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Barnevernskoene avvimkies vaigkamp -91

Enebakk har fãtt
enda on norgesmester pa vannski.
I helgen gikk Line
Tostrup (bildet) av
med NM-seieren for
darner junior.
SIDE 5

—Dette skal bli litt av en
kamp, varsler Hoyres Tore
Tidemann med et glimt i
a yet, og tar et godt tak i
genseren til APs Dag
Skaug.
Forhápentligvis blir
kampen av det verbale
slaget.
SIDE3

—Vi har holdt tidsskjemaet for gjennorngang av barn eve rnsakene, sier fungerende helse- og sosialsjef Sverre Dahie. NA gjenstàr den endelige behandling for
de rundt 60 barna som har behov for hjelp far et tilbud.
En ny, omfattende barnevernlov er ogsa pa trappene. (lllustrasjonsfoto)
SIDE 2

Nytt
(Mart
Det nye 0-kartet som
gár fra Flateby i nord
til Kirkebygda i sor,
har nâ fátt ilddápen.
Under RIingen
Orienteringsklubbs
tradisjonelle 0-lop
"Hoydepunktet" I helgen, ble kartet brukt,
og fikk god omtale.
SIDE 5

En filial av Li!lestrøm Bokhandel har dukket opp pa Forretningsseriteret I Ytre, i lokalene som Barbol Bygg i sin tid disponerte.
Her er det et rikt utvalg av rekvisita, baker, og leker, skoleboker kan bestilles. Daglig leder Hanne ødegaard (bildet) kan
fortelle om stor pägang allerede.

Trial-bane
i startgropa
Na er det like for alle
dere niopedfrelste
enebakkinger fra 12
til 80 ar far deres
egen trial-bane.
Det er ungdomsklubbene I bygda, i
samarbeid med kulturkontoret, som star
bak.
SISTE

Barnehagebarn
etterlyses!
Anette Opsahi i Ráken lurer svrt pA hvor alle de
som har behov for en barnehageplass befinner seg.
Hun starlet sin egen barnehage i januar, og har
frerndeles ledige plasser.
SIDE 2
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19 uten
skoleplass
Etter tredje, og siste-inntaket til de videregâende skolene, er det nitten 16-äringer I Enebakk som nã star
uten skolepiass.
Fern av avgangselevene
ved Mjrr ungdomsskole,
og 14 fra Enebakk U gAs en
utrygg fremtid i mote. I tiliegg er det flere eidre ungdommer som ikke har noe A
foreta seg.
—Seiv om sisteopptaket er
gjort, kan det allikevel vise
seg at flere kommer inn, da
det hender at elever som
liar fArt plass uteblir, sier
Roar Pauisrud ved skolekontoret.
I Ar vii det ikke bli tilbud
om et tiende skoleAr i Ski,
som tidligere, og heller
ikke de andre Foilo-kommunene vii ha et siikt tilbud. —Det var kun to fra
Enebakk som fuilfØrte det
tiende skoieAret ved Ski i
fjor, dette fordi antallet eiever har len for A minke
drastisk etter skolestart. Da
er det mange som kommer
inn pA omsøkte videregAcnde iinjer og en del soker seg
til folkehøyskoler, sier
Paulsrud.
Han legger til atom interessen blir stor nok for et
tiende skoleAr sA kan det
ordnes, men det vii ikke bli
snakk om A opprette en
egen kiasse. —Eievene skal
følge undervisningen i
niende kiasse. Ønsket er da
at de skal ha tre dager med
vanlig undervisning, og to
dager i arbeidsiivet. SeIv
om dette ikke blir et fuligodt altemativ til videregAende, sA kan elevene i a;lle
fail forbedre sine karakterer
og stA bedre rustet til A
komme inn pA andre skoler
neste Ar, sier Pauisrud

Ledighetsw
tallene
stiger
Stadig flere enebakkinger
uten arbeid. I iøpet av juii
mAned økte registrerte
arbeidsiedige med 24 personer, og dermcd er
Enebakk opp i 174 arbeidsledige. I tillegg kommer 25
personer som er sysselsatt
ved ulike arbeidsmarkedstiitak..
Fra Arbeidsdirektoratet
meides det at taliene for juii
er de høyeste offisielle
mAnedstali som noon gang
er registrert. Fra tidligere
Ars erfaring var det forvenLet en viss økning fra juni
til juli. En hovedArsak er
nedtrapping av tiltak, samt
at mange som avslutter skolegang meider seg pA
arbeidsmarkedet.

