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Flateby•
filialen
overlever!
Et enstemmig undervisningsstyre
avg jorde re.t før
pâske at fihialen til
Strømmen videreâende skole pa
Plateby skal oppretthofdes,
men
for hvor lenge er
det inen som vet.
I vecTtaket heter
det "inntil videre",
men lokalene bhr
leid kun for ett ãr
om gangen.

—Kommunen bryter forurensningsloven

Ekstreme forhold pa* Thorud fyllplass
Kommunen er nâ politianmeldt for brudd pa
forurensningsloven.
Bakgrunnen for anmeldelsen er at kommunen, som leier areale pa Thorud, til kommunal soppelfytiplass,
ikke overholder sin
kontrakt med grunneleren om tilstrekkelig
overdekking av husholdnirigs- og kontoravfall.
—Det foretas meget
sjeldent overdekking,
og flokker av kràker
og maker drar soppel
Ut over et stort omrade. Dette er direkte Iikegyldighet fra kommunens side, sier Per
Henriksen (bildet),
som nà har gàtt til del
skritt a anmelde kommunen.
SIDE 3

SIDE 2

Enebakk•
mann inn
pa "Tinget"
Lbak
Harald
Thoresen fra Flateby er den andre
1
enebakkingen
dette ärhundrede
som har fat plass 1
det erverdige hus;
Stortinget. Den
første var Jacob
Brevig som hadde
fast plass her 1 arene Ira 1906-1912,
og fra 1922 til 25.
SISTE

Norge,
EOS og EF
Nei-folket arrangerer i rnidten av
april et apent møte
MS
der Nor
EØS
og EF vir sta i fokus.
Unge topp-poiitikere vii inniede dl
debatt.
SIDE 2

Barneteater
tenker miljø
nystartede
Det
pa
barneteateret
Flateby er snart
klare med et musikkspill om lokal
forurensrnng. Os
er du et "søppet
monster' bor du
passe de!
SIDE. 6

4047

Tre nye bedrifter
pa0 Bekkelaget
De gamle lokalene pa
Bekkelaget, rett nedenfor Kopás i Ytre Enebakk har igjen vàknet til
liv.
Tre nye bedrifter har
sett dagens lys her siden nyttâr, og det satses for fullt pa all slags
service. ønsker du a
brune deg litt for som-

meren, er dette stedet
for deg. Onsker du samtidig a pleie bilen Iitt, eller stelle hâret - ja sâ er
alt a finne under ett tak.
Bade Kvikk Bilp!eie,
Kristins Salong og Florida Sol er a finne i det liile murhuset som ligger
langs fylkesveien.
SIDE 7
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'Of flctt

Flatebyofilmialen far leve
Tirsdag stengte
Conditoriet pa
Flatebysenteret dørene for godt. Dermed
farvel til nytraktet
katTe og ferske bakevarer for besØkende.
Sstrene Britt og Lisbeth
Gaathaug startet opp med
friskt mot i mars i fjor, men
etter cit Ars drift mA de innse
at dette ikke gAr. Tall fra
•regnskapet viste at de satt
igjen med mellom to og tre
kroner i lØnn pr. dag.
Salget liar gAtt nedover.
Senteret er ikke stort nok til
at vi skal overleve, sier
Lisbeth. Piasseringen øverst

den beste.
NA blir lokalene stAende
tomme igjen, for nyc interessenter bar ikke meidt seg.
Noe av inventaret er ogsA
der, tross i førsøk pA A fA
solgt det.
I tillcgg til utsalget pA senteret bar jentene ogsA hatt
saig pA den videregAende
skolen pA Rud, Lokalene bar
vart utleid pA kveldstid til
mØtevirksomhet. SA savnet
etter dem blir nok merkbart
pA flere steder.
BAde Lisbeth og Britt vii
sende en takk til alle kundene sine som de liar hatt hyggelige besøk i Aret som liar
gait.

Flareby-fihialenfcir leve! Ba°de 1arere og elever ved skolen er kjempeglade. UndervisningsinspektØr Egil K. Leira (innfelt), er godt
fornøyd med avgjre1sen, se/v om fl/ia/en fore/Øbig kun er sikret
for skoled ret 91/92.

Flateby-filialen ftir leve
videre. Dette ble Mart
etter at et enstemmig
undervisningsstyre rett
for pske ga grønt lys for
fortsatt drift, stikk I strid
med undervisningsdirektørens innstilling.
Det bar lenge vrt usikkerhet
om Flateby-fihialens fortsatte
eksistens, og i mars var virkelig
skolen
ute
a
kjøre.
Undervisningsdirektøren
Akershus foreslo A flytte fihialen
til Rasta pA Lrenskog, utelukkende av økononiiske Arsaker. I
underkant av en million kroner
regnet man med A spare Arlig
ved en flytting av Strømmen
videregAende skoles filial pA
Flateby.

Enstemmig for fortsatt drift
Det or ikke bestandig dot gAr
som administrasjonen Ønsker. I
dette tilfeliet hadde fylkespolitikeme et annet syn pA saken, og
en enstemmig skoieopplaningsnemnd gikk inn for A opprettholde fihialen. Det samme skjedde der den endelige avgjørelsen
ble tatt; i undervisningsstyret.
Her gikk ogsA politikeme
enstemmig inn for fortsatt drift,
stikk i strid med innstiiiiiigen til
administrasjonen.
Lokalt engasjement
Da Vignen skrev om saken for
andre gang vAknet ogsA
Enebakk kommune. Brev
underskrevet av ordfører og rAdmann ble sendt fylket, der det
biant annet papekes at det er

uakseptabelt at det eneste tilbudet elever fra Enebakk bar til
videregAende utdanning i egen
kommune nA foreslAs fjemet.
OgsA Enebakk Arbeiderparti
has engasjert seg i saken, og
shiv er sendt fylket med terke
anmodninger om A opprettholde
driften pA Fiateby.
Enden pA visa, sA iangt, er at
filialen fAr fortsette inntii videre. Men det blir pApekt fra fylkeskommunalt hold at kontrakt
pA ieie av lokalene kun vii bli
tegnet for cit Ar til.
Foreløbig er altsA fihialen reddet, men for hvor lenge er fortsatt et Apent spørsmAi.
ANNE-GRETE LOSSIUS

Topp-politikere til bygda

P dagsorden:
Norge, EOS og EF
O
a

Nei til EP er en driftig organisasjon, og neste torsdag satser
de storstiit pA et Apent mote i
Enebakk Herredshus der Norge,
EØS og EF vii stA i fokus. —Vii
du vite mer om det norske samfunnet, EØS-avtalen eller EF er
du velkommen, sier ieder av
Nei-bevegelsen her i bygda,
Eiiert Buer.
Og deter ikke hvem som heist
som skal inniede til debatt. —Det
er lenge ineliom hver gang
Enebakk kan by pA topp-politikere i møtesammenheng, men
nA er det et faktum, sier Eilert
Buer.
Og Nei-laget satser pA unge
krefter. Leder av AUF, Turid

Birkeland vii komme. Hun kan
vel forøvrig nesten kalie seg
enebakking cia stammen' bor i
Kirkebygda.
Mcii flere dukker opp; leder
av Unge Høyre, Jan Tore
Sanner, og nestieder i Akershus
SV, Olav Sannes Vika, vii ogsA
holde innledninger pA temaet.
Publikum vii fA aniedning til A
stille spørsmAl, og Buer hAper
pA god oppsiutning.
Se forøvrig annonse.
Leder av AUF, Turid Birkeland er
en av inniederne pd det dpne
motet som arrangeres neste tarsdag.

Innbrudd pa Finastasjonen
Natt til tirsdag besØkte tyver
Finastasjonen pA Fiateby for
andre gang pA kort tid. Tyvene
hadde tatt seg inn i stasjonen via
et skjui og senere bruit seg glennom en vegg. Aiarrnen hadde
gAit av, men ingen hadde tydeiigvis reagert pA den. Tyvene

hadde fAtt med seg noen kartonger med sigaretter og vel 600
kroner i veksleperiger. Et kassaskap var prØvd Apnet med spelt,
men uten at tyvene hadde fAn
Apnet det. Mye tyder pA tyvene
er de samme som forrige gang
og at de er iokalkjente.

Kvalffetsdekk
til
LAVPRIS
YIRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE AS
a'siii
TIf, 09192 44 08
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Ekstreme forhold

pa Thorud soppelfyliplass

Kommunen politianmeld.t
0

0

Kommunen er na anmeldt for brudd pa forurensingsloven i forbindelse med We av areale pao
Thorud i Kirkebygda til kommunal søppelfyllplass.
—Tilstanden p?i fyilpiassen iret igjennom er si aivorhg at det trygt kan sies at kommunen daghig bryter
bide sin kontrakt og forurensingsloven, sier anmelderen, Per Henriksen.

Over et 20 mã11 stort omrãde higger det nâ og flyter
plastposer, papir og annet husholdningsavfall.
Gjennom flere Ar er det pApekt
at kommunen ikke overholder
sin kontrakt med grunneieren,
der det blant annet heter at kommunen stAr ansvarlig for den
daglige drift av fyliplassen pA
Thorud.

