaus. 

Variert repel-toar 
Enebakk Storband hadde 
valgt Ct variert og flott reper-
toar til Arets konsert. Blant 
annet to arrangementer av 
den kvinnelige storbandar-
rangøren Nancy Sandvoll 
stod pA programinet. Hun er 
en av fA kvinner som 
arrangerer for storhand og 
utvilsomt en av de mest dyk-
tige. I tillegg ble det ogsA 
fremfØrt kjente slagere som 
Little Brown Jug, My funny 
valentine, Little Sarah og 
Georgia in my mind. 

Storbandets faste vokalist 
gjennom de siste Arene, 
Lasse Sagen, bidro med 
irnponerencle sang til tross 
for en lettere forkjølelse, og 
dette bare viser hvilken fan-
tastisk stemme Sagen er i 
besittelse av. 

Ubetinget suksess 
Det kan ikke vere tvil om at 
helgens konsert ble en ny 
stor musikaisk suksess for 
Enebakk Storband, og med 
et fantastisk publikum i en 
fulistappet sal pA Mjr ung-
domsskole ble det hele en 
musikkopplevelse av dimen-
sjoner. Vi gleder oss til fort- 
settelsen 	og 	ønsker 
Storbandet lykke til videre. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 

Aine Domnerus og Enebakk Storband sørget for flott musikk 
pd Mjcer ungdomsskole iØrdag kveld. 
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I forbindclse med Akershus fylkeskommunes Vannbruksplan stdr det nci en utstilling i foajeen i 
Herredshusei. Utstillingen vii std oppe i en rndned. 

Forurensni'ngen I vaser  
dragene skal reduseres 
11987 vedtok Akershus 
fylkesutvalg a starte 
vannbruksplan legging pa 
Romerike. Et Vann-
bruksplanutvalg VBPU 
ble stiftet og na forelig-
ger flere fyldige rappor-
ter om tilstandene og 
mulighetene I omrãdet 
Vorma-Glomma-øyeren. 
I Enebakk kornmunes 
miljøvernplan heter det 
blant annet at kommu-
nen vii gá inn for a redu-
sere forurensningen av 
vassdragene gjennom 
reduksjon av utslippene 
fra jordbruk og hushold-
finger. 

Omrâdet i og rundt Glomma-
Vorma-øyeren-vassdragct strek-
ker seg fra sørenden av øyeren 
til sørenden av Mjøsa. og utgjør 
Ca. 1700 kvadratkilometer. 
Mesteparten av omrAdet er jord-
og skogbruksomrâder og vann-
og vAtmarksomrâder med rikt 
fiske, dyre- og fugleliv. I tillegg 
finnes flere industribedrifter 
irmenfor dette arealet.. Derfor er 
det mange brukeriñteresser 
knyttet til vassdraget og omrA-
det forøvrig. 

HovedmiI 
Hovedm1esettingen i prosjek-
tets handlingsplan er A utvikle 
planomrAdets forutsetninger for 
A tiltrekke seg ferie- og fritids-
betinget etterspørsel gjennom A 
satse pA og bevare rekreasjons-
og kulturverdier som er knyttet 
til den aktuelle vannveien og 
omrAdet rundt. 

Kulturverdier i Enebakk 
I Akershus fylkeskommunes 
vannbruksplan er følgende 

kulturverdier 	nevnt 	for 
Enebakks 	vedkommende; 
Enebakk kirke fra 1200-tallet, 
PrestegArden med hovedbyg-
ning fra 1819, en rest a' det 
berømte Flatebygodset og byg-
detunet. Det er ogsA nevnt reste-
ne av de mange sagbrukene som 
ligger i vassdragene langs 
øyeren. 

Informasjon og tiltak 

En viktig side ved vernearbeidet 
er behovet for A informere am 
objektene. Det viser seg ofte at 
dette Øker interessen for vern. 

Kulturminnene har behov for 
forskjellige 	tilretteleg- 
gingstiltak, og det er her de sto-
re problemene kan oppstA utifra 
prioritering av knappe offentlige 
midler til kulturverntiltak. 
Derfor er tiltak som kan trekke 
pA frivillige og private interesser 
sr1ig realistisk pA kort siki. Det 
er her tenkt at historiclag, 
idrettslag, jeger- og fiskefore-
finger eller naturverniag etc. 
kan bidra til oppsetting av blant 
annet info-skilt og merking av 
stier. 

Bat- og fritidskart 
Et parallelt gjerrnomført pro-
sjekt under vannbruksplanarbei-
det har vrt utarbeidelsen av et 
bAt- og fritidskart for omrAdet 
Vorma- Glomma-øyeren. Dette 
kartet viser lokalisering av blant 
annet kulturminner og reiseliv-
sprodukter i omrAdet, og ci 
grunnieggende for alle aktivite-
ter knyttet til vannveiene. Kartet 
er nA ferdig og er Iagt ut for 
saig. 

Vannressurser i Enebakk 
Enebakk kommune har tre vann 
som er drikkevannskilder: 
Gjeddevann pA Flateby med 
avrenning 	til 	øyeren, 
BØrtervannene med lilsig fra 
Rausjø, Mosjøen og enkelte 

andre mindre skogsvann og med 
avrenning tit øyeren gjennom 
PrestAa og Lyseren med avren-
ning til Glommavassdraget. I 
tillegg har kommunen ogsA 
enkelte andre vannressurser 
skogsvann med avrenning mot 
øycrcn, skogsvann med avren-
ning til Binningsvannene, 
Langen, VAg, Mjr som gAr 
over i HobøI/Vannsjø- vassdra-
get og øyeren. Desiste vannres-
sursene har stor betydning i for-
bindelse med friluftsliv, rekrea-
sjon og hobbyfiske. 

Mlsettinger 
Kommunens mAl er A redusere 
forurensningeri av vassdragene 
først og fremst ved reduksjon av 
forurensning fra jordbruk og 
hushoidninger. 1 tillegg ci 
mAlsettingene A skaffe tilstrek-
kelig mengder med vann. Dette 
kan gjØres ved vannrestriksjoner 
eller gjennom utbygging av led-
ningsnettet. NAr det gjelder Mo-
akkutbyggingen sA er mAlet A 
sanere fiest mulig enkeltutslipp 
og A utbedre eksisterende kloak-
kanlegg og Iedningsnett. 

PA Flateby er planene utbed-
ring av eksisterendeiedninger. 

I Kirkebygda er utskifting av 
hovedledning pA strekningen 
Herredshuset-rensearilegget, og 
utbygging av hovedkloakk i 
Ekebergdalen 	mAlsettingen, 
mens det pA Burstad er A utrede 
eget minirenseanlegg, eventuelt 
overforingsanlegg 	til 
Kirkebygden kloakkrenseanl-
egg. 

Ytre Enebakk kloakkrenseanl-
egg bygges Ut til A ta imot uts-
lipp tilsvarende 7 000 p.c. Del 
er ogsA planlagt utbedring av 
eksisterende ledningsnett, og 
spesielt utbygging av kloakkied- 
ningen 	pA 	strekningen 
Kvernstuen - RAken - Gran. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 
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Beredskapsw 
brosjyren 
Skaper frykt 
Kommunens beredskapsbrosjyre har skapt sterke 
reaksjoner blant folk. Mange synes brosjyren bade er 
skremmende og usmakelig. Flere synes ogs den er er 
ufulistendig og misvisende. —Det var uheldig at brosjy-
ren ble utgitt pa dette tidspunktet, og jeg hekiager 
sterkt om noen er blitt engstelige. Katastrofer ma ikke 
vere krig og jordskjelv; i ha beredskapen i orden 
ved blant annet flom og strømstans er viktig, sier 
rdmann Bjorn Halvorsen. 

De aller fleste av kommunens 
husstander har nA mottatt kom- 
munene 	beredskapsbrosjyre. 
Den er utdelt pA døra til de aller 
fleste gjennom frivillig innsats 
fra lag og organisasjoner i byg-
da. En del sterke reaksjoner p 
denne er kommet We til kom-
munen og Vignett. 

Katastrofemaksimering 
Fra flere hold er det kommet 
sterke reaksjoner pa beredskaps-
brosjyren. —Dette er en usmake-
lig og skremmende brosjyre 
son] gir inntrykk av at det er kri-
se og katastrofe underveis. En 
psykologisk dArlig utformet fol-
der som i tillegg er ufutisten-
dig, rnisvisende og usmakelig, 
er noen av de sterke reaksjone-
ne. 

Folk lurer ogsA pa om det er 
gin skikkelig informasjon til de 
som har delt denne ut, da mange 
kun har fan brosjyren dyttet I 
hãnden uten noen form for 
informasjon. 

Tenker beredskap daglig 
Râdmann Bjorn Halvorsen sier 
at kommunen er ansvarlig for 
sivilt beredskap. —I all var plant-
egging og i Art daglige arbeid 
ma vi tenke beredskap. A plani-
egge veier er beredskap; a fA 
strømforsyning fra forskjelhig 
hold, er en del av beredskapen, 

sier ridmann Halvorsen. Han 
legger til at det er bekiagehig om 
noen er bliti engstelige ener a 
ha mottatt bcredskapsbrosjyren, 
og sier at katastrofer ikke kun er 
krig ogjordskjelv. 

Ikke nødvendig hamstre 
—For noen ar tilbake opplevde 
Flatebys befolkning a were uten 
strØm i en ukes tid pa grunn av 
store sngfall. Mange hadde kun 
elektrisk oppvarming: dette har 
med beredskap A gjøre, sier 
Halvorsen. Og legger til at i 
flomtider er det ogsâ greit A vite 
hva man kan ha behov for i til-
felle man pA en eller annen mate 
blir avskAret fra omverdenen i 
kortere eller lengre tid. 
—Intensjonene med brosjyren er 
A fA folk til A tenke gjermom sin 
egen situasjon, og det er ikke 
meningen at folk skal hamstre 
mat, sier han. 