Uuthohdelige tilstander
I kontrakten stAr det A lese at
fyllingen av hushoidnings- og
kontoravfali skal utjevnes, komprimeres og overdekkes.
Overdekking skal normalt skje
etter hvcr arbeidsdag. Dekklaget
skal vre tilstrekkelig til A skjule alt avfalL og hindre at skadedyr nAr inn til avfailet.
—Det foretas meget sjeldent
overdekking, og fiokker av krAker og mAker drar avfallet ut
over et stort onirAde, og det
foretas ogsA sjeldent opprydding
i omrAdet rundt fyliplassen, noe
som er kontrakisfestet skal utføres ukentlig. PAskeaften sto
papiret som en vegg rundt I
omrAdet her, og dette er direkte

likegyidighet fra kommunens
side, sier Per Henriksen.

Pàgãtt gjennom fir
Disse forholdene er ikke av fly
dato. I flere Ar har tilstanden ved
fyilpiassen vrt kritikkverdige,
og for ett Ar tilbake, etter gjentatte bAde skriftlige og thuntlige
henvendeiser, stilte representanten Tom Nilsen (SV) ordfører
KAre Kjøile spørsmAl om saken.
I svaiet fra ordfreren gAr det
fram at driftsansvarlig pA pinssen bedyret at han ukentlig og
sogar daglig plukket flyveravfall
rundt pA plassens omrAde og
utenfor gjerdet. —Kommunen
vii følge sin tidligere rutine med
kontinuerlig overdekking av
oppfylt areal, opplyste KjØlle
den gang.

VII stenge fylhinga
—NA i pAsken er forhoidene hell
ekstreme. Det er overhodet ikke
foretatt noen overdekking pA
lang tid over et ett mAls stort
omrAde. Forurensingen dekker

minst fern til seks eiendommer.
Plastposer og annet avfali henger i trr og busker, og iuktpiagene er forferdelige til tider, sier
Henriksen, som pAstAs at ingen
av uttalelsene til ordfØreren er
fulgt opp, hver ken for 1990,
eller senere. NA har han fAtt nok
og vii gjøre alt han kan for A fA
stengt fyliplassen.

Politianmeldt
Per Henriksen har nA politianmeidt kommunen for brudd pA
forurensingsloven, og nrmere
kontakter bAde med Statens
Forurensingsliisyn og Akershus
fyike vii bli tatt. Han ber ogsA
politiet om A fA vurdert de helsemessige sider ved fyliplassen,
bAde genereit sett pA stedet, og
fordi det kan se Ut som om
avfaii fra renseanlegget blir
tømt der uten noen form for
overdekking.

Har folk som planerer
Teknisk sjef Torgils Opedal sier
at kommunen driver fyilpiassen
slik de bestandig har gjort, og at
de har folk soni planerer. —Det
medfører ikke riktighet at plassen ikke blir fyilt over, men det
or kiart at nA i vArløsningen,
med biant annet sterk vind sA
kan nok noe papir bli revet opp.
I pAsken kunne vi ikke gjøre
noe, men nA er det folk i gang
med rydding av flyveavfall, sier
Opedal. I-Tan legger til at bAde

Bade pa innsiden og utenfor gjerdet flyter søpla. Per Henriksen er nd lut lei og har politianmeldt kommunen for brudd
pa forurensingsloven. - Tlstandene er ãret igjennom Sd atvoruge at det trygt kan sies at kommunen bryter bade kontrakt ogforurensingsloven, sier enfortØrnet Henriksen.
leire og vrakieca blir benyttet til
Opedal A uttale seg om i og med
overdekking, og at dette ikke
at saken er politianmeldt, men
har noen ting med slendrian A
han bedyrer at det ikke er komgjøre. Sand og grus kan ogsA met inn en eneste kiage pA forbenynes, men det er dyrt, og
holdene til ham siden fyliplaspenger til dette liar ikke komsen for et Ar tilbake sto I fokus.
munen, ifølge teknisk sjef.
ANNE-GRETE LOSSIUS
SA nive mer onsket ikke

Kjempekonsert med Jorn Hoel
og Enebakk Jantsjar
For tredje ãret pa rad
arrangerer Enebakk
Janitsjar kjendiskonsert, og det store trekkphasteret I fir er Jørn
Hoel. Han vii sammen
med Janitsjarorkesteret
presentere noe fra sin
nye LP i tillegg til god,
"gammel" Jørn Hod
musikk.
Etter A ha overvzrt en Øving
Enebakk Janitsjar hadde sammen med JØm Hoel før pAske,
tegner dette til A bli like stor
suksess som de to foregAende
konsertene. BAde Steinar
Ofsdal og Hanne Krogh trakk
fulle hus.

Spennende samarbeid

Den kjente artisten JØrn Hoel vii besølce Enebakk i beg ynnelsen av
mat. Sammen med Enebakk Jantsjar vii han spille bcide nye og
gamle later.

Enebakk Janitsjar, som bestAr
av tyve personer , Over sammen en gang i uken pA
Skole.
Kirkebygden
—Orkestermedlemmene er i fra
hale bygda, derfor enes vi om
og motes pA 'midten', fortelier
Magnar Nordli. OgsA de Arlige
konsertene settes opp annet
hvert Ar i Ytre og pA Fiateby.
Arets konsert gAs av stabeien
5. mai og avhoides pA Mjr
Ungdomsskoie.
Hell vanlig er det nok ikke at
en profesjoneli artist spiller
med et amatørorkester, men
Jrn Hoel synes samarbeidet

er spennende, og gleder seg hi
A synge til et biAseorkester.
—Jeg tar ikke meg seiv for høytidelig, dette er minst like
irerikt for meg som for
Janitsjarorkesteret. A synge til
at biAseorkester er en spennende avveksling fra elektronisk
popmusikk, sier JØm Hoel.
—For A kunne utvikie meg som
musiker mA jeg stadig gA nye
veier, fortsetter han.

Ailsidig artist
JØm har tydelig vist publikum
sitt store spekter gjennom sin
varierte musikk. Han har gitt
Ut rene popplater blues, rock,
han prØver seg ogsA pA norsk
soui',noe som i føige han seiv
er reiativt krevende pA grunn
av sprAket. Selv en bamepiate
har han produsert. —Kan jeg
dette
gi
med
Janitsjarorkesteret litt ekstra
inspirasjon, ja, da er en del av

hensikten min oppnAdd,
avsiutter foal.

Variert repertoar
Jrn Hoe! og Enebakk
Janitsjar skal sammen spille
"Har en drøm", Ti hand A ho!de i" og fra Hoels siste utgiveise,- Ho som bar øyan mine.
Forøvrig
bAde
vii
Janitsjarorkesteret og Jøm
Hoel ha egne avdeiinger under
denne konserten. Et artig innslag vii nok musikaisk ieder
Johan østbys seivkomponerte
Mt om fjorArets Berlintur bli.
Enebakk Janitsjar var i Berlin
i anledning deres 5-Ars jubileum i fjor og østbys meiodi
er til minne om denne.
Kryss av 5. mat pA kalenderen og sett av denne kvelden
til Enebakk Janitsjar.
ANNE LUND
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Gratulerer

TRIiF
70&r

Dansekurs
I-ljørdis Undseths danseskoler
starter førstkommende mandag
opp med kurs pA Bøndernes
hus.
Her er del muligheter for de
fleste til A fit svingt seg.
Barn fra tre Ar kan 1re barnedanser, de noe stØrre utvider
med polka og samba, mens juniorene kan lire sving, chacha m.m. Grunnkurs i swing
blir det ogsA for ungdom og
voksne.
(se annonse)

Pa kino
Karoline SiJjebØf
Oo'jenta vAr, Karoline, fylte
1 Ar 28. mars.
Kiem fra bestemor, bestefar
og oldefar pA Flateby.

Ruth Bergersen

Sentralsykehuset
i Akershus

Barn, svigerbam og bamebai-n
gratulerer deg med 70-Arsdagen som var 27. mars.

Kristian ble 19.3. storebror til ei
stor og fin jente.
Per og Inger Stubberud

Sentralsykehuset
i Akershus

I......
Ukens filmer
ASTRID tIN DGRENS

4ER.
.UL1NG
5115 .4515505 }4SS1I\C

Stor lillebror til Anders og Magnus 14.3.
Mariann og Tommy Utsigt

Vi motes
Pensjonistforenmgen
Frstkommende onsdag er det
mote pA herredshuset.
Alie Ønskes vel møtt.
(se annonse)

Andreas
Anne Lise Larsen
1. april ble du 19 Ar,
og i gave du hAper at du fAr,
en treg "trønder m/englehAr".
Gratulerer med dagen,
"KYLLING"!
Mange kiemmer fra "Egg"

Go' gutten fylte 16 Ar 2.4.
Gratulerer sA mye med dagen,
og god bedring med nakken
din
Stor kiem fra hide

Fagdag
I morgen inviterer familien pA
Tveiter gird i R1ingen alle
gArdbrukere til fagdag.
Tema er:
HusdyrgjØdsia - en ressurs!
Det presenteres ogsA nyc maskincr fra Agro Miljø.
(Se annonse)
H Driv - Skigruppa
Arsmøte I skignippa blir pA
klubbhuset 14. mai.
Saker som skal behandies mA
vre styre i hende innen
15.april.
(se annonse)

Therese 16 fir
8. april du "gammel' blir.
HAper du fAr en hyggelig dag,
med bløte pakker av
mange slag.
Hilsen Hilde, Egil,
mamma og "Nuffe".

Minimaraton
Søndag 5. mai er avsatt til minimaraton fra Mjanbanen i Ytre.
I Ar er det tredje gang Driv arrangerer dette iØpet , som er for
deltagere I alle aidre. Løpsglade
fra barnevognstadiet til iangt
opp i pensjonsalderen ønskes
ogsA i Ar velkommen til vArens
vakreste eventyr i Ytre.
Det blir som tidligere to iØyper.
En pA 3,6 km og en pA 10 kilometer, og deitageme kan selv
velge om de vii iØpe pA tid elier
ikke.

Den 23. mars var Eyvind
12 Ar, og den 3. april
fylte Tonje 15 Ar.
De gratuleres av mamma og
pappa

RIM

Hipp hurra for Stian
Stian Karistad Eide fylte
2 Ar 29.3.
Gratuleres av Vegard,
mamma og pappa

Vi gratulereer "Maronny"
BØhlevold med 38-Arsdagen
som var 20.3. Dagen blei Jo
feira 21.3. i Lotterudveien 21,
men likevel 'Pippelipy...'!
Hilsen: Gry, Iren, Ingunn,
True, Grethe, Karl, Ise,
Tove, Vanja, KYRRE og
Anne-Karin

Kirkebygden
og Ytre Enebakk Vannverk
Arsmøte vii i Ar bli pA Mjr
Ungdomsskoie onsdag den 24.
april.
Innskytervalg
Sparebanken Nor minner om
siste dag av innskytervaig for region Oslo/Akershus er i dag.
Valget gjennomføres i bankers
Apningstid.
Mammutsaig
Fiorstkommende mandag Apner
Arets mammutsal g.
Bokhandelen pA Flateby er kiar
med mange fine tilbud for leseiystne.

Vel overstAtt pAske!
Astrid Lindgrens PER PUSLING med norske stemmer.
Bertil er alene hjemme. Men
han har ikke ailtid vrt det for hadde han en stster som
het Marta. Men hun ble syk og
dØde.
Titrene begynner A renne nAr
han tenker pA det. Da hører han
noen smit trippende skritt under sengen. Spøker det ? Bertil
titter under sengen og fAr se
noe merkelig: Under sengen
stAr det en aldeles vanlig liten
gutt. Det er bare det at han
ikke er stØrre cnn en tommelfinger:
Hei, sier han, jeg heter, Per
Pusling.
CRY BABY. Vi befinner oss
i Baltimore i 1954 i et miljø
preget av raske biler, rivaliserende ungdomsbander, seksucUe frustrasjoner og bra musikk.
Wade "Cry Baby" Walker er
rocker og kongen pit haugen.
Med en stemme og et hoftearbeid som hadde fittt Elvis til A
blekne.
Mye bra musikk!
VINN ELLER DOD. Handlingen foregitr I dødsleiren
Auschwitz hvor offiserene vedder om boksekamper hvor
fanger mA kjempe en nAdeløs
kamp; vinn eller død.
En realisttisk, og hard film.
luger

Vignett pa
fremmars!
NA ser det endelig Ut til at vi
har fAn hodet over vann. I forSte kvartal i Ar har vi fArt
mange nyc abonnenter, og flere
annonser har gjort sirt til at vi
konomisk er pA rett vei. Men
dere mA fremdeles ha tAlmodighet med oss, bAde hva gjelder sideantall, og litt for mange
annonser imellom. Det er en
del av en snuoperasjon som mA
til. Det er lint om dere tipser
oss om smAtt og stort som
skjer i bygda. Vi dekker det sit
langt vi kan.
Red.

Arsmøte
Kirkebygden Sanitetsforening
hadde itrsmte 24.februar. Hele
styret tok gjenvaig. Et styremedilem hadde gAtt bort dette
itret, og i hennes sted ble valgt
Ella Wenli.
Kirkebygden sanitetsforening
hadde et bra arbeidsAr i 1990.
Det har viert holdt 10 medlemsmØter pluss et styremøte.
Foreningen arrangerte dagstur
til Skogbruksmuseel. Det var
bAde barn og voksne med, og
turen var vellykket.
Foreningen hat ogsA deltatt pit
Slora trekkspillfestival, da med
kjøkken og saig.
Sammen med tre andre sanitetsforeninger hadde vi matlaging og servering for eldre pit
kulturdagenes Husker du.
Av midier som foreningen har
gitt dette Aret kan nevnes:
5000 kr til hjertemaskin pit
SM, 700kr til hjerte og karsykdommer,
500 Icr til hjerte og lungesykdommer.
Foreningen hat 60 000 kroner
pA høyrentekonto som er øremerket til pensjonistbolig i Kir.
klebygda Det blir nitr kommunen her tomt til oss.
Foreningen bar en bønn til Kirkebygdingene. Kom pit møtene
vitre. Da hie!per dere oss med A
hjelpe andre. Det er hjelp til
selvhjelp. Dc fleste av oss kan
komme i den situasjon hvor det
er bra A fit hjelp.
Vi takker alle medlemmene og
alle de andre som har støttet oss
i itret som gikk. Uten dere ingen Sanitetsforening
Hjertelig takk skal dere ha.
LW.

•155

Gudstjenesteliste for
Enebakk 7.april
7. april
11:00 Enebakk kirke
v/Helgheim
Nattverd
11:00 Mari kirke
v/øvstegitrcl
Nattverd

Sondag 7.4.
)_16:30 Per Pusling
U) 18:30 Cry Baby
Y) 20:30 Vinn eller dø
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H ist órisk tmIbakebImkk
Jeg fikk lyst til A bringe videre
noe som hendte for mange Ar
siden og scm har fAtt meg til A
tenke.
Forsiag:
"Enebakk Arbeiderparti vii
arbeide for fortsatt gjenreisning
av bygdens Økonomi, videre virke privat og kommunait for A
avhjelpe arbeidsiedigheten".
Dette fant jeg i noen gamle
papirer fra min far da ban satt i
Herrecistyret, som det het i
1937. Jeg fant ogsA en tale fra
davrende ordfrer Bergsvik.
Her er et utdrag som sto med
store typer i avisen:
"Arbeiderpartiordføreren
maner til Gudsfrykt og forsakelse, og minner om at Guds mØile
maler iangsomt, men sikkert.
Ordføreren sa han talte efter
sitt livssyn, og ban tok et vers
fra bibelen hvor det sto at liver
mann gjorde det som var rett i

sine Øine. Og dette er en anklage mot oss som nA styrer kommunen. Det ser Ut som vi ikke
makter A styre pA rett mite. Skal
det bli bra mA Kongen vre til
stede, og folket fA en annen innstililing enn den de har i dag.
De mA ha en annen moral bide
nAr det gjelder sosial, religiøs
og nasjonal tankegang.
Jeg synes vii 1991 nesten er i
samme situasjon som dengang.
At vi mA tenke i andre baner.
For Arbeiderpartiet vii Jo vre
solidariske og ha et samfunn
preget av frihet og økonomisk
trygghet. Sammen mA vi øke
innsatsen og stimulere ansvar
for oss selv og andre.
Arbeiderpartiet vii fremme
respekten for alics frihet og for
frihet til A leve i samsvar med
sin egen overbevisning. Den
kristne og huinanetiske kulturarv. Arbeiderpartiet vii aktivt
støtte Den Norske Kirke og

andre trossainfunn, og ogsA
religiose og kulturelle oppgaver. Vi mA tenke i andre baner,
og vi mA Ut til ungdommen og
forstA dem, deres miljø og
deres musikk. Vi mA jobbe og
legge arbeid i det vi gJør og
ikke bare prate!
Jeg vii avsiutte med noen
strofer fra en gammel arbeidersang:
En sang fy11 av glede ved livet,
vi synger i soldagens gry.
Vi tror pA en framtid med
frihet og fred,
ogsyngerpAnyogpAny.
VAkn opp, vAkn opp,
se morgensoleri stir 1 brann.
Mot nye tider bringer vi
fram vArt land.
Annie Martinsen

Dritt lei av
hunde okk!
NA etter A ha overvintret to Ar
her pA Flateby, mA jeg fA by til
A komme med følgende: Jeg har
bodd noen steder og reist I
mange land, men aidri har jeg
sett sA mye hundemøkk som i
gatene her.
Jeg pleide A. like A. gA aftenturer med bikkja, men av frykt
for A trAkke i dritten sA er det
slurt pA den gleden.
Om dagen, hvis jeg gAr en tur
i butikken kan du vre sikker
pA at kvaimen tar meg av det
stygge synet av møkka i alle
strrelser og fasonger tett i ten
langs hele veien.
Det eneste positive for mm
del er at jeg bruker mindre
penger pA mat.