Skulle informere 
Brosjyren har vrt under planl-
egging i lang tid. Tilsvarende 
brosjyrer er deli ut med jevne 
mellomrom opp gjennom Arene. 
Halvorsen forteller at denne 
brosjyren ble anbefalt av We 
fylkesberedskapslederen i Oslo 
og Akershus, og av kommunens 
eget beredskapsrAd. Friviflige 
organisasjoner er represeritert i 
kommunens beredskapsrAd, i 

tillegg til politikere, helseperso-
nell og folk fra administrasjo-
nen med ordfører KAre Kjølle 
som den Øverste politiske 
ansvarlige, og rAdmannen med 
det daghige ansvaret. 

—Frivihlige organisasjoner har 

delt ut brosjyren, og meningen 
var at de samtidig skulle infor- 	en. 
mere om bàkgrunnen for A utgi 
den. Om dette ikke er butt gjort 
er 	det 	beklagelig, 	sier 
Halvorsen, og legger til at det er 
leit om folk er bhitt redde, noe 

Komniunens heredskapshrosjyre er ikke bare godt mottarr. En del er b/itt engstelige, og andre mener den 
er bade rnisvisende og ufulistendig.  —Det er bekiagelig orn folk er b/itt redde, sier ra'dmann Bjorn 
Halvorsen. 

som overhodet ikke var mening- 
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Gutt pâkjert 
Torsdag ble en gutt pâkjørt pa 
riksvei 120 ved garden 
Sikkerbøl pa Flateby. Gutten 
gikk over veien bak en buss. 
Hjernrystelse og brudd pA 
kragebeinet ble resultatet. 

Resultater fra aktivitetsseri-
en i hAndball i Mjerhallen 
lørdag: 
Kolbotn - Langhus 1-9 

DrøbakfFrogn - Driv 1 10-1 
Siggerud - Langbus 7-5 
Kolbotn- Driv 3 1-18 
Siggerud - Driv 2 4-3 
Driv 1 - Driv 2 5-5 
Drøbak/Frogn - Driv 3 9-2 

Resuttater fra sondagens 
hAnbailkamper 
Mjerha1len: 
J12 Enebakk - Vestby 3 	10-4 
J14 Enebakk - Jar 	2-21 

Grovt tyveri 
Nan til tirsdag ble det begätt 
innbrudd I Enebakk Kornsilo 
og MØlle i Ytre Enebakk. Det 
meldes om at det denne gang 
var lite som ble stjAlet. 

J16 Driv - 1-lolmen 1 	15-19 

G14 Driv I -Haslum 	17-14 

M4 Driv - Drøbak/Frogn 17-21 

To pâgrepet 
To personer er pAgrepet etter 
innstigningstyverier i Ytre 
Enebakk. Personene has sne-
ket seg inn gjennom Apne 
dØrer mens folk har vrt 
hjemrne. En dame ble pAgre-
pet i Oslo da hun prøvde a 
lØse inn en sjekk tilhørende 
folk som er butt bestjAlet i 
Enebakk. En mann er ogsA 
pAgrepet for det samme for-
holdet. Saken blir etterfors-
ket. 

I grøfta 
Lørdagskvelden cirka kiok-
ken 19:25 ble det meldt at en 
lastebil var havnet i grøfta 
ved Holttjern/TømmerbrAtan. 
En personbil kern over i laste-
bilens kjØrebane i en sving, 
og sjAføren pA denne hadde 
ikke annet A gjre cnn A kjøre 
ut i grøfta. Han kom fra det 

med smA skader. 

Det opplyses at det var glatt 
fore, og at personbilen hadde 
stor fart. Lensmannskontoret 

Ønsker A komrne i kontakt 
med sjøføren av personbilen, 
en sølvgrA Opel Ascona. 

Telefonterror 
En kar scm utgir seg for lege 
bar vistnok gjort det til sport 
A ringe opp darner som nylig 
liar g,jennomgAtt en fødsel og 
utspørre om dercs scxsualliv. 
En ung dame fra Enebakk er 
nylig 	butt 	oppringt. 
Lensmannskontoret opplyser 
at ogsA en dame i SØrum  har 
fAtt 	 tilsvarende 
telefonoppringning. 

Nytegning av aksjer i 
A/S Vignett 

PA 	ekstraordinr genera lforsamling den 
18/10-90, ble det besluttet A heve aksjekapi-
talen med inntil kr 200.000,-. 

Vi innbyr herved alic aksjonarenc samt 
alle andre interesserte til A kjope aksjer a 
kr 100,-. 

Aktuelt belop kan settes inn pA konto 
1605.601.5802 fram til 1/5-1991. 



Anne Lise Skaug og Torgils Opedal kunne forsikre beboerne i Rdken am at gang- og sykkelveien 
Ráken-Kvern.stubekken snart vii stdferdig, 

GRAN VIDEO & 
S TORKIOSK 
(;ran, Ytre Enebakk. III'. 92 55 00 

Video - Tobakk  -  Kioskvarer 
Dagligvarer - Spillehall 

Nye fihiner h)),er mâned 

Apnirigstider: Man.-fre 	 10 - 21 
LØr. 	 11-21 
Soil. 	 13-21 

140 arbeuldsledige 
enebakkinger 
Ved utgangen av januar var 
det registrert 140 helt arbeids-
ledige enebakkinger melder 
arbeidskontoret for Nedre 
Romerike. Av disse var det 97 
menn og 43 kvinner. 

I tillegg var 55 personer sys-
selsatt i ulike arbeidsmar-
kedstiltak. 

Totalt for Akershus og Oslo 
utgjor del en Økning pA 16 % 
siden november. 

økningen av den regsistrerte 
arbeidsiedigheten skyldes del-
vis sesongvariasjoner, og et 
stort antall permisjoner og 
oppsigelser som gjaldt fra 
Arsskiftet. 

Ungdomsledigheten har steget 

med 25 % fra forrige telling, 
og økningen er stØrre i 
Akershus enn i Oslo. 

Langtidsledigheten steg noe 
siste mAned, men er noe 
mindre enn ledigheten for 
øvrig. I Akershus regner man 
at hver tredje arbeidsiedig har 
vrt uteri arbeid i over et halvt 
Ar. Flere faller ogsA ut av dag-
pengesystcrnct etter A ha vrt 
ledige i 80 uker sammenheng-
ende. 

Fylkesarbeidskontoret 	for- 
venter en fortsatt okning i 
ledigheten, for den igjen redu-
seres av sesongmessige sving-
finger og økt bruk av arbeids-
markedstiltak. 
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Gang. og sykkelveien ferdig i 92 
I mange ãr har Rãken og Tangen velforening kjem-
pet for a fá gang/sykkelvei pa strekningen Raken-
Vik- Kvernstubekken. Endelig er prosjektet kom-
met med I Norsk Veiplan og I Iøpet av 1992 skal den 
endeilge traseen vre gjennomført. 

I forrige uke inviterte Rken 
og Tangen velforening til 
âpent mote om gang/sykkelvei 
RAken-Vik 40-50 beboere 
hadde mon frem for A stilie 
spørsmAl til kommunens repre-
sentanter, Øyvind StrØm (Frp), 
Anne Use Skaug (A) og tek-
nisk sjef Torgils Opedal. 

Ferdig 1992? 
11985 ble resultatet av et kom-
rnunestyrevedtak at gang/syk-
kelvei RAken-Vjk-Kvemstu 
bekken skulle fA førstepriori-
tet. Men til tross for aktiv inn-
sats fra teknisk etat ble det 
ikke bevilget penger til gjen-
noniføring av prosjektet, og 
dermed ingen pAbegynnelse av 
utbyggingen. NA ser imidlertid 
alt lysere ut. I løpet av 1992 
skal prosjektet vre godt 
igang, og selv cm mange fort-
san er skeptiske til at utbyg-
gingen kommer igang er det 
stor grunn til A tro at pengene 
som er bevilget denne gangen 
vil komme. 

Ny veitrase 
Utbedring av strekningen 
RAken-Vik-Kvernstubekken 
omfatter omlegging av veitra-
seen RAken-Vik, gang/sykkel-
vei RAken-Kvernstuhekken, 
rundkjøring ved Vik og utjev-
ning av "kamelpukiene" pA 
strekningen 	 Vik- 
Kvemstubekken. Hele prosjek-
tet er kostnadsberegnet til. Ca 
25 mill. I tiilegg er ogsA 
utbyggirig av 	VAgliveien- 
Orreveien planlagt ferdig i 
1992. 

Gtir etter planen 
Mange av sporsmAlene scm 
ble stilt de fremmtte kommu-
nepolitikeme gikk pA hva man 
kunne gjøre hvis det ikke skul-
le komme penger til utbyg-
ging. Det var tydelig at bebo-
eme hadde vanskelig for A tro 
pA politikernes løfter, og det er 
kanskje ikke sA rart etter sA 
mange Ar med aktiv innsats til- 

synelatende uten at noe er butt 
gjort. —Det er ingen grunn til A 
tro at pengene ikke skal kom-
me. Veikontoret har sagt de vii 

gjore seg ferdig i Ytre 
Enebakk, og foreløpig ser alt 
ut til A gA etter planen, kunne 
teknisk sjef Torgils Opedal 

forsikre de fremmøtte beboer-
ne om. 
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"Salaam Bombay" 
filmen der gatebarn 
spiller seg selv 
Han starter pa bunnen 
av gatehierarkiet og blir 
"en som leverer te og 
brød". - Dette handler 
om gatebarn, barn i ver-
den som ma kiare seg 
selv pa gunn as' ytre oms-
tendigheter, pa grunn as' 
fattigdom og forned-
relse. Riktignok omhand-
ler filmen som vises pa 
Flateby kino I morgen 
barn fra India denne 
gang, men kunne like 
godt vart plukket ut av 
norsk virkelighet. 

Filmen scm vises pA Flateby 
kino i morgen (torsdag) er en 
film i rekken av "de gode fume-
ne'. En film som tar for seg 
gatebams virkelighet og hver-
dag. 

clatebarn i Bombay, 
Det er rundt hundre tusen gate-
barn i verden - barn som er 
overiatt til seg selv, som har 
funnet seg tilrette pA gata. I 
denne kategorien er ogsA mange 
tusencalls barn kidnappet eller 
pA annen mAte fjernet fra sine 

foreidre og sitt narmiijø. Mange 
lever som fanger I fabrikker, og 
spesielt gjelder dette i en del av 
de 	sAkalte nyindustrialiserte 
land i Asia. Det er dette filmen 
handler om; barn som lider pA 
grunn av voksnes kynisme og 
pengebegjr. 

En realisitisk film som ogsA 
berører lille Norge. 

"Ekte" skuespillere 
Filmen "Salaam Bombay' er en 
oppsiktsvekkende film som er 
laget fra Indias virkelighet. 
Skuespillerne i filmen er virkeli-
ge gatebarn, og etter filmen 
vendte de tilbake til gata med 
med Iønn og et fond fra spilie-
inntektene som kapital for en 
bedre femtid. Filmen handler 
om verdikoruflikter og rettfer-
dighet. 

Gatebarna vedrører oss 
Still opp og se denne filmen! 
Det er en film som viser virke-
ligheten for et stort antall barn 
som er overlatt til seg selv pA 
grunn av fattigdom. Det er 
rundt 100 000 gatebarn i verden 
i dag ; størsteparten i Latin-
Amerika og Asia. Gatebama 
kiarer seg pA et vis; barn scm er 

fanger i fabrikker overlever ogsA 
- de fleste av dem. Og noen av 
alle disse barna vii fA makt, og 
hva At de bruke den til; pA hvil-
ken mAte vii hatet komme til 
uttrykk? —_Dette vedkommer 
oss her hjemme like mye som 
India ellier et hvilken som heist 
annet land. 

Vi har allerede mange gate-
barn i Norge. Se filmen og fA et 
visst innblikk I hva som foregAr! 
Dette gjelder i aller høyeste 
grad ogsA vAr fremtid. 

Filmklubb i startgropa 
Fiateby kino bestAr av et meget 
aktivt friviliig styre. En entusi-
astisk gjeng sorn ønsker mer 
enn bare A vise film. 
Kinokomiteen Ønsker A knytte 
til seg folk som er spesieit 
interessert i film, og scm kunne 
tenke seg A vre med pA A dan-
ne en filmkiubb. Etterhvert 
hAper ogsA komiteen A fA startet 
en fiimklubb for barn. 

I bygdas rike kulturliv er det 
kanskje kun en slik klubb som 
mangler, men dette blir helt sik-
kert en reaiitet i kort framtid. 
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Fortsatt 
skole- 
utleie 
Ti lsynsvaktordningei 
ved skolene i kommu-
nen er under avvik-
ling, og denne uken 
vii vaktene fâ tilbud 
om andre kommuna-
le stillinger. I kjøle-
vannet av dette har 
en del av Ieietakerne 
ved skolene fttt besk-
jed om at utleien 
stopper umidclelbart, 
noe som ikke medfø-
rer riktighet. 

Skolesjef Hans-Erik 1-loim 
sier at det ikke har vzert 
skolestyrets mening a 
stenge skolene for utleie pa 
kveldstid, men penger til a 
opprette den näverende 
ordningen med Iønnede til-
synsvakter er ikke t oppdri-
ye, sâ det arbeides nA med a 
finne andre løsninger. 

Andre losninger? 
Skolesjef Holm sier at det 
nA er opp til samarbeidsut-
valgene ved den enkelte 
skole A finne forsvarlige 
ordninger for fortsatt utleie. 
—Skolestyret vii hele tiden 
bli orientert om hva som 
skjer, og skulle det skje noe 
sâ drastisk at en skole blir 
foresiAtt stengt mA dette 
behandles ph nytt av politi-
kerne, forteller Holm. Dette 
gjeider ogsA hvis det blir 
snakk om belait utleie. 

Stengt en periode? 
Ved Enebakk U har enkelte 
lag fAtt beskjed om at sko-
len blir stengt for utleie 
allerede fra denne uken av. 
Rektor Harald Nyen sier at 
dette har berodd ph en mis-
forstAeise. —Om noe slikt 
skulie komme ph tale vii 
leietakeme fA beskjed 
direkte fra meg, sier han. 

Samarbeidsurvalget ved 
skolen skal behandle saken 
i siutten av mAneden, men 
Nyen vet ikke hvordan en 
forsvarlig utleie skai gjen-
nomfØres uten tilsynsvak-
ter. —Vi har mange utleier 
her, og det kan nok komme 
ph tale A stenge skolen en 
periode til vi finner en god 
løsning, sier han. 
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PINSEMENIGHETEN 
'(IRE ENEBAKK BETEL 

Onsci 1312 ki. 20,00: Bonn. 
Torsd. 1412 ki. 19.00: Sos-
terring has Marte Gus-
tavsen. 
Sond. 17/2 kI, 18.00: Tom 
Fahmi. 
Tired. 19/2 ki. 19.00: Mu-
sikkovelse. 
Velkommen til Betel. 

KJOP PELS HOS FACMNINEN 
Del koster ikke mer 

Fagkunnskap 
gir trygghet pL to A  
med 48 ârs 	q%P11 'I  
erfaring 

EGETVERKSTED OG KJOLELAGER 

ROMERIKES ENESTE 
PELSMESTER 

PELSMESTER 

Stromsvn. 44 - N-2010 Strommen 
TIf. 06/81 37 38 

Parkering bak 
forretningen 
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Klubbunr/dommen pd Flateby kan glede seg - det b/jr fortsatt klubb pdfredager! Her bilde av en del avjuniorguttenefrafjerde til og 
med sjette kiasse. 

Fremdeles klubbo 
 

0 

ap nt pa Flateby 
Det har den senere tid 
vert snakk om t stenge 
ungdomsklubben pa 
Flateby pa fredagskvel-
dene pi grunn av dârlig 
Økonomi. Dette bar 
skapt sterke reaksjoner 
blant klubb-ungdommen 
da dette er det eneste til-
budet de har. Ni ser det 
alikevel ut til at kiubben 
A fortsette med fredags-
apent. Ubenyttede 
iønnsmidler fra ung-
domsklubben I Ytre vii 
bli overført til Flateby. 

Klubbicdcr Linda Johnsen ph 
Flateby forteller at de ikke har 
ionnsmidler nok til A iØnne en 
ieder pA fredagskveldene. —Skal 
vi bruke mer av vArt budsjett ph 
lØnn vii det gA utover den øvrige 
driften, og dette er ikke forsvar-
hg, sier huri. 

Foreidrene stiller opp 
Linda forteller at det var fçrst i 
fjor at kiubben begynte med fre-
dagsâpent. Tidligere har den 

vrt Apen kun ph tirsdager og 
torsdager. 

—PA fredagskveidene har vi tre 
foreldrevakter i tiliegg til en 
kiubbleder. Vi er nødt til A ha en 
fast kiubbleder i tiilegg til 
foreidrene da en person som 
kjenner ungdommen mA vere 
tilstede. Hver og en av 
foreldrevaktene er der sApass 
sjeident at de ikke blir skikkelig 
kjent med ungdommene. Det er 
viktig at det er folk tilstede som 
kjenner dem, og derfor mA vi ha 
en fast leder der, sier Linda. 

Hun legger til at foreidrene er 
veidig flinke til A stilie opp. 

Midler fra Ytre 
Ku1tursekreter 	Aslaug 
Tidemann sier at det ikke er mer 
penger A hente ph kuiturbudsjet-
tet. Posten til ailment kulturar-
beid er nedskAret med 130 000 
kroner, nee som er formidabeit 
ph et fra for knøtthite budsjett. I 
tillegg er det nedskAret 10 000 
kroner ved hver ungdomsklubb. 
—Det gAr an A søke om midier til 
spesielle tiltak, men ellers er 
potten torn, sier Tidemann. 

NA fAr ahikevel 
Flatebykiubben fortsette med  

fredagsApent. Dette fordi kiub-
ben i Ytre har mAttet holde 
stengt en tid da alt niusikkutstyr 
ble stjAiet fra kiubben i host. 
Do intisparte lønnsmidiene her 
A bli overført til Flateby. 

Tidemann understreker at dette 
ikke vii gA utover driften av 
kiubben i Ytre, som forØvrig vii 
Apne igjen første mars. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 



TILBUD 
Saig av dekk 

+ omlegging og avbalansering 

PJORDISK DEKK IMPORT A .5 
Gran, Ytre Enebakk. TIf. 92 54 90 

SALGET OKER.' 

Vi trenger flere bruktbiler 
Ta kontakt snarest 
pi HE 09 - 88 08 96 
Pris fastsettes i forhold 
til markedet. 

Auksjon hver torsdag kI. 1830 

Østfolcl Bilauksjon AS 
tlf. 09 - 88 08 96 Men lndtrstrifelt 

1800 Askim 

7~ 

maza 
90 Mazda 626 2.0 GLX kombi 

rn/soIl. 	 kr 159.000 
88 Mazda 626 2.0 116 V 

sedan 	 kr 149.000 
87 Mazda 626 2.0 LXS 

kombi 	 kr 79.500 
85 Mazda 626 2.0 LX sedan 

soltak 	 kr 57.800 
86 Mazda 323 1.5 LX kombi 	kr66.700 
85 Mazda 323 1.5 LX sedan 	kr54.700 
86 Mazda 929 2.0 DX 5G 

soltak 	 kr 74.800 
82183 Mazda 929 2.0 HT 	Kr 59.800 

ANDRE MERKER 
83 Cilroën Visa GT 	Kr 29.800 
84 Forc Sierra 2.0 L st.vogn 	kr 56 .800 
85 Fiat Ritmo 70 GL 	kr 42.000 
84 Fiat Ritmo 70 	kr 37.800 
83 Honda Accord EX act 	Kr 62.800 
87 Mitsubishi Lanser GL 

st.vogn 	 kr 68.000 
88 \lissan Laurel 2.4E SLX 

rn/aul 	 kr 109.700 
84 Opel Rekord 2.0 S act 	kr 57.800 
85 Peugeot 205 XR 1.3 	kr 53.000 
86 Toyota Celica m'aut 	kr 139.800 
88 Volvo 245 GLE st.vogn 

mfaul 	 Kr 156.800 
86 Volvo 240 GL 	kr 96.700 
87 Volvo 240 GLI st.vogn kr 115.600 

VARE OG KOMBIBILER 
85 Mercedes 200 T rn/salt. 	Kr 98.000 
85 Range Rover rn/aut. 