Digitalsentral
ogsa Ytre
iN

-

Nd har ogsd Ytre Enebakkfátt sin digitalsentral. Dermed kan nd
hete bygda benytte seg av televerkers srtjenester

Na har ogsa Ytre
Enebakk butt tilkoblet
digitalsentral, og kan
dermed ta i bruk de forskjellige srtjenestene
fra Televerket. Det opereres med bade "rode"
og "grØnne" sentraler
her i bygda; de "rode"
har en del flere tjenester
a tilby enn de "grønne"
sentralene.

Viderekobling av telefonen
har alle nA anledning til A. gjØre.
—Besøk venner og familie og
mona dine sarnialer pA deres
telefon. Det cr bare A taste inn
kommandoen for viderekobling,
og du kan styre alle sanitalene
automansk dii du befinner deg,
enten du er i nabolaget eller i
utlandet, st.Ar det i den"rode"
informasjonsbrosjyren. Flatebys
befolkning mA nøye seg med
viderekobling innen kommunen.

Ytre Enebakk ble tilkoblet digitalsentral rett for pAske, og kan
dermed ta i bruk sine stjerne,
firkant og R-taster pA. telefonen.
1912 Enebakk og Flateby har
vrt tilkoblet tilsvarende sentraler en god stund allerede.

Mange tjenester
Viderekobling nit din telefon er
opptatt, er ogsA av de nye tjenestene som tilbys, forutsatt at
du er i den "rode" sonen, og det
samme gjelder om du ikke svaret i løpet av en viss tid.
Men de alier fleste tjenestene
er omtrentlig felles for begge
sentralene. Televerkets talebeskjeder, telefon som vekkerklokke, telefonmøter og kortnuminer er noen av de mange
tilbud som alle kan ha glede av.

Viderekobling av samtaler
I Enebakk og i Ytterbygda er
det den "rode" digitalsentral
som gjelder. Her er det enkelte
utvidete tjenester i forhoid til
'grfinn&'
sentraler,
som
Flatebys befolkning er tilknyttet.

Det er visse hundeeiere her s
mA skjerpe seg kraftig. Vet dere
ikke at det er ulovlig A ikke ta
opp etter seg? Utrolig egoistisk
innstilling pA. slike folk. Skulle
ikke hatt by til A holde hund.
Gi meg en god grunn til A la
vre A ta opp dritten, og tenk
litt pA oss som skal ferdes her i
miljØet, alle smAbarna som
leker I veikantene og som kan
fA det iseg!
Og da til slutt, hvor upopulre vi som har hund, og ailtid
har med pose, risikerer A bli pA
grunn av dere.
Tenk dere om!
Henrik V

Innbrudd
Skjrtorsdag var det innbrudd pA Ytre Enebakk
skole. Tyvene hadde kommet seg inn i sløydsalen
ved A. knuse en rute. Det er
foreløpig ukiart hva og
hvor mye som er stjAlet.
Natt til søndag tok tyver
seg inn i Feileskjøpet i
Enebakk. TS'vene hadde tatt
seg inn ved A. knuse et
vindu. Det er ennA uklart
hva som er butt stjAlet.
En villa i Kirkebygda fikk
ubudrie gjester i pAsken. En
dekoder til parabolanlegg,
et TV-apparat og en videospiller ble utbyttet til tyvene denne gangen.
Havnet i fyllearresten
En beruset person i RAken
ble skjantorsdag tatt hind
om av politiet. Mannen
mAtte tilbringe natten i fyilearresten i Liilestrøm
Drukningsforsøk
Første pAskedag forsøkte
oppfinnsomme ungdommer
A drukne en stjAlet Passat I
Tangenelva ved banken i
Ytre. Bilen stoppet imidlertid pA jordet for ebven og
fikk bare mindre skader.

ANNE-GRETE LOSSIUS

Populaert kurs
UTEIY EI'1 ROD TRRD
Flateby
Samfu n nsh us
Premiere U. april
1(1. 19.30

ForestIllinger spilles
ogsâ: 13.,17.,19.og 20.
april.Alle dagerkl.19.30.
Billetter f5es ved
inngangen. Forsalg av
bill.: øyeren Ben.,in &
Service, Flateby. Vardeberg kolonial, Kirkebygda. Ytre Enebakk
Bensin & Service A.S.,
Vagila.
P' BiIIettpris kr.75/

Enebakk Bondekvinneiag
tilsiuttet Bygdefoljets studieforbund har arrangert
kurs i maling ph kurv og
tre med Eva Mjønli som
berer.
Det ble sA stor oppsbutning cm kurset at de
pAmeldte ble fordeit pA to
grupper. Nylig var det
avslutning med utstiiling
av ferdige produkter. Det
var imponerende A se hva
de hadde fAtt til pA fire
kurskvelder.

Det var de nydeligste
smA, dekorerte esker, kurver i forskjellige stØrrelser
med biomster-, jule og
pAskemotiver, dekorerte
glass, melkeflasker, speilrammer og mye, mye
annet.
Det er tydelig at fantasi
og skapergiede er levende.
Vi fortsetter med flere kurs
til hØsten.
Studieleder
Randi R Solberg

Flotte resultater etter fire kurskvelder.Fra venstre Ama Jahi;
Sigfrid Sceby og Eli Bylterud.
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Barneteater med musmikko
om lokal forurensing

Her erfem av bygdas minste avblldet. Mon tro om noen av disse er
sd heldige a hafáttplass i en av kommunens barnehager. I overkant
av elt barn av tifdr i dag et tilbud. (Illustrasjonsfoto)

Storsatsing p
barn og unge?
a
O

Enebakk kommune utarbeidet et utkast til barneog ungdomsplan allerede
i 1982. Denne har nok
siden den tid mer eller
mindre "støvet" ned i en
av kommunens mange
skuffer. Na blir den tOrket støv av og skal sees
pt i sammenheng med
rulleringen av kommuneplanen, som skal behandles til høsten.

alie barn, dersom foreldrene
ønsker det, skal fA et pedagogisk tilbud, og at foreidrene sA
langt som mulig kan fA betryggende tilsyn av barna i sin egen
arbeidstid.
799 barn fra null til seks Ar var
bosatt i Enebakk ved utgangen
av 1990. Antall barnehageplasser totalt er 265. I underkant av
13 prosent bar tilbud om heldagsplass i bamehage, og kun
19 barn under tre Ar bar et tilbuds

Hver etat skal behandle forsiag 60 plasser i Aret
til en bame- og ungdomsplan, Skal behovet for aldersgruppen
med utgangspunkt i den "gam- fra null til seks Ar oppfylles, vii
1c planen, og deretter skal den det bety et Arlig tilskudd pA 60
opp i kommunestyret i forbin- plasser fram til Ar 2004. Lar
deise med rullering av kommu- man vre A ta med seksAringeneplanen, som det tas sikte pA A ne, som i dag bar et "førskoletilbehandle i oktober. Den nye bud, vii utbyggingstakten komplanperioden vii gA fra 1992 til me opp i 50 plasser per At. Om
det blir vedtatt at seksAringene
2004.
skal inn pA skolebenken, vil
utbyggingsbchovct kunne rcduVii kreve store ressurser
seres med cirka ti plasser Ariig.
Skole- og barnehagestyret bar
behandlet saken, og kopkrete
forsiag til blant annet bameha- En ny barnehage hvert Ar
geutbygging i planperioden er Skal kommunen nA det sentrale
foresltitt. Her gAr det kiart fram mAlet om 90 prosents dekning
at en plan der barn -og unges innen planperioden mA det bygoppvekstmiljø skal stA i sea- ges en fireparallellers barnehage
trum, vii kreve store ressurser A Ariig.
fA gjennomfØrt.
Ytre Enebakk bar ikke tilbud
—Skole- og barnehageetaten om bamehageplass for aldersrepresenterer store og viktige gruppen 0 iii 3 Ar. Skole- og
tradisjonsbundne institusjoner; barnehagestyret foreslAr derfor
begge er ressurskrevende og at man starter en utbygging her,
dette vil stille store krav ill enten ved A bygge en smAbarnskommunale bevilgninger, opp- avdeling, eller ved A bygge en
figninger og prioriteringer i null til seksArs-avdeling. Videre
Arene framover, heter det i utta- bør det snarest bygges en smAlelsen fra skole- og barnehagee- barnsavdeling pA Fiateby.
taten.
SA gAr det slag i slag, om skole/barnehagestyret fAr det som
de vii. Here plasser We i Ytre
Storstilt utbygging
og pA Flateby, og en barnehage i
Den mest ressurskrevende opp- Daiefjerdingen/Hammern.
gaven kommunen stAr over-for er
Statens driftstiiskudd er Økt
utbygging av barnehager. —For A
nA opp til de mAl sentrale myn- med fra 36 til 39 prosent, og i
digheter stiller for full behovs- tillegg er det innfrt et tilskudd
dekning i IØpet av planperioden, for liver fly barnehageplass som
kreves det en forinidabel innsats tas i bruk i 1991 pA 10 000 krofra kommunens side, heter det i ner per barn. OgsA IAn til formAlet er butt gunstigere, og
uttalelsen.
andre stimuleringstllskudd er
innført.