(leg. 86 	 kr 93.000 
89/90 Toyota Hiace 	Kr 90.250 

Alle priser inki. reg.avo. 

Auto 
Auto Partner A]S, tlf. 06/80 0777 

v/Apoteket i Liliestrom 

RUST PA BILEN 
I 	- 

TectiI 
	.1 

499 
Vi utferer rust-skadereparasjoner pa Deres bil til 

hyggelige priser. Vi utfører ogsá opprettning og cle- 
leskifting. Lakkerer gjør vi med SIKKENS billakk. 

Vi gir gratis takst og fast forhándspris. 

A.S SLITU KAROSSERIVERKSTED 
Tif. 09/89 44 76 - Slitu 

wi I'IODA I Indre østfold 

87 Honda Accord 2,DEXi, red met. 	Kr 119.500,- 
87 Honda Accord Aerodeck, sort 	Kr 138.000,- Lay km 
86 Ford Sierra 2,0 L, sort, 3-d. 	Kr 63.500,- 
86 Ford Sierra 2,0 L aut, sclv met. 3-d. Kr 69.500,- Lay km 

84 Nissan Cherry brun/gull met. 	Kr 47.000,- 
90 Ford Escort Vare, hvit 	 Kr 65.000,- 
80 Fiat Ritmo 65, guI 	 Kr 15.000,- 
88 Ford Sierra 2.Oi Ghia sty., alt utst. Kr 148.000,- Lay km 

88 Volvo 245 Vare, hvit 	 Kr 75.000,- 
82 Audi 80 CD solv met., 5-syl. motor Kr 48.000,- 

Alle med s - v.hjul + ferdig reg. 

Spydeherg Bil & Karosseri A.S 
Løvestad Industrifelt, 1820 Spydeberg 

Telefon 09/83 80 48 . 82 52 22 (kveld) . Telefax 09/83 88 30 

cingh"5  Bil 
B RLP m I bILMARKED 

MITSUBISHI: 
90 Colt CLXI 

kr 128.000.-
88 Galant GLS1 

kr 153.000.-
86 Galant GLS 

kr 96.000.- 
85 Colt 
5-do rs 	kr 57.000. 

KJØP BRUKT 
LIKE TRYGT SOM 

NYTT HOS MITSUBISHI 
FORHANDL.ERN 

._' 

MITSUBISHI 
TOTALGARANTI 

• Jnntil 2 árs bilgaranti 
• lontil 40.000 km 
I 30 dagers byttereu. 
• Garanti mot økonomiske 

mistigheter 

ANDRE MERKER: 
Ford Sierra 

2.0 CU 	r 95.000. 
87 Mazda 323 
so!t, 3-ders 	kr 77.000. 
88 MaAa 626 LX 

84.000. 
8G Fiat RitnioSbS 

54.000. 
85 Hat Uno4S 

42.000.- 
VA RE B IL: 

86 sLa3aru E 10 
4WD 	42.000.- 

Alle biler qodkjent med 
ti(standsrapport. 

Ferdig reg. med garanti. 
Lanqapent torsdag til 19. 

:: 

LnnISHUS BIL 19 
Langhusveien - 1405 Langhus - TI,;. .09,87 20 02 

wik 
	

MITSUBISHI 
MITSUBISHI 

MOTORS 
- din partner I bil 

 

LIN SJ 	fEI 

1 I AUTO RISERT BILVER KSTED 
Rud, 1911 Flateby 

TILE 09/92 8772 'IlL! Apningstider 	 7.30-15.30 
Tirsdager 	 7.30-19.00 

NOROL 

LLif! 
A 

Vi monterer/reparerer BILGLASS og sliper SIKTRILLER 
(siktriller er spor i glasset som renser pusserne og frontru-
ten holdes ren) mens du venter, TAKLUKER monteres pa 
dagen. 
Vi reparerer ogsa EKSOSANL., STØTDEMPERE mimer. 
Monterer ogsá pa kveldstid, etter avtale. 

Na GRATIS siktrille (verdi kr 300,-) til alle som skifter 
bilgiass hos oss innen 1.3.91. 

Vi utferer ogsâ rengjøring og polering av din bil utvendig 
og innvendig til meget gunstige PRISER. Vi henter og 
bringer bilen foq 	

Vi star for KVAL!TET 

Vaskim 

& bilpleie 
Trøgstadvn. 6 Vis-à-vis Shell (Kvikk Auto) 

lIt: 88 94 90-88 57 50-83 60 19 Mob. 094 37565 
Rep/skithng av RIIruter-SiktriIIen-TakLuker-Vsk-PoIering-Eksos StGtdemper 

10 
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R. Hoveisrud a.s Volkswagen 
-velges med hode og hjerte 

Hvamstubben 8, 2013 Skjetten . TIf. 06/84 20 30 

Norges 
mest soligte sma* bil 

Nye Polo er komfortabel, sikker og rimelig, bade i innkjøp og drift 
Derfor ble den Norges mest solgte smibil 
11990. Vi lover en behagelig over- 
raskelse enten du prover Fox, CL 
eller den nye milovennlige Polo 
diesel. Leveres som coupé og 
stasjonsvogn. 

Alle Volkswagen personbiler har Mobil' -
tetsgaranti som sikrer deg hjelp 24 timer 
I døgnet dersom bilen stopper. 

Polo fm kr 98,240,m Volkswagen Audi Forikring gir dug gurohge forsikringsvilk,r. 

11 
'Wflctt 	   

Nyhe t #/ KJØP 
BRUKTBIL MED 
OK RIKSGARANTI 
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I 

I 
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I 

I 

30 DAGHIS BY1TEREIT - BILASSISTANSE D0CIVET RUNOT 
LAISOMFA11E1WE BEPARASJONSHJELP - ii'gpint 

24 IVIANHJERS CARAIIflI - GARAPIlI MOT HEFIUSER 
TILSTAPJDSRAPPORT 

UKEPIS TIL.BlJD: 137 Opel Omega 2.01 CL servo kr 125.000.- 
90 Vectra 2.0 I, 5-dors kombi 	  kr 205.000 
90 Isuzu Midi, 4x4, 5 seter, kombi, b 	 kr 125.000 
89 Peugeot 405 CR1, blâ met. 	  kr 130.000 
88 Opel Kadett, aut., hvit 	  kr 	95.000 
88 Citroën AX Sport 	  kr 	68.500 
86 Opel Ascona Conibi 1.6 5, red 	 kr 	72.000 
86 Peugeot 505 GTI, koksgrá 	  kr 	99.000 
85 Opel Ascona 1.6 CL, red 	  kr 	65.000 
85 Ford Fiesta 1.1!, 3-ders 	  kr 47.700 
84 BMW 520 I, blã 	  kr 89.000 
84 Nissan Silva Sport, coupe 	  kr 79.000 
83/84 Toyota Hi-Lux diesel, 2 WD 	 kr 48.000 

I OE Ski 	  

CifiWEBAKKEN AUTO A.S) 
IANOLITTVEIEN 14 

TLF. 09/87 73 50 - SKI NARINGSPARK 
APN I NG STI DE R: 

an. -tirs. - ons. -fre. 7.30-17.00. Tors. 7.30-19. Ler. 10-14 M 	 4 
- - - - - - - 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

SPAR TUSENVI
I$ AV KRONE,R  NA! 

TORSDAG APENT TIL KL. 19.00 
FREDAG TIL KL. 17.00 • LORDAG IlL KL. 14.00 

FOR KR. 	NA KR. 
89 Toyota HiAce Diesel Kombi 	 :132000 122.000 
88 Toyota HiAce Kombi, 4x4 	 125.000 115.000 
88 Corolla 40 Wagon 	  '160.000 150.000 
88 Toyota HiAce Kombi, 4x4 	 130.000 120,000 
88 Toyota HiAce Kombi 	  115.000 105.000 
87 Toyota HiAce Kombi 	  105.000 95.000 
87 Mitsubishi Space Wagon EXE 	 65.000 55.000 
87 Mazda 929 DX st.v 	  85.000 75.000 
87 Toyota Camry GU 4d 	  148.000 138:000 
87 Ford Sierra 2.9SrrJsdt. 	  125.000 115.000 
87 ToyotaCelica2,00T 	  170.000 160.000 
87 Toyota CamryXList.v. 	  129.000 119.000 
87 Opel Ascona Exclusiv 	  115.000 108.000 
87 Ford Scorpio 2,4iC'Lm/aut 	 155.000 145.000. 
87 Nissan Bluebird 2,0 SIX 	 105.000 98.000 
86 Peugeot 205 	  60.000 50.000 
86 Opel Kadett 1,6SGL 	  78.000 68.000 
86 LanciaTheniaTurbo 	  120.000 110.000 
86 Toyota Carnal ll4d 	  91.000 81.000 
85 Toyota CanryCornbi 	  105.000 95.000 
85 Ford Scorpio 2,0 CL 	  120.000 110.000 
85 Toyota Starlet 	  65.000 	55.000 
85 Nissan Patrol vare 	  68.000 	58.000 
83 Toyota Tercel 3D 	  50.000 	43.000 
83Peugeot505kombi 	  59.000 	49.000 

FOR KR. NA KR. 
88 Corollal,6XLst.v. 	  120,000 110.000 
88 Corollal,6XL3-ders 	  108.000 98.000 
88 Corollal,6XL3-dørs 	  102.000 92.000 
88 Corollal,3XL3-dgrs 	  95.000 85,000 