De minste er dArligst stilt
Full behovsdekning slik departementet bar definert det er at

ANNE-GRETE LOSSIUS

Her er den glade barneteatergjengen samlet, med leder Britt pa venstreflanken. Det blir spennende a
se hvem somfdr spille de to hovedrollefigurene "Dritt" og "Lort" i musikkspillet "Plastroser dØr ikke"

—Er du et "søppel-monster" bør du passe deg!
"Dritt" og 'Lort" er pit
jakt etter monstre som
kaster søppel, og som er i
ferd med it ode-legge Iandet "Bakteria". - Det
nystiftede barne- teateret
I regi av Enebakk
Dramatiske SeLskab, er
snart Mare med et
musikk-spill som
omhandler vrt miljø.
SA gled dere til juni, lolkens, for da blir den
spennende foresliulingen
oppsatt.
Det nystiftede barneteateret holder til pA Flateby Samfunnshus,
og en gjeng pA 13 jenter og fire
gutter er i full sving med A Øve
inn et musikk-spill kalt
"Plastroser dØr ikke".

Doturer

- et fast innslag

Hver tirsdag er det Øvelse, og
det var en livlig gjeng Vignett
traff pA samfunnshuset. SA iett A

sitte rolig mens manus ble lest
var det nok ikke. - Britt, jeg mA
pA do!, var replikker som allerede var godt innØvd.
Den unge garde kommer We
fra Kirkebygda og Flateby, og at
det er moro A spille teater er det
ingen tvil om, selv om doen bie
flittig benyttet.
Hvem som skal spille hoved"Dritt" og
rollene, som er
"Lort", er foreløbig uklart, men
det er nok A velge mellom.
Hele gjengen bar satt disse pA
toppen av ønskelista.
"Britt" er Britt Gaathaug fra
Flateby, en av instruktørene. I
tillegg wAr sØster Anne
Gaathaug 'støttende til.

Lokale forhold blir belyst
Mye sang og musikk skal det
bli. Musikkspillet "Plastroser
dør ikke', er skrevet av 4H,
men omskrevet til lokaic forhold.
Og et spennende musikkspill
er det! —Dette er en bomiljørevy
der det blir fokusert pA den
'gode' og den 'dArlige' søpla.
Vi tar opp lokal forurensning,

og Enebakks befolkning vii nok
kjenne seg igjen, sier Britt. Hun
roper at den sterkt forurensede
Børterelva i Kirkebygda er inne
i bildet.

God og ditrlig søppel
—Musikkspillet handler om
mennesker og bakterier - om
søppei og forurensing, sier Britt.
"Dritt og Lort" er to bakterier
som skal fange søppelmonstre
med en piastdo. Monstrene er i
ferd med A ødeiegge landet
"Baicteria". —Dette handler ogsA
om god og dArlig sØppel - dArlig
søppel er den som ikke er nedbrytbar som flasker, plast og hgnende, forteller Britt.
Det er det stygge monsteret
"Adam" (mennesket) sum stAr
bak all elendigheten. Han drØmmer om plastroser - for de varer
evig
Her er det nok mangE og
meget som kan ires, og i juni
bar du sjansen!
ANNE-GRETE LOSSIUS

Frara'der betalt leie
Betalt eller ikke betalt leie av
skoler og andre offentlige bygg
blir sannsynligvis behandlet pA
prinsipielt grunnlag i formannskap og kommunestyre, da kulturstyret bar anmodet om dette.
Es enstemmig kulturstyre bar
sendt følgende uttaleise til
kommunens høyere organer:
'Enebakk kulturstyre er av den

prinsipielle mening at utiAn/leie
av offentlige lokaler ikke skal
belastes med pAiagt gebyr.
Kulturstyret vii derfor anmode
urn at saken pA prinsipielt
grunnlag behandles av formannskapet der man legger til
grunn bruken av nevnte lokaler,
og gjeldende vedtekter hva fortsatt gratis utlAn/leie angAr.

Enebakk kulturstyre vil pA det
sterkeste frarAde at det innføres
gebyr/betalt leie for bruk av
offentlige lokaler generelt.
Hverken kulturbudsjettet eller
organisasjonenes økonomi kan
kompensere for disse utgiftene

JIi,tjnett

Dag Swanstrom ny
formann I EHHI
Dag Swanstrøm ble nylig
valgt som formann i
EHHI.

Paula Olsen Ønsker alle velkommen til Florida So! pd
Bekkelaget. —Vi har eget lekerom til barna, sd det gdr godt an
d ta dern med, sier ekremann Tom.

Full fres I
gamle lokaler
Lokalene pa Bekkelaget nedenfor Kopas
har i lengre tid stittt
tomme, men n er
imidlertid mesteparten av byggel I bruk.
Det er Kvikk
Bilpleie, Kristins
Salong og Florida Sot
som for oyebtikket
holder til i lokalene.
Tatt i betraktning
at
o
alle tre er nye pt
Bekkelaget sâ har
driften foreløpig gaIt
bra selv om del ikke
akkurat har vart
noen guligruve.
Det har vrt mange
forskjellige prosjekter pa
Bekkelaget opp igjennom
ärene. BAde bensinstasjon,
videoutleie og frisør har
tidligere wert i lokalene,
men i dag er det tre vidt
forskjeliige prosjekter som
drives. Kvikk Bilpleie,
Kristins Salong og Florida
Sol er innehaveme som
som for tiden fyller de flekpA
sibie
lokalene
Bekkelaget.

Kvikk bilpleie
Det var ved nyttArstider
at Ronny Pettersen fra
Tomter startet opp Kvikk
Bilpleie pA Bekkelaget. De
pAtar seg vask og smA
reparasjorier pA bil bAde
utvendig og innvendig.
Ronny Pettersen forteller at
driften foreløpig ikke akkurat har vrt noen gu!lgruye, men han har Mart seg.
—Jeg hAper det vii ta seg
opp nA etter pAske, sier
Pettersen, og legger til at

han hAper han kan vre til
hjelp for de som har problemer med bilen sin.
Kristins salong
For snaut en maned siden
flyttet Kristin Berg frisrsalongen sin fra VAglia i
Ytre til Bekkelaget. Berg er
utciannet frisør og har svennebrevet hengende pA veggen i salongen. —Jeg flyttet
fordi lokalene her er lettere
tilgjengelige enn de jeg
hadde i VAglia, forteller
Kristin Berg. Kristin Berg
legner med A bli i lokalene
pA Bekkelaget, og hun har
fortsatt egne tilbud for pensjonister. Berg forteller at
de fleste kundene hun har
hatt sA !angt i sin nye
salong har vrt gamin kunder fra salongen i VAglia,
men hun har ogsA hatt flere
nye kunder.
Florida sot
12. mars Apnet Paula
Olsen Florida Sol pA
Bekkelaget. Paula er opprinnelig fra USA, men flyttet nylig til Norge sammen
med sin norske mann Tom
Olsen. —Vi syntes det var fA
tilbud pA solsenger her i
bygda og vi bestemte oss
derfor for A prove A starte
eget solstudio, sier Tom
Olsen, som er rAdgiver for
sin amerikanske kone.
—Paula snakker foreløpig
veldig lite norsk og trenger
derfor litt hjelp med sprAket, forteller Tom Olsen.
Han pApeker at det fulit og
helt er Paula som driver
solstudioet.

Swanstrøm er til daglig a
finne hos Synnøve
Finden pa Flateby, og
var postivt innstilt til a
bli mer tilknyttet
nringslivet I Enebakk.
Foreningen kunne vise fram en
bra Arsmelding. NringsIivskalenderen er kommet ut I
fly og større utgave. MarkedsundersØkelse om nrings1ivsmesse er fortatt, og iesponsen
der var sApass positiv at en messe er under planlegging. I hvilken form messa skal ha er ennA
ikke avgjort, og en gruppe
arbeider videre med mulige
alternativer.

EHHI pa kartet
Et oppdatert kartverk over
nringomrAdene er ogsA pA
gang, men det gjenstAr en del
arbeid for det ligger Hart.
Halivard Waade flkk rosende
ord av forsamlingen for sin innsats i den tiden han har vrt formann. Helt ute av foreningen er
han ikke, selv orn han frasa seg
gjenvalg i formannsvervct. NA
er navnet hans A finne i valgkomiteen.
Ellers var det ikke store utskiftinger i styret. Kun et styremedlern er nytt og der trAdte Knut
Strømsborg inn.
Av foreningens medlemmer var
det et lite Mall som møtte opp
pA Arsmøtet. Det til tross for at
regiondirektør i NHO Erik
Tangen redegjorde om EØS og
EFs betydning for smA og store
bedrifter.
Det nye styret i EHHI bestAr nA
av:

Journalist

BOKSKREDETHOS I
BOKHANDLERNE I

INNTIL 85% AVSLAG

I

Dag Swanstrøm, formann, Ase
Killerud, sekretr, Sidsel
Otterbeck, Svein Thorsen og
Knut Strømsborg, styremedlemmer, Kjell Dehli, varamann.