-estIogtl ' - Norges 1n.-  

87188 Corolla 1,6 XL 4-ders 	 110.000 	100.000 
87/88 Corolla 1,3 XL 3-ders 	 90.000 	80.000 
87/88 Corolla 1,6 XL 3-ders 	 102.000 	92.000 
87/88 Corolla Cornbi 1,6 XL 	 120.000 	110.000 
87/88 Corolla 1,6XL3-dars 	 104.000 	94.000 
87/88 Corolla 1,3 XL 
	

89.000 	79.000 
87 Corolla 1,3 DX 	  68.000 	58.000 
86 Corolla Combi 1,6 DX 	  79.000 	69.000 
86 Corolla Combi 1,6 CL 	  77.000 	67.000 
85 Corollal,3DX5-ders 	  67.000 	57.000 
83 Corolla Combi 1,6 DX 	  68.000 	58.000 

FOR KR. NA KR. 
88 Toyota Caniry XU, sedan, softak, ant. 137.D(0 128.000 
88 Toyota CamryXLsedan  	 112.000 103.000 
88 Toyota CarnryXU,sedan 	 121.000 110.000 
88 Toyota Camry XU, sedan, soltak, aut. 138.000 129.900 
87 Toyota CamryGli,st.vogn  	 156.000 146,000 
87 Toyota Camry XL, sedan 	 108.000 99,900 
87 Toyota Camry XLi, sedan 	 129.000 119.000 
87 Toyota Camry XL, sedan 	 115.000 105.000 
87 Toyota Camry GU, sedan 	 148.000 138.000 
87 Toyota Can'rryXU,st.vogn 	 129.000 119.000 
87 Toyota Camry XU, sedan 	 139.000 129.000 
86 Toyota Camry DX, sedan 	 78.000 68.000 
86 Toyota Caniry DX, kombi 	 105.000 95.000 
86 Toyota Carnry CLI, sedan 	 108.000 98.000 
85 Toyota Camry DX, kombi 	 105.000 93.000 

Alle priser er ferdig registrert. 

INNBYTTE: Brukt mot brukt • FINANSIERING: Fra 13,9 nomincll rente, 60 mndr 
GARANTI: Fra 2 ar - 10.000 km. Full dekning • FORSIKRING; Topp Toyota forsikring.. 

Apningstider: Mandag-fredag kI. 9.00-17.00 • Torsdag kI. 9.00-19.00 • Lørdag kI. 10.00-14.00 

TOYOTA Hvam Blml AS 
Hvamsvingen 5, 2013 Skjetten. TIf. (06) 84 20 20 



Bade skogsp!antingen og avvirkningen viste et bra resultat for 
Enebakks vedkomrndne i 1990. Granbarkbillefangsten var deriinot 
nedsidende; den størstefangsten  siden det store skaded ret 1980. 

Futt og fart Pao  leir 
Vmterferie, sol og snø, fine 
skiturer, slalAm, god mat 
og godt fellesskap med en 
gjeng jevnaldrende i trygt 
miljØ. 

Øisten Skullerud skal 
vre med pA leir i vinterfe-
rien, og vi ber ham fortelle 
titt 	hva som skjer pA en 
slik heir. 

—I fir regner vi med snø i 
vinterferien, og bAde 
Skogtun Ungdomssenter i 
Nannestad, der det er leir 
for fjerde til sjette kiasse, 
og pA Hurdal Verk med leir 
for syvende til niende kias-
se, er det fine skilØyper  og 
anledning til turer i slalAm-
bakke. 

Det er bibelsamlinger, 
hyggekveld 	med 
misjonsopplegg, konkur-
ranser og mye, mye mer 

Øistein Skullerudfra 
Dalefferdingen blir med pa' 
vinterleir pd Hurdal Verk i 
vinterferien. 

som bare mA oppleves! 
Leir er topp, bli med da 
vel, sier Øistein. 

NLM 

Det var en glad og fornøyd Asbjørn Roger som heniet sin 
gevinst iii en verdi av 500 kroner hos Arnstein Johansen ved 
Kdres Dugligvw-er. 

Asbjorn Boger 
vant matkurven 
Den tieldige vinner av 
ãrets matkurv fikk seg 
en liten overraskelse 
da Vignett kontaktet 
ham. Han var nemlig 
ikke War over at det 
var mulighet for 
gevinst for de som 
betalte sitt abonne-
ment fØr 1.januar. 

Vinnemummeret 	denne 
gangen ble 17817, og rlavnet 
til den heldige vinneren er 
Asbjøm Boger fra Ytre 
Enebakk. Boger har bodd I 
Enebakk i over 50 fir, men 
han er ikke ekte Enebakk-
gutt. 

Ikke kjøpt todd 
-Jeg kan ikke huske at jeg 
har kjøpt lodd hos dere, var 
AsbjØm Bogers umiddelbare 
kommentar da Vignett kon-
taktet ban. Derfor var det en 
Iykkelig Asbjøm Boger som 
møtte opp for A plukke Ut Slfl 

gevinst hos KAres 
Dagligvarer I forrige uke. 

Vi har ogsA trukket Ut en 
heldig vinner av et oljeskift 
hos Linjebygg pA Flateby. 
Vinner ble Knut Nilsen fra 
Ytre Enebakk. Vignett gratu-
lerer. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 

Rosemafing- 
NA haster jet med a melde seg pa torsdagskurset, 
hvor det er noon plasser ledig (tirsdagskurset er 
fulit). 

Kurset passer for bade nybegynnere og viderekom-
ne. 

Kom og opplev et kjempehyggelig og 1rerikt fel-
lesskap med 1rer Webjorg Steinset. 
Ring Friundervisningen I Ski, 
t1f. 09/87 74 10/87 34 57. 

Friundervisningen i Ski 
Tilsiuttet Folkeuniversitetet 
Holtevn. 7, Postb. 282, 1401 Ski 
TIf. 09/87 34 57 

Kr. 477.200,-
i gjennom-
snittlig 
førstepremie. 

Det er ingen tvil om at MAltips 
er butt en stor suksess. 
Aflerede det første Aret ble 
flere nordmenn MAltips-
miIionrer, og førstepremieri 
là pa hele 477.200 kroner 
gjennomsnitt! 

X Máltips! 
Overskuddet fra Mtltips 
gartH idrett og forskning. 

Godit ár for skogbruksmetaten 
Skogsbruksetaten I 
Enebakk kan for 1990 
skilte med stor avvirk-
fling p skog, den stØrste 
statistikkfØrte noensinne. 
Tilsammen 35 188 
kubikk tømmer ble hogd 
til tross for wermest 

umulige" driftsforhold. 
Men alt er ikke bare fryd 
og gammen. Fjorrets 
fangst av graribarkbitler 
var skremmende stor; 
den stØrste  siden det sto-
re skaderet I 1980! 
Arsmeldingen 	 til 
Skogbruksetaten I Enebakk, Ski 
og OppegArd for 1990 viser et 
godt Ar for Enebakk 1 forhold til 
de to andre kommunene. 

God tømmerhogst 
Tihammen 35 188 kubikk tøm-
mer ble hogd her i komniurien, 
og dette er den stØrste hogsten 
som noengang er statistikkfØrt. 
Ifølge skogbrukssjef Asmund 
Jahr synes dette som et pars-
doks da det var nrrnest umuli-
ge driftsforhold" i fjor vinter. 
Sommeren var imidlertid rime-
hg tørr silk at en del av det man 
ikke kiarte pA vinteren ble tatt 
igjen da. 

Enebakk ligger bra an i forhold 
til Ski kommune, som ligger 
godt under gjennomsnittet fra 
Arene for. OppegArd kommer 
ogsA Ut med et lite hogsttahl. 

Det ble innført kjøperestriksjo-
ner pA cellulosevirke i fjor som 
forte til at hvert skogeierlag fikk 
maksimalkvoter A forholde seg 
til. 

Bra skogsplanting 
Plantingen kom tidlig igang i 
Enebakk, men mAtte avsluttes i 
begynnelsen av juni pA grunn av 
lite planter og lite fuktighet I 
marka. Men en god del ble plan-
tet pA høsten sA Jahr konklude-
rer med en rimelig bra plante-
sesong; 158 000 planter ble satt 
Ut pA 770 dekar. BAde Ski og 
OppegArd ligger her pA et langt 
lavere antall. Tallet I Ski er alt 

Skremmende billefangst 
AV de tre kommunene hadde 
Enebakk I 1990 et skremmede 
høyt antall granbarkbihlefangst. 
9 2.55 biller ble fanget. I Ski var 
antahlet 5 575 og i OppegArd 2 
896. Dette er den største fangs-
ten som er gjort I Enebakk siden 
det store skadeAret i 1980. 

I fjor var det en "begrenset" 
bihlekrig der 430 feller ble 
ulpassert. Ski hadde usatt 310 
feller, mens OppegArd kun had- 
de et fAtall. 	Noen endring i 
den generelle sunnhetstilstand 
er ikke registrert. 

ANNE-GRETE LOSSIUS 

for lavt og ligger pA 630 dekar 
og 125 000 planter. I OppegArd 
viser gjennomsnittet for de tre 
siste Arene en beplantning pA 10 
500 trr pA 53 dekar. 

Skogstynning for dArlig 
Skogbrukssjefen i Enebakk 
mener tynningen har vert for 
dArlig, men dette skyldes, ifølge 
Jahr, blant annet diskusjon 
rundt av nødvendigheten av 
tynning, og dArligere avset-
ningssituasjon for cellulosevir-
ke. 150 dekar ble tynnet I 
Enebakk 11990, mens i Ski ble 
kun 71 dekar tynnet. —I dag kan 
en i praksis si at det er umulig A 
gjennomføre tynninger pA grunn 
av avsetningssituasjonen, kon-
kiuderer Jahr i Arsmeldingen. 
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Løsningen ma vre Vignett i hende 
senest ferstkommende 

mandag kI. 12. 
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KJent Enebakk*). 