Nils Ole østli, revisor, Karin
Myhrer, Tore Karisen og
Hailvarci Waade, valgkomité.
ODDBJØRG KRSTIANSEN

iO'neff

Var journalist skal til sommeren I miiitre. Da trenger vi en ny skrivende
medarbeider. Er du glad i mennesker og interessert i lokaljournalistikk er
dette noe for deg. Du ma disponere bil.
Vii du vite mer, ta kontakt med
Anne-Grete Lossius tlf: 92 6550
Skriftiig søknad innen 10. april sendes til
AIS Vignett, Postboks 62, 1912 Enebakk

GUNNLEIK SEIERSTAD

MANDAGSTjj'

Halivard Waade t.v. overlater formcinnsvervet i EHHI til Dag
Swanstrøm.

fl

'l)elTçpmmen tiC oss!

Bokhandel
Flatebysenleret, 1911 Flaleby . Teleton (09) 92 87 21
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Løsningen ma vre Vignett I hende
senest førstkommende
mandag kI. 12.
Navn:
Adresse:

Premie for først uttrukne riktige losning:

TIlL

TRQ
6tJTR
IJDI
HE.T8RTA
Vinner av kryssordet i uke 12 ble Ruth Pedersen fra
Flateby .Vignett gratulerer og fern Flax-lodd er pa
vei.
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Stedet som skjulte seg bak "Kjent i Enebakk" I uke
11 var Sndre Tysdal gãrd I Dalefjerdingen.
De heldige vinnerne er:
Helene Aarsrud, Gjevik, Enebakk
Thorbjørn Thoresen, Høgtun, Enebakk
Marthe Enger, Kjølstad, Ytre Enebakk
Her kommer var nye nØtt. Vet du hvor dette er sâ
ring oss pa telefon 92 6004 innen onsdag. De med riktige svar blir med oss i trekningen av nye pengelodd.

M'INT

5 Flax-Iodd.
Vinneren off entliggjeres I neste utgave av Vignett.

ii,gnett
BEGRAVEL$ESBYRAER

Danseskolen starter:
EN EBAK K

Sveums
Begravelsesbyrà

Bøndenes Hus
Mandag 8. april
..im

KI. 17.30: BARN 3-5 àr
Barnedanser og sang
KI. 18.30: BARN 6-8 är

Hyggeug 91 uflfl.I

TLF. 09/94 17 70

-

Torggt. 2
2000 Lillestrorn

Apent mote
Norge

EØS EF I Enebakk Herredshris torscl.
11/4 ki. 19.00.

a

Etter kontortid:
02/97 44 65 — 06/84 1774
SVEUMS BLOMSIERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

K!. 20.30: Swing-kurs for
ungdom og voksne

i Folio

har mote I Herredshuset onsdag 10. april ki. 17.00.
Vel møtt!

06/81 4830.81 1411

ii

Krisesenteret

Enebakk Pensjonistlorening

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER

KI. 19.30: JUNIOR 9-13 ar
Cha-:ha-cha. Sair

...-

-

-

Lillestrøm

r MOTORSAG'

MC-kurs starter mandag
8. april ki. 17.00.

for alle sorn VI 'ere den
gode gamIn wngen

1500;

Vi gir i nritil
I innytte
for din gamle motorsag vcd

kjøp av ny Jonsered.

Ski

t1ndset's

13cr4vetscsbVr
0 CHRSIENSOIJO EFTF.

DANSE SKOLER

Teorikurs ki. B starter torsdag
25. april ki. 16.30.

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

Pam old in 9! op ply s n i r g e r
Telefon 02-70 23 40 e 1600
5 gangers kurs kr. 220.
SesKen- '29 tarn rnoderasjon

Std. 13" kjede kun kr. 96;.

MOBIREK

r

Ring Eva pa tlf. 06/8142 92

Hele døgnet

A/S

LTIf. 06-81 2525. Teatergt. 6, LiIIestrorr

1

— — —

Vi kommer
i konferanse

Arsmote

Ordner alt

Foig med

Follodistriktets byra
gjennom 60 Ar

IiUi?tt

)

KUNNGJØRINGER

Husdyrgjødsla en ressurs!
—

Vi irtviterer til FAGDAG hos familien Stensrud,
Tveiter Gárd, RIingen,
fredag 5. april kI. 10.00-13.00

Skigruppa avholder ârsmøte
tirsdag 14. 5. 91 kI. 19.00
pa klubbhuset.
Vantige ârsmete saker. Saker som onskes
behandlet ma vre tevert styret innen 15. 4. 91.
Styret.
Vel moth

:r \Ierkc,ModelI

Advoket-

Aim. praKsi.s
ai'v skifte— AiS
tamilierett, arbeidsog skatterett
-

-

bistand

Tema for dagen:

-

Advokat

*

Flygt dykkpumper for vàtkompostering.
*Alfa gjedselpumper.
*
Alfa-Plast betongvern.
*
Gjerdeutstyr.

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. T!f. 87 5585

spare banken

Dessuten presenteres Agro MiIjos gjødsl ingsm askin og slepespreder.

Vet møtt!

OC ALFA-LAVAL
AGRI SCANDINAVIA

iYiJ1
Vi minner on

Innskytervalg i
Region Oslo/Akershus
onsdag 3. og torsdag 4. april 1991
i barikens ekspedisjonskontorer i Oslo og Akershus.
Valget gjennomføres I bankens âpningstid. Se for evrig tidligere
annonse sami plakat i ekspedisjonskontorene.

85 Fiat Uno 60 S/3d
86 Fiat Uno 70 SL/5d

49.000
55.800

99.000
79.000
98.000
98.000
75.000
73.500
89.000
99.000

90 Fiat Uno Sx
90 Fiat Uno 70/3d

90 Fiat Uno Sx
90 Fiat Uno Sx
90 Fiat Uno Fire
89 Fiat Uno 70 SL/5d
90 Fiat Uno 70
90 Fiat Tipo 1400
89 Fiat Tipo 1400
90.000
90 Fiat Tipo 1600 Media ... 110.000
90 Fiat Tipo 1600 DGT 128.000
89 Fiat Tipo DGT
110.000
110.000
89 Fiat Tipo DGT
90 Fiat Tipo DGT
120.000
88 Fiat Crorna i.e
115.000
89 Fiat Croma i.e
135.000
90 Fiat Crorna i.e
90 Fiat Crorna Turbo

189.000
175.000

ANDRE MERKER

86 Mazda 626 GTI combi .94.000
85 Mazda 626 LX combi .88.000
87 Mazda 626 LXS combi .91.000
88 VW Golf 1.6 sport
89.000
88 Ford Scorpio 2.9 GL ....163.000
85 Opel Rek. 2.0 GL ste 75.000
89 Chevrolet Astro vare .140.000
ug viriterhjul.
Bilene er verkstedkontrollerte.

Agnes Nygaard Haug

Regionrepresentantskapets formann

4~SJEKK DEKKENE 'V,>

FIAT

Pris
ink!. reg.

Atte biter leveres med sommer-

Oslo, 2. april 1991

SJEKKPRISENE
SJEKKOSS
Vu leverer
TECHNIC regummierte DEKK
med skriftlig GARANTL
-35% pa dekk
-30% pa alu-felger

Bruktbiler fra
PS Bit:

Sparebanken NOR

Ring tlf. 02/65 93 92
Finans/innbytte
Alle priser ink!. reg.
Apent 9-18
Fre 9-17
Lordag 10-14

Biltralle Iii We
Henv. 09/92 7193

Fylimasse ønskes tilkjørt
Rugvn. 9

-

Lotterudfeltet. Ring 094/79 055
PrsonelLseryice Bil a.s

LJIW917U U17L1 UIWI1

Tomt ønskes kjøpt
Adr.: Industrivn, 5
N-2020 Skedamokorset Fax: (06) 87 98 59

Tlf.: (06) 87 45 22
874523

i Enebakk

-

heist frittliggende, <<flat>> tomt.

TH. 02161 15 41

• Nye/brukte biter
• Service/deler
• Telefon 65 93 92
Stremsveien 179, 0665 Oslo 6
(Ta av til Alnabru. 400 in.

over Teisenkrysset.)
L—
— — —

mi

10
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SLANK
MED

LIBRA

NYHET innen Homeparties
Flotte, greske, hàndlagde messing-/kobbersmykker.
Ring, sá tar vi en prat.
Tif. 92 52 41

Riktig kosthold
økt veIvre
Vektreduksjon
NB! Snart sommer

Nye kurs starter
9. og 16. april.
Ta kontakt
med Ella

Enebakk kommune
Heise- og sosialetaten
Stilling som hjenunehjelp

For snarest mulig tiltredelse er hel stilling
som hjemmehjelp innenfor pleie- og omsorgsavdelingens hjemmebaserte tjenester ledig. Stillingen
kan ev. deles, og søkere ma angi om det sekes hel
og/e her halv stilling.
Arbeidsomráde: Flateby.
Avienning: ltr. 11-18 (kr 114.764 til 146.036 pr. àr
avhengig av ànsiennitet).
Kontakt daglig leder Sylvi Akselsen, tif. 92 44 60, for
nrmere opplysninger.
Seknad sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 12. april.

BRONI'JBORING
Gjennomboring for vann og
avløp. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.

-

Bjorn Roncles v.51, 1253 Oslo 12

02/62 08 65
Forhandler av Jacuzzi pumper

TIf. (09)9291 01 -928924
Mob. (080)85374 (096)84847
-

HAIl DU BILEN?
Vi har kjopere!
Vi mottar din bil
for saig ev. kjop

AUKSJON
HVER TORSDAG

v/Bjørn Bredholt, Tomter

Gjør floe med taket ditt nä!

TIf. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

4 nye dekk

Ferdig pa bil
Priseks.:
165x 13

4 nye dekk
Ferdig pa bil

Vi hjeiper
deg med
riktige dekk
Iii din bil!

FRA1

400

LANGAPENT
HVER DAG

k1. 8-18
LØRDAGSAPENT

FRA144O

SKO-

MAKER'ii
i Liliestrem

i Ostfold

BILAUKSJON

Egen parkering bak orretningen

J®RN
JENSEN
SKOREPARASJON 00 L/ERHANDEL

I

Nittedalsgt. 33, Lillestrøm

lIt. 0618109 39
Skinri

-

Lr. Kaivmakerufstyr

STFULDS
BESTE
PRIJ, B.ER1

KUN,
NERK JENTE
MEUIKE
Priseks..
r/seks.:155 x 13
155x

Ta kontakt snarest!
Ring oss gjerne!

TLF. 09/88 08 96

•

FORHANDSPRJSER
GARANTI

Lord. 6/4 pa Mjr.
Ki. 16.30: Bibeltinie.
Ki. 19.00: Mete. Tensberg Ungdomskor synger.
Send. 714 kl. 18.00 pa
Betel. Sendagsakolens
páskefest send. kl.
10.00. Trannum deltar.
Barnevelsignelse.
Velkommen til Betel.

kI. 18.30

~
--

Folio Varmeservice

IJETEL

Ungdonisaksjon med Jon
Ingar Trannum denne
weekenden.

Fred. 5/4 kl. 19.00 pa

Lettere kjole-, draktsom og som av barnek1r mottas + skifting av glidelàser og lapping av bukeer.

ALT I BLIKK- OG
TAKARBE!!)

PINSEMENIGHETEN
'(IRE ENEBAKK

Betel.

Nye klr til 17. mal, konlirmasjon?

FYRINGSOUE PARAFIN
AUTODIESEL'

KJOP 00 SALG
ia. li -iS. Lo Ii -Li. Mandag stengi.
Snrumigt 29. fit 06-819445
LILLESTRØM

BRONNEORING • PUMPESERVICE

TH. 92 52 41

BYGG OG
TAKTEKMKK A/S

-HU

Brukt&Gammelt

LANGBRATEN

—92G339
LIBRA KURSET SOM
LEGER ANBEFALER

rjj

kI. 8-14

Priseks.:
175 x 14

4 nye dekk
Ferdig pa bil
Priseks.:
135/70 x 14

4 nye dekk
Ferdig pa bil

DEKK SJEKK*
ASKIM AS

F1TEJ9UD INDUST9IGARADE, MYRvN. 2, 1X) AS1M -TLF, 0988 3580-884201

FRA1

800
20

FRA21

Dekk i
alle priskiasser
og aile
storrelser J

11,

0i0nctt

EIENDOMSFORM.

ELEKTROENTREPRENØR

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

Kjgpe eller selge
elendam?

Flatebysenteret - 1911 Flateby
Tit. 09/92 92 81 - Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJØL/FRYS VASK/OPPVASK - TORK- KOMFYRER/ MICROBGLGE -

Kontakt:

I
TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

I

BoIl.ngsha.er A4 H,Ige A 1195
FjeUo!on 55. 914 SIre EIre:ahk
- 99925570

KAFFETRAKTERE . ST0VSUGERE.
RADIO/TV - VIDEO - EL.MATERIELL
BATUTSTYR
NOKKELFILING

9

RAMMEVERKSTED

Galled Nygârd
Flateby - tlf. 92 80 80

Galled — innramming
Gullmedaije i innramming i VM 1989 og 1990

BIL
Audi

Alt I gIassarbid
Svein Thorsen

Fjelivn. 30 a, 1914 Y. Enebakk
lIt. 9246 13- Mobil: 030/30 339
Ogsa kveldstid

-

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

WELL BRENDJORD
UTFØRER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby

Kjep din nye el/er brukte bil hos oss.
IlL 88 16'15

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

1

TORNERUD Askim

utfarer alt I el-installasjoner

EILP1c
BRENSEL

—

III. 09192 63 03
Postboks 24
1912 Eoebakk

Hovel lleiaas
SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

NOROL

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

BVGG OG ANLEGG
lores Tak og Fasade A/

wSyS.odrti7f

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tit. 92 54 13

Tak- og
blikkenslagerarbeid
Ytre Enebakk
Tit. 92 47 79 - Mobil 030/31 364

DTJRUD GARD,
1914 YTRE ENEBAKK
TH. 09924630 Mobil 030 04997
DØGNVAKT
Graving og høytrykkspyling

I

OIav C. Jensen

8SønA/S MVRFARET2,1400SKI. 111. O9-8714 51
RBRLEGIiERBUTIKK
EGEN RBRLEGGERAVDEL1NG
Alt innen • Sarutar • Varme • fylogernisenlie
TANNBEHANDL.

V

• Regnokap & ForretningsforseI

Man -Ire. 9.00-17.00
Thrs. 10.00-19.00
Lor. 9.06-1400

Godkjent regnskapskoritor

Regnskaps kontor

RI

FRISØR

1914 Ytre Enebakk — tlf. 92 46 39
Mobil 094/27 522

egnskctpkontor A/S

SELSKAPSMAT

Konkurransedyktige priser hele âret!

TRNTOVERKSTED AS

Asenvn. 2, 1400 Ski
Tit. 09-87 53 77

CbQkk

FYRINGSOLJE — PARAFIN —
AUTODIESEL

00-92 5555 mobil. 094-14 469.

A/S 51(0-REP

Varme, sanitr, nybyqg oc rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

ENERAKI( VAF1N OC V4RME

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

:+:15 70

Erik I(jelgaard

REGNSKAP

Strømsljorg &
Enersen A/S

A. NILSENS
BILSER VICE

RØRLEGGER

Skoene reparerer
du hos

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

1800AskIm4

DAME-OG
HEFIHEFRISQR
SQL- PARFYMERI

Enebakk
Glass

SKOIVIARER

Erling Rod A/S

Tit.

GLASS

• Beciriftsrâdgivning
KER.

SystemAdministrasjon A/S
Gaupevelen 29
1914 Ytre Enebakk
1lf.:(09)924824-924774

Stein Darre-Hanssen
Flatebysentëret, Flateby
TIf. kI. 8.00-15.00
928739
92 80 31
TIf. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

TRAFI KKSKOLE
Lennestadvn. 5
I. 1912 Enebakk

Tif. 09/92 65 43
Mobil 094/37548

so-' Utforer alt innen

nybygg, tilbygg, rehabilitering

09 modernisering
Fast pr/s

Enebakk Tannteknikk
IZmeSuce4ee t4
Oppl.ring pa bit
Teorikurs - Fase II

hIt. 06/81 42 92

BVGG OG ANLEGG
THmrer- og snekkerserviee
Lunds Mating
og Tapetsering A/S
Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
Tit. 92 63 81

Helgesensgt. 12
GrUnerlekka
Tit. 02138 51 73

1400 Ski - tlf. 87 37 10

Utforer all innen nybygg, tilbygg, reparasioler,
modernisering, flislegging og tapetsering.

kiasse R — Masse B
Teorikurs — Kjøretimer

lIt. 09/92 85 23 priv.

Om nodvendig rooter vi
til kjøretimer i Enebakk.

TRANSPORT

Entreprenor

BYGG- 00 TOMMERME61lR

Lars M. Enger

Per-Erik Østlie as

Flateby, 09/928731
Mobil 094/95743
Gray., sprengning, transport

1914 YTOO CNLBAKK - III (09) 92 43 40

- . ..din Eokale byggmester
IVILI E1I

IC

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

VAKTSELSKAP

Ski Trafikkskole

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Mobil: 030/11 705

TAN NTEKNI KERM ESTER
LASZLO FARAGO

SPESIALFORRETNINGER

Ingar A. Bergskaug

TEPPE — ENGROS A/S

Transport - Sand,
stein og fyilmasse

ALT I TEPPER
OG GULVBELECG

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

TIL 92 80 21
1911 Flatehv
Mobil 830/06 359

.DYREKLINIKK
• Poliklinikk • Rontgen 0 Kirurgi
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr

Jan M. Johansen

SKEOSMO DYREKLINIKK

Mur, puss,
peiser og fliser

Vet. Knut-Arne Nverdal
N Ri(sgárd. Kjeller
(akilt Ira Fetvn. v,'flyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19 Timebestilling 06)87 85 00 el.
<cDROP-lN 8.30-14. Stengt heig.