Stedet som skjiilte seg bak "Kjent i Enebakk" i uke 4 
var Elvenes 1 Lkebergdalen (Michael Furulunds bus) 
Det er tydeleig at Furulund er godt kent i bygda for 
denne gang var telefonstorm fra folk i hele kommu-
nen. De heldige vinnere av hvert sitt lodd denne uken 
ble: 
Espen Skjeret, Flateby 
Kim Esbjug, Ytre Enebakk 
Ragnhild Hagen, Ekebergdalen 
Her kommer var nye nøtt. Vet du hvor dette er, sâ 
ring oss p telefon 92 60 04 innen tirsdag klokken 
12:00. De med riktige svar blir med oss i trekningen 
av nye pengelodd. 
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Vinner av sist ukes kryssord ble ogsâ en mann. 
Denne gang er det Arne Kristoffersen fra Oslo S som 
gikk av med seieren. Vignett gratulerer og fern Flax-
todd er pa* vei. 



FALLSKJERMKURS 
STORT PASKEKURS 
8.-10. mars 

IKAROS FALL$KJEIIMKLUBB 

AKERSHUS 

POSTBOKS 14,1405 LANGHUS— GIRO 1812 3005 434 
TLF. 0212170 03 - TOM 

SPYDEBERG Zoo 
Stasjonsgt. 15 - TIf. 09/83 83 35 

flatozor TILBUD 13.-20. FEBRUAR IAMS Vt- 

Man. - 
ons. 	10-17 
Torsdag..1O-18 
Fredag .... 10-17 
Lørdag,.. 9-14 

12 liters AKVARIUM 
m/Iys - plante - sand og 2 fisker 	 KR 295. 

-' ,-  

' 	:VERoENSMEST  ISOLGTEHUNDEFOR Funna 

0 I FORHANDLES NA 

OGSA AV OSS 
	 PUAIN 

NorskfØdte undulate,; .parakitter 
og pap egØyer til svart 

gunstige priser 

1 
ANF 

Nytt amerikansk ky//in gbasert 
HUNDEFOR 
18 kg 	KUNKR 

20 kg KATTE- 

SAND 	KUN KR 79*m 

Tif. 
838335 

Lokale til Me 
72 m2  i garasjeanlegg til leie. 
Lokalet har to kjøreporter, egner seg til la-
ger/lettere produksjon, oppvarmet. 

Henv. Karisens Bilruter A/S 
Flateby 

Tif. 9.30.17.00 09/92 80 13 

Jente ønsker a lele leiligliet 
I Ytre Enebakk, mm. 40 kvm. Ta kontakt 

HE 09/92 49 75 etter kI. 17.00 

ENEBAKK KOMMUNE 
Kulturkontoret 

Koulimunalt tilskudd til kuItur1ormI 
Følgende tilskuddsordninger kuiangjøres herved med 
søknadsfrist 23. februar 1991. 
- Grunnstanad til organisasjoner 
- Tilskudd til vedlikehold og drift av anlegg 
Ved Axets behandling av kniturmiddelsoknader vii det 
bli lagt sr1ig vekt pa søknader fra lag, forefinger og or-
ganisasjoner hvor en ønsker a prioritere det alimenne 
barne- og nngdomsarbeidet. 
Seknadsskjemaer m.v. er allerede utsendt til aktuelle 
kulturorganisasjoner og foreninger. For ovrig kan søk-
nadsskjernaer fdes ved henvendelse til kulturkontoret. 

PER AARSKOG NS er ci imporl- og 
engros! irma med en forventet omsetning 
I 197P/i 700 mill. kroner. 
Ved siden at' saig til grossister og detal-
jiste, har Iirmaer oppreltet bulikkjeden 
NILLE, som pr. dam bestir av .50 Ion-el-
finger innen Iorbroksvarer, gayer, leker 
ko5rnetikk mm. 

LAGER- 
MEDARBEIDER(E) 
søkes til vart lager pa Gran, 
Ytre Enebakk. 
For videre informasjon og 
avt. om  konferanse, kont. 
Arild ell. Mathias. 

Per Aarskog As 
GAUPEV.23, 9-1914 VInE ENEBAKK, NORWAY 
T1.F.: 09) 92 5260 FAX: 09)92 5525 TLX: 196 19 LLEN 

Ler WordPerfect 5.0/5.1 
3-clagers grunnkars, uke 9, 10 og 11. 
3-dagers videregdende kurs uke 12 ev. e. avt. 

Kursavgift kr 3.000,- inki. kursmateriell og lunsj. Ved 
pamelding til bade grunnkurs og videregdende kurs er 
prison hr 5.500,-. 

Kursene holdes 1 nye, trivelige lohaler pa Strammen. 
Hver deltaker far sin egen nye PC a arbeide med. 

Vi han ogsa tilby andre PC-kurs. 

For pdmelding, ring 06/80 08 09. 
Strømsveien 62, 2010 Strømmen. 

•	 
NOI9SXE DATAVIKARER 

15 

to 

-

Ytre 

Enebakk 

Ungdoms- 
/ 	klubb 
Vi er i gang igjen et-
ter innbruddet - med 
full musikk fra fre-
dag L mars ki. 19.00. 

Styret 

((RETT I FLEISEN 
Mjr-Irerne med ny revy 

Forectifling onsdg 13. febr. kf. 18.00 og 20.30 
Torsda9 14. febr. kI. 19.00. 
Billetter fic I sparebasken NOR, pi Ytre Enebakk Kensin & Service, p 
postkontoret i Kirkebygen og cod inngang. 
Prison or kr 60,- for vokane og kr 30,- for Mjr-elever 09 ffl9IO. 

SONETERAPI 
Oreakupunktur og aromaterapL 

Ettektiv behandli rig ved slac- 
king, roykeavvenni.lg og 

forskjellige plager. 
% Enehakk Naturterapi 
\d' 	v/Marit Elin Soil) 

TIf. 09/92 70 44 

Ungt samboerpar 
nVI barn ønsker d lele hus el. leilighet i Enebakk. 
HASTER. 	 Bill. mrk. Enebakk 

Hybel/leilighet 
ønskes leid, Ca. 2000,-, ens-
hg gutt 18 ar, fast jobb. 

Treffes pa tif. ki. 7-14 
09-92 21 67 

GRATI.S 
ER DET IKKE 

MEN BILLIGERE FINNER DU IKKE 

KVRLITETSPRODUKTER INNEN 

MANILILMØBLER 

KURVMØBLER 

MHBLER 

SMAKURV 

EKSOTISKE OAVEARTIKLER 
NO ROES STØRSTE SPESIALFORRETN INC 

N F 
PIS GARD • NORDBY 

,oG\ILI 
SL\TER 

TLF.: (09) 9465 92 	 TLF.: (09) 9465 92 
PNINCSTlD 	Her 	,, 	 / 	APNIt4GSTID: 

du OSS: 10-18 (10-15) 	finner  

E6 	ZOtID 	, 
TV fl5S5 

ALT PA LACER • NORSKE PRODIJSENTER 
DIREKTEIMPORT • ALLTID LAVEST PRIS 

LA OSS VISE DEC MVA MANILA VIRKELIG ER! 



4  Nasjonalforeningen 
[nebakk Helselag 

holder ársmøte I kantinen, Herredshuset, torsdag 28. 
februar ki. 19.00. Vanhige ársmotesaker. Vaig. 
Medlemmer velkommen. 

Styret 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Sped. 

AR i glassarbeid 
utf ores. 

06/81473:3 
1' 	 06/81 6833 

%) Lillestrprn 
Viuth, & Glass A/S 

(1101. VILLA GLASS A/S) 

Saurnsgt. 38, 2000 Li3estrom 
Darer - Vindler - Spell - Alt i giass 

Nr 
det geIde( 
grass 

511111, royklri mar m12 barn 
ønsker a leie rirnelig, koselig hus/leilighet uten inn-
skudd el. clepositum. Kan eventuelt ta barnepass hvis 
onskelig. HASTER. 

Ring 08/95 38 16 

Keyboard 	Synthesizere 
Orgier 	 Pianoer 
Gitarer 	 Trekkspill 
Munnharper 	 Munnspill 

Blâseinstrumenter etc., etc. 
MASSE REKVISITA! 

TORSDAG IlL 19.00 

- - kwj .. 	 -, 
II W I LU - III - . II &INA 

ASENVN, 2, 1400 Ski - TIf. 09/8744 95 

Kunngjuring Ira styret  I 
Flateby Samlunnshus A/L 

Det blir avholdt mote for B-andelshavere I Flateby 
Samfunnshus AlL 

torsdag 28. februar 1991 ki. 19.00. 
Det skal velges 5 representanter til representantska-
pets arsmote. 
Motet blir holdt I Samfunns]ausets moterom. 

Vis interesse for Samfunnshuse t. 
Mot Opp! 

Forsla.g til saker som onskes behandlet pa ársmotet, 
ma vre styret v/Anne R. Wold 1 liende, innen fredag 
22. februar 1991. Representantskapets ársmote vii bli 
avholdt torsdag it. mars 1991. 

Det vii komme endelig innkalling til alle represen-
tanter med d.agsorden en uke for ãrsinøtet. 

Eldre bus I Enebakk 
onshes lrjopt, ev. byttes mot relckehus Pd Flateby. 

TIf. 92 9189 

VI BYTTER NAVN! 
Tidligere GAUTES TRAFIKKSKOLE A/S vii fra 18.2.91 hete 

Kjoresenteret A/S 
Neste teorikurs starter tirsdag 5. mars kI. 16.30. Ring tif. 06/8142 92. 

16  	 vinett 	  

Arnkrone 
husbibliotek 

1 10 bind, selges hoystb. 
Kostet ny hr 4350,- 1 1985. 
Tif. e. ki. 17.00: 09/92 72 56 

IammeI am. sitar 
m. Anton Karras system, 
selges rim. 

Tif. 92 63 39 

Brukt spark 
til voksen, o. kjapt. 