Tit. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk

Bygg- og tømmermester
Jørn Solerud

Graving - transport - sprengning

1914 Ytre Enebakk

Mur- og betongarbeider

TH. 92 90 80— 92 44 88

TIf. 09/92 6118-09/9262 56

Mob iltlf. 030/15750

094/25 366 - 094/08 438

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

HUNDEPENSJONAT
Skal du reise bort?
Vi Øns.(t'r (Iin hunt ve-Ioonirncn Fil
et /99/9901(4 / 7//rI /,Iun/epensjoF/a(.
I Iiiy sto,,,Ier,I, i Ie9I9Il1grr (99 Iruselige
19I1I91v119Cr. Off. gollkjeiit 1995.
PER 06 PIAS HUNFJEPENSJUNAT
BogorgOrd, 1827 Hobol — Tif. 09/921510
'F/ fieuf)Itrr in1e[uiieii ti(iI Øirskç Ore toi6tte
vgJirben Er ocaser en r1jujgoiI.connier

D. FREI I AG CO
Elektro — Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrøm
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

KVIKK RENS
IfJ
J&&zama
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

RedaksJon, ekspedisjon
09 annoneer:
Telefon red.: 09-92 6550
Telefori ann.: 09-92 65 40
Telefax:
09-926004

Privattelefoner:
Redakter Anne-Grete Lossius 92 62 76
Journalist Gunnleik Seierstad 92 61 74
Annonsekontakt Ella Wenli
92 63 39
Annonsekontakt Tor Bergersen 92 81 88

Adresse: Pb. 62
1912 ENEBAKK

Bankgiro 1605020 1426
Postgiro 08054 193298

Annonsepriser fra 1.1.91:
1. side pr, mm.
kr. 6,00
Aim. plass pr. mm. kr. 3,25
innlev. frist:
Rubrikkann.:
mandag kI. 12.00
Forretningsann.: mandag kI. 09.00
Abonnementspris:
kr. 315,- pr. Ar - kr. 165,- pr halvâr

Enebakkmmann inn pa " Tinget"
0

—Det er bare hyggelige
mennesker her, og jeg
trives pa Stortinget, sier
Harald Løbak Thoresen
fra Flateby. Den andre
Enebakkingen I dette
ãrhundrede som har tatt
plass I det erverdige hus.
Den første var Jakob
Brevik, som satt to perioder pa Tinget - den første
fra 1906 til 1912.
Mange drar nok kjensel pA
Harald Løbak Thoresen (53),
miljøvernforkjemperen
fra
Arbeiderpartiet gjennom de siste 20 Ar, bAde pA lokalt og regionalt plan.
NA har Thoresen tatt plass pA
Stortinget. Riktignok som første
vararepresentant, men det tilsier
at plassen er ganske permanent.
Kun en stortingsmann har
Enebakk tidligere fostret i dette
Arhundrede, Jacob Brevig, farfar til Hans Jacob Brevig ved Everket. Han var i lengre tid ordfører i bygda, og satt pA
Stortinget
for
Frisinnede
Venstre i periodene 1906-1912
og 1922-1925. Han døde 11949,
85 Ar gammel.

Beskjeden mann
Det er en beskjeden mann vi
møter i Stortingsrestauranten.
Men sku ikke hunden pA bArene! Han er mannen som setter
ting ut i dot praktiske liv og
sløyfer unødig utenomsnakk.
Og begynn A snakk om miljø da bobler det av initiativ og
engasjement!

Mange husker nok aksjonene arbeidet. I tillegg kan det were
mot fosfatholdige vaskemidler vanskelig A sette seg skikkelig
som ble arrangert bAde her i inn i saker nAr man kommer inn
bygda og pA Romerike for en i en debatt som har foregAtt en
del Ar tilbake. Likeledes tid. Men jeg liker meg her, og
Glomma-aksjonen. Thoresen en god regel er A spørre, sier
var arkitekten.
Thoresen.
LØbalc Thoresen har hatt sin
Han er levende opptatt av alle
adresse i Enebakk i 20 Ar, nr- sainfurinsspØrsmAl, men det er
mere bestemt i Haugveien pA nok miljøvem han gløder mest
Flateby. Han har sittet tre perio- for - og det er den eneste komider i komunestyret, og var nok A teen han enda ikke har fAtt
anse som meget fersk i anledning til A delta i.
Enebakk-sammenheng da han
ble valgt inn i kommunepolitik- Mange miljøplaner pa gang
ken. Han flynet hit sommeren Men selv om Thoresen nA blir A
1971, og ble valgt inn i kom- anse som fast pA Stortinget sA
tro ikke at han har giemt fyikesmunestyret samme host.
og kommunepolitikken! Mange
planer er pA gang. Han er leder
Fortsatt med pa "grasrota" og
arkitekt
bak
To perioder var Thoresen leder Arbeiderbevegeisene miijøproav BygningsrAdet, og en periode sjekt i Akershus, der dot biant
leder for Generaiplan for annet satses pA økt miljøaktiviEnebakk, nA kait kommuneplan. tet i bedriftene. En miijøpatruije
Han er levende opptatt av nr- som vii utføre vann- og jordprømiljøet, og fremdeles aktiv pA ver, saint informere om miljØ'grasrotpian" i kommunen. —Det skader og tiltak, vii snart clukke
er aidri nei i Haralds munn nAr opp pA bedriftene.
A spør om rAd og hjeip, sier
I tiliegg er han leder av
leder av Enebakk Arbeiderparti, Arbeiderbevegelsens HistorieJan Brunstrøm.
lag i Akershus, og ogsA her
arbeides det med en storstilt
Mangler miljøkomiteen
kampanje for A rette sØkeiyset
Thoresen var i forsvarskomiteen pA arbeiderkulturen.
da Vignett tok seg en tur. Han
SA er pausen over for
har ogsA vrt innom finans- og Thoresen; klokka ringer, og forutenrikskomiteene. —Det var teller at nA skal det stemmes i
moro A delta i budsjettbehand- Stortingssalen, og da mA alle
lingen, forteller Thoresen. Men were pA plass.
han innrømmer at det kan vre
Klokken seks reiste han hjemvanskelig A vre første vararepresentant. —Det hender jeg kan mefra, og regner med A were pA
bli innkait pA kort varsel, og det Flateby igjen rundt kiokken
er nok ikke alle som kan kombi- 21:00, ingen ni til fire jobb, nei.
nere dette med det daglige
ANNE-GRETE LOSSIUS

Harald LØbak Thoresen er andre Enebakking pa' Stortinget I dette
a'rhundrede. Her er han avbildet ved inngangen til Stortingssalen.
Jakob Brevig var nummer en, og satt pd Tinget i periodene 19061912 og 1922-1925.

Mange fikk hore p iskens budskap
Det var mange som hadde funnet veien til gudstjenestene i
pAsken. Budskapet om Jesu
lideise og død fikk stA i sentrum. Likeiedes ble seieren over
døden markert med at alle som
var til stede under gudstjenesten
1. pAskedag fikk med seg en
pAskeiiije pA veien ut av kirken.
Sokneprest Heigheim sa ved
Apningen av gudstjenesten
skjrtorsdag at denne dagen
ikke er av de best bespkte gudstjenestene i Aret. Likevei har
skjrtorsdagsgudstjenesten
mye A gi gjennom nattverden.

Forbannet er Jesus
Forsam]ingen skvatt da Gunnar
øvstegArd Apnet gudstjenesten
langfredag med A Si: 'Forbannet
er Jesus". Det var dysterheten
iangfredag sam preget kirken

denne dagen. Jesu lidelse og
død ble minnet ved at alterlysene ikke var tent og det var ingen
blomster - bare det nakne alterpartiet, Skrifflesningen langfredag var lagt opp som en dialog
mellom Torgeir Onstad og
øvstegArd. Det gjorde om mulig
teksten enda mer levende.

Glede over livet
1. pAskedag var det fuillsatt i
Enebakk kirke. Det var en høytidsgudstjeneste som vii bli stAende sterkt i minne for mange.
Kirken var pyntet med spirende
lv og pA alteret var det pAskeliijer. Dagen var preget av gleden over livet. Dette ble synliggjort gjennom biomstene.
Gudstjenesten fikk ogsA et høytidspreg gjennom den musikken
som fløytisten Gry Adoifsen og
organist HAvard Oudenstad hadde valgt til gudstjenesten.

Et sikkert holdepunkt
Gunnar Øvstega°rd holder en
pa° skelilfe i ha'nden soin symbol
pd at livet har seiret over dØden.

Mange vii vel huske øvstegArds
iliustrasjon om hvor sikkert det
er at hver den sam tror pA Jesus

en gang vii komme hjem til
Gud. —Det er like sikkert som
nAr vi slipper en stein. Den vii
falle mot jorden. Det vet vi.
Like sikre kan vi were pA at den
som kommer til Jesus, og vii tro
pA han, vii faile i Guds armer og
fA del i det evige liv, sa Gunnar
øvstegArd. Som et syniig bcvis
pA seieren over døden - det nye
livet - fikk alle som var til stede under gudstjenesten med seg
liver sin pAskelilje pA veien ut
av kirken.

Livets seier
OgsA 2. pAskedag var del fulit
hus og denne gangen pA
Stranden Bedehus pA Flateby.
Nattverdsbordet var dekket slik
at alle som Ønsket det kunne fA
del i nattverdsfeilesskapet, og
pA den mAten fA stadfestet at
Jesus Kristus døde og oppstod
for oss.
Igjen fikk vi oppieve at
pAsken er iivets seier gjennom
Jesu oppstandelse fra de dode.
GUNNLEIK SEIERSTAD