TIf. 92 63 39 

Sveums 
BegraveIsesbyr 
Torqqt. 2 - 
2000 Lillestrom 

ORDNER ALT 
VED BEGRAVELSER 
OG KREMASJONER 

06/81 48 30-81 1411 
Etter kontortid: 

02974465 - 0684 1774 

SVEUMS BLOMSTERFORRETNING 
OG BEGRAVELSESBYRA 

Ski 
Mrodscsbyra 

0 CSRSTENSRUDEFTF. 

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

Hele døgnet 

Vi kommer 
i konfcranse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrt 
gjennom 60 Ar 

ADVARS.EL 
K A" 

 

TORSDW; KL 10.00 31 AR1'ER 

1040Y0 AIISLM 
0 

PA AM WIRER 
SALONGER, SPISESTIJER, REOLER, HYLLER, GAVEART1KLER, 

KLJRVER, SPED., STOLER, ow., ow., ow. 

OBS! Apningstider 

ii%RIUISNF1j 	
Mand. - fred. 10-18 

II  
L 	GAM  NORDBY 	' 	

Ltrdag 	10-15 
 

• OG T 
GAVE iENTER 	 finner 	18 	FPANZEFO5 - 

09/946592 du oss: 

GRATIS TILKIORT, ALT PA LAGER 	E 6 S 



Feriekatalogen 1991 
har kommet. Katalogen inneholder mange nye og spennende 
reisemâl. 

t. 

Váre bussreiser er et spennende alternativ for deg som seker 
ferie med opplevelser og litt luksus. 

Kontakt nrmeste reisebyrá for katalog. 

IKJØNSTAD REISER 
Nygaten 2, 0155 Oslo 1 - hf. 02/17 15 60 

Advokat- 
bistand 
Advokat 

ARVID SEMB RONNINGEN 
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. Tlf. 8755 85 

MOVELLAST 
TRELAST OG BYOGEVARER 

LILLSTRØM 
Svelleveien 27- TIf. 06181 1008 

975 M . Langstav, natur 	pr. m2  kr 	U 
SILJAN 
furugrulv pr. m2  fra 173  
AGNES 
takess 	pr. plate kr 2V 

Alle priser inki. ma. Kontantsalg. 
Tilbudene gjelder sá Iangt lageret rekker. 

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

Et begrenset paTti 
14 mm eikeparkett 

- U 

17  
	  iJiuett 	  

DAMESKO 
FRAKR 

HERRESKO 
FRAKR 

Rj.ctonrnte 

HELLA 
Pizzeria 

Flatebysenteret - TIf. 09/92 88 60 

De nye innehaverne ønsker velkommen ti! 
ONSDAGSDISCOTEI( 

for ungdom 13 - 17 âr kI. 20-24. Billig pizza og rnineralvann 

Annonser leses 
av folk flest 

0 	0 
\ SKOMARKEDET PA SKARER 

'TA BEN A FATT 0 
— NA STARTER SALGET HOS 055! 
Velkommen I morgen fra kI. 10.00 tit 
KJEMPE-SKOSALG! Ta med godt 
humor og LITE pen ger (I) 

Solheimun. 72 (gamle Ra-Gla hygget), 1473 Skim. Tit. 70 88 49. 

lii saigs 
AEG Turnarnat vaske-
maskin kr 1000,-. 
Electrolux stort kjøl/-
sval kr 700,-. 
Rex Rotary gml. kopi-
maskin kr 400,-. 
Furu kjøkkenbord 
kr 1000,-. 

Tif. 92 40 09 

OKIRLA ':Ju 
-dm ma Jeg lese! 

TRAFISPORTSKADE- 
SALG 

Orkla 11 mm 
baderomspanel 
470,- 
pr. plate 	235. 
Sjalusiskodder 
45x20'D 
239,-, pr. stk. 1200- 
1 stk. furu 
Ieddport 

1850.- 850. " 
Div. Div. Parkett-rester, 
2 tk. lyddorer, 1 stk. 
branndor -00% 
P---,nebakk 
* 77,re I ast 



iii vinterterien: 
Puslespill 1/2 pris 

Spill 20% 

It
yfl, 
O 	

KOKEBOKER tra kr 49. 

Spennende innkjØp 
for vinterferien og pãske 

TILBUD TIL HUS OG HYTTE: 

2-delt SENGESETT 
blonistret 
for kr 149,- NA KR 85. 
HYTTEDYNER 
(he1rs) Norsov 
vaskbarc 228 for kr 348,- NA KR 	*m  

STOLPUTER 25- ass. 2 cm 	KR 	. 

Ohs! Vi har madrasser 
til hus og hytte 
Vi skjerer skumptast 
etter mSl 

IVy Landheim Jzyttegardin kr 90 pr. m 
TA EN HANDLETUR TIL 

GARDIN 
& 

UTSTYR JOHDfs.. Tebo Senter 
Spydeberg 
Tif. 83 76 45 

DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOGNVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
We Enebakk 
hf. 92 41 24 

MohiltIf. 094/39 754 
og tlf. 094/14 867 
DO3NVKT 

love Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

MobiltIf. 094,195 547 
DØGNVAKT 

PASS PA! 

JOTUL' 
NA -1-23% 

Kun nye 
modeller 
Ta kontakt 
med oss 

Ski og As Bi'ensel A/ 
\'erkstedvn. 25, 1400 Ski 

T1f. 09/87 1728-940777 

50000 kr i avslag 
Nylende Borettslag, Ytre Enebakk 
Du har fortsatt anledning til a sikre deg egen bolig 
med 50.000 kr I avslag. Det er kun 3 3-roms leiligheter 
igjen (25 er solgt) med innskudd kr 244.000,-. 
Gunstig finansiering kan ordnes. 

Visning etter avtale. 

 

Rlingen 
Boligbyggelag 

Grevlingv. 1 
2014 Blystadfla 
TV. 06183 82 20 

 

 

 

1,2 kg stekte 
OKSEKARBONADER 
Stabburet 

112 PIUS 	6 5 . 
110 g vac. 
BACON 
i skiver 

  

 

22:Q 1290 

  

GRILLPØLSER 
l0 stk. vac. 	

2980 -5~, 
450 g 
FALUKORVi 90 

4aLJ 

18 	
d1ijnctt 	  

NSVARSTAD BOK OG PAPIRI 
Askimveien 6,1820 Spydeberg - TIf. 09/83 87 00 

I \,TFVGPTIK 
Kjølberg Optiske AS 

Bretergt. 2 v/vinmonopolet 

Lillestrøm, tif. (06) 8116 22 

1: 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/B join Brodholt, Tomter 	

tt) TIf. 9226 .10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Bj ERKE 
DAGLIGVARE A/S 
1911 FLATEBY 

TILBUDENE WELDER FRA 
12/2 - 17/2-91. 

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

HER ER NOEN EKSEMPLER 
IVIED TANKE PA VINTERFERIEN: 

LIBERO 
BLEIER 

7990 

KARl FISKEBOLLER 	15,70 1211* 
PICNICSKINKE 	 43,70 

3490 

MAKRELL I TOMAT 	11,10 8° 

LEVERPOSTEI, 200 g 	18,20 1 480 

BRUN LAPSKAUS 	 34,60 290 
SPAGHETTI RIMINI 	34,60 2980 

KRONE KAFFE, 1/4 kg 	24,80 1990 
O'BOY 	 23,00 

1 920 

WASA HUSMAN, 500 g 	23,10 1890 

TORO ORIENTALSK GRYTE 	2o,lo 1790 

TORO MEXIKANSK GRYTE 	2o,lo 1790 

KAVLI KAVIAR 	  19,90 

NORVEGIA OST 	  72,50 

1 KG G-35 OST 	  66,00 
NORA APPELSINJUICE 	 11,60 

BARNE- 
MAT 

15% 
15 ° 
640 
5990 

790 

Apningstider: Mandag - torsdag kI. 10.00 - 18.00• Fredag kI. 10.00 - 19.00 Lordag kI. 10.00 - 15.00 



Erling Rod A/S 
1800 Aftkim 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjøp din' nye el/er brukte bil hos oss. 

Tit. 88 16 15 

Ai.,oi 

NOROL 

FYRINGSOLJE — PARAFIN — 
AUTODIESEL 

Konkurransedyktige priser hele ãretl 

TRINTO'VERKSTED ASR.I 
09-92 55 55 mobil. 094-14 469. 	I 

Man -tre 9.00-17.00 
Tors. 10.00-19.00 

Lor. 9.00-14.00 
DAME- 00 
HERREFRISOR 
SOL PARFYMEFRI 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tit. 92 54 13 

Lunds Mating 

og Tapetsering A/S 

Helgesensgt. 12 
Gru nerløkka 
Tit. 02/38 51 73 

Rakkestadvn. 74 
1912 Enebakk 
Tit. 92 63 81 

Flateby, 09/928731 
Mobil 094/95743 e Lars M. Enger 

E nt re p  ran or 

Per-Erik Østlie as 

8YGG- 00 TOMMERMESTER 

TIf. 09/92 63 03 
Pcstboks 24 
1912 Enebakk 

KR 
Godkjent regnskapskortor 

19, 

lFam 10 ac. la cm ir %r m 4= 4eh  
EIENDOMSFORM. 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tit. :-: 15 70 

FRISØR 

BYGG OG ANLEGG 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56 

094/25 366 - 094)08 438 

RAMMEVERKSTED 

(nebakk
4D 

MIMI 
JI egnskapskontor A/S 

sys.adm 

40 

TRAFIKKSKOLE 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
OppIring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski — tlf. 87 37 10 

Kiasse A — Kiasse B 
Teorikurs — Kjøretimer 

Om nodvendig motor vi 
Ill kjøretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

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

DYREKLINIKK 
• Poliklinikk• Rontgen I Kirurgi 

• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 
SKEOSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgàrd, Kjeller 
(Skill Ira Felon. oitlyplassen) 

Apningstider: 8.30-1517-19 
Timebestillirtg 06/87 85 00 el. 

"DROP-lNr 5.30-14. Stengt helg. 

Kontakt: 

II 	 

KjØe eller selge 
eiendnm? 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG AFS 

L 

BRENSEL 

1l1 	9. I,vo 
Fjvs.en 55. 1914 '41,6 EretaAk 

T'4 09.925950 

131   
izv 

Lennestadv3. 5 	TIf. 09/9265 43 
911 	1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pr/s 

Tømrer- eq snekkerscrvice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner, 
modernisering, flislegging og tapetsering. 

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

- — 

• Regnskap & Forretningsforsel 
Bedriftsrádgivriirtg 

KR  SystemMmnistra.soii NS 
Gaupeseien 29 

1914 Ytre Enebakk 
Iii.: (09) 9246 24-92 4774 
	•1 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

TANNBEHANDL. 

Stein liarre-llanssen 
senteret, Flateby 

hf. kI. 8.00-15.00 	 92 87 39 
Tit. utenom kontortld 	92 80 31 

Kvetder, etter avtale 	 

Enehakk Tannteknikk 

TAN NTEKN IKE RMESTER 
LASZLO FARAGO 

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

SELSKAPSMAT 

BYGG OG ANLEGG 

Tores Tak og Fasade A/S 

Tak- og 
blikkenslagerarbeid 

Ytre Enebakk 
Tit. 92 47 79- Mobil 030131364 

ELEKTRIKER 

11 .11:104  

Egli H. Jorgensen 	 Thlefen 091926279 
Byggseien 10, 1912 Enebakk Mobiltelelon 094117 467 

Alt i reparasjon og installasjon 
av kjol 09 fryS 

Kjeleskap- kjolerom, fryseskap - fryserom 
Day 09 kveld 

man 'ri 

Stramsborg & 

Enersen A/S 

utforer alt I el-instaltasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

Eli_Ac  

GLASS 

Enebakk 
Glass 

Alt / glassarbeid 
Svein Thorsen 

Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk 
TIl. 9248 13 - Mobil: 030130 339 

Ogsà kveldstld 

RORLEGGER 

Beltegáende 
minigraver 

leles Lit rimelig, med eller uten lører. 
Ypperlig til mindre gravearb., planering av 
plener etc. 

Tit. 92 52 28 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering. 

Utleie av lensepumper vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tit. 92 46 39 
Mobil 094127 522 

ENEBAk'U hAHN OC VARME 
DIJRIJD GARD, 

1914 YTRE ENEBAKK 
TIf. 09 924630 Mobil 030 04997 

DØGNVAKT 
Graving og hoytrykkspyling 

VAKTSELSKAP 

SPESIALFORRETNINGER 
JEPPE - ENGROS A/S 

ALT I TEPPER 
OG GULVBELEGG 

TIf. 92 80 21 	1911 Flateby 
Mobil 030/06 359 

D. FREI AG CO 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon — Reparasjori 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil — Elektro 

Postboks77, 1912 Enebakk — tlf. 09/92 62 94 

4Se 

LORD & LADY 
FRISØR 
Flu tLryie:sicrct 
TIt. 01-92 9240 

Heidi Paulsen Lene Stremsborg 
Apningstider: 
Mandag - onsdag 	9.00-17.00 
Torsdag 	 9.00-19.00 
Fredag 	 9.00-17.00 
Lordag 	 9.00-13.00.. 

Grav, sprengning, transport 

Jan M. Johansen 

Mur, puss. 
peiser 09 fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Galleri Nygárd 
Flateby - tit. 92 80 80 

Galleri - innramming 

Guilmedaije i innrarnniing i VM 1989 og 1990 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tit. 09/92 64 33 

ELEKTROENTREPRENORFIRMA 

KJHJ. BREIiIDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

7 	14 YTRO CNEOAKK - Tit: (29(924342  

din lokale byggmester 

IIrrLJI I II• 	U 	Il 

Clay C. Jensen 

8TJ'&SØnA/S - 
a 	MYRERET2, 14430SK1.TLF.09-B71457 

RBREEGGERBIJTIKK 
'. 	EGEM RORLEGGERAVOELING 

Alt innen • Sanitr • Varme • roc1emlserIng 

Bygg- og temmermester 

Jørn Sulerud 
1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 90 80— 92 44 88 
Mobiltlf. 030/15750 

Nybygg, tilbygg og rehabilitering 



Eneba~kkm 
jente tar 
helikopter 
sertifikat 
—Alle som kan here seg tI kjøre bil kan ogsã 
Iare seg a fly helikopter. Dette sier 
Enebakkjenta Ase Mette Sandkvist som for 
tiden holder pa med ta A-sertifikat pa heli-
kopter ved Geiteryggen I Skien. Ase Mette er 
utdannet frisør men robkncirniriiakKe 	og 
skuidre gjorde at hun matte finne pa noe 
annet. 

Flateby 
Media 
vii starte 
nr-TV 
Ivrige sjeler p  
Flateby har ni sendt 
inn søknad til 
Nrkringkastings-
nemnda om konse-
sjoA for drift av 
Nr-TV. Det er 
Flateby Media v/Per 
Stelten som har ytret 
ønske om a starte en 
egen rner-TV kanal 
og i begynnelsen vii 
innslagene besta av 
informasjon og redi-
gerte opptak fra 
diverse lokale begi-
venheter. 

Hvis Flateby Media fAr det 
sorn de vii kan snart 400 
beboere pA Flateby ta inn 
deres sendinger via kabel-
nettet. For øyeblikket hg-
ger konsesjonssøknaden til 
behandling 
Nerkringkastings-neninda. 
Enebakk kulturstyre niener 
Flateby Media fyller de 
krav som torn kan forven-
tes og støtler søknaden om 
konsesjon. 

Redigerte innslag 
I startfasen er det planlagt 
A sende sporadiske rediger-
te innslag, men etter hvert 
vii det bli Iagt opp til 
regulre sendetider. Utover 
dette vii det bli prøvet A fit i 
gang sendinger med hilse-
ner og gratulasjoner, samt 
audiosending av musik-
kinnsiag laget av befolk-
ningen i kommunen. 
Langsiktige planer er A 
bygge opp et studio der det 
kan foretas "live sending-
er. 

F5 problemer 
Det har alierede vart sendt 
prøvesendinger gjennom 
Flateby Kabel-TV, slik at 
forhoidene Jigger godt til 
rette for ytterligere sen-
dinger. økonornisk regner 
man ikke med at dette pro-
sjektet skal by pA store pro-
blemer, og eventuelie 
annonseinntekter fra private 
og neringsdrivende vii bli 
brukt til A fornye eksiste-
rende utstyr. Prosjektet er 
basert pA frivilhig basis, og 
det kreves ingen videre 
midler utover befolknin-
gens eget initiativ for A 
oppretthoide friften. 

GUNNLEIK SEIERSTAD 

Ase Mette Sandkvist er eneste jente ved helikopterskolen Sky1ft i 
Skien. Iforrige uke var hunforførsre gang we ogflØy alene. 

for dyktige helikopterpiloter, 
sier Ase Mette Sandkvist. 

—Jeg vil ogsA oppfordre andre 
jenter til A prove seg pit det sam-
me som jeg holder pit med. 
Helikopterfiyging er noe som 
passer for alle, avslutter 
Sandkvist. 

GUNNLEIK SEJERSTAD 

I 
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Sats pa en solid leverandur - 5 ãrs reklamasjonsrett 

Jeg bar byggeplaner - send meg Huskatalogen med priser. 

Navn: 	  Byggekom.: 	  

Adr. 	  TIf.:  	  

HDRTEN— HUS 
1800 ASKIM - FLEXI BYGG 'Byframgrinna 2 • TIf. 09/8833 15 el. mob. 030/17 451 
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Ase Mette Sandkvist (26) fra 
Ytre Enebakk er eneste jente 
blant nesten 30 andre helikopte-
relever ved Skyiift i Skien. Hun 
begynte med helikopterflyging 
etter at hun som ferdigutdannet 
frisør fikk problerner med nakke 
og skuldre. 

2300 kroner pr time 
—Vi er fire stykker pA mitt kull, 
men til sammen er vi 25-30 ele-
ver som holder pA med lielikop-
terflyging. Alderen pA elevene 
ved Skylift i Skien er fra 17 Ar 
og oppover, forteller Ase Mette 
Sandkvist og iegger til at Øvre 
aldersgrense for heiikopterfly- 
ging er 60 Ar. Ate Mette begyn-
te i august og har nA nAdd 
minstekravet for A-sertifikat pA 
40 timer. Derfor hAper hun at 
bun snart skal bii ferdig med sitt 
frste mAl - A-sertifikat for 
helikopterflyging. 

Men det store mAlet for Ase 
Mette Sandkvist er B-sertifikat. 
Dette innebrer at hun mit ha 
minst 200 timer flyging, og med 
en timepris pA 2300 kroner biir 
dettc et ganske kostbart pro-
sjekt. 

Variert teori 
—Jeg bor pA internat og trives 
veldig bra. Kursets teoretiske 
del er delt inn i fern: flytehefoni, 
navigasjon, metrologi, helikop-
ter og helikopter og motor, for-
teller Ase Mette. —Teorien til A-
sertifikat or ikke vanskehigere 
enn at de fleste kan kiare den, 

men straks du begynner med B-
sertifikat blir det verre, sier Ase 
Mette Sandkvist. 

Første gang alene 
Det var første gang Ase Mette 
var ute og fløy alene da hun i 
forrige uke besøkte Enebakk i et 
Hughes 300C helikopter. —Det 
er veldig viktig A føigc oppsatt 
reiseplan og it kontinuerhig mel- 

de fra hvor du befinner dog nAr 
du er ute og fhyr, forteller 
Sandkvist. Hun forteller ogsA at 
hun for det meste flyr i en høy-
de av ca 2000 fot og med en fart 
pA 85-90 miles. 

Vanskeiig A fA jobb 
—Dot er dessverre veldig vans-
kehig A fA seg jobb sorn helikop-
terpilot i Norge. Hvis du skal ha 
noen mulighet til A fit deg jobb, 
sA bør du ha rundt 1000 timer i 
lufta. Derfor sier det seg selv at 
det bare er de ferreste som fAr 

fast arbeid, sier Sandkvist. 

Passer for alie 
Hun hAper at Norge kommer 
inn 1 EF slik at norske piloter i 
fremtiden kan ta seg jobb 1 
utiandet. —Dot er synd at vi som 
har et sA stort overskudd pA 
piloter ikke skal fA bruke disse I 
land der det virkelig er behov 