Savner barn Koene awmikies
—Vi er i rute nâr det gjelder barnevernsakene,
sier fungerende helse- og
sosialsjef Sverre Dahle.
Rundt 40 saker der 60
barn er involvert er gjennomgâtt. Na gjenstâr det
sette handling ut I livet.
Fungerende helse- og sosialsjef
Sverre Dahle opplyser at de has
holdt tidsskjemaet for gjennomgang av aile barnevemsakene,
de sAkaite "mappebarna", som
var forutsatt fra departementets
side skulie vrt gjennomgAtt
innen utgangen av juni.

Anette Opsahi oinkranset av "sine "fire barn. Bak pd gravemaskinen
3 dr gamle Vibeke, snart 2 dr gamle Katrine (foran t.v.) , Camilla pa
2, og 5-dringen Stian stortrives alle hos "tante pose".
Men do has mange aktiviteter
—Hvor er ungene som
de holder pA med nA 0g. A male
har behov for barnehaer popultert; baking og lesing
geplass?, spør Anette
hører ogsA med, og mye frisk
OpsahL Hun driver en
luft.
familiebarnehage I
Râken, og har fremdeles Hjemmekoselig
ledige plasser. Sâ fortvil
or innkjøpt tilpasset forikke dere smâbarnsforel- Leker
skjellige alderstrinn. Her finnes
dre som ikke har ftt
bØker, pustespili og andre barneieker.
pass til barna; det er
bare ta kontakt med
Anette synes del er fint A. drive
barnehage hjemme. B]ant annet
Anette.

a

fordi dette skaper en bedre
Anette Opsahi startet opp sin hj emme atm o s
re.
egen barnehage i januar i Ar, og —Apningstiden her er fra 07:00
stedet er Welt for barn, stille og til 16n30, og jeg lager middag ill
rolig med skogen som nrmeste ungene. Matpakke medbringes
nabo, samtidig som det ligger til do andre mAitidene, og for
nre riksveien, sA for de som full lid er prisen 2 800 kroner
allikevel mA kjØre gjennom mAneden, opplyser hun.
Rken for A komme seg til
arbeid bØr dette vre midt i
—Bør opplyse om tiltaket
blinken.
Anette synes det er litt rait at
ikke flere has vrt interessert i A
Trenger fire barn til
benytte seg av tilbudet: —Det er
Barnehagen er godkjent av jo sA mange som ikke har fArt
kommunen, og pianen pA litt plass i kommunens barnehager,
sikt er A drive denne pA uk linje og jeg leser at mange or pA formed andre barnehager. Anette tvilet jakt etter plass.
har tidligere arbeidet i bamehaEn av grunnene til dette er
ge, og har god kjennskap til nok at mange ikke vet at hun
hvordan disse blir drevet.
eksisterer, og der bør kornmueDet er fire barn hos henne nA, nen komme inn i bildet. —NAr
fra to til fern Ar, men barneha- folk fAr avslag ow plass sA kungen er godkjent for Atte. I dag ne vol kommunen ha inforinert
driver hun pA alene, med hjeip om de andre mulighetene som
av en førskoleirer en dag i finnes, synes hun.
uken, men om det kommer flere
Om noen fremdeies trenger
barn ønsker hun A ansette en
barnepass
til de hApefulie, sA.
praktikant. —Pianen er A dele
star
Anette
til disposisjon. Det
ungene inn i to grupper for leter bare A. ta kontakt.
tere A kunne drive med aktiviteter tilpasset alder, men da mA
jeg fØrst fA flere barn, sier ANNE-GRETE LOSSIUS
Anette.

ENEBAKK KOMMUNE

Apne mPter i Iormann-

skapetlhovedutvalgene
AUGUST/SEPTEMBER
Sted:
Dato: KI.:

Teknisk styre 22.8. 19.00
Kulturstyret 22.8. 19.00
Skolestyret 27.8. 19.00
Adm.utvalget 29.8. 19.00
Formannskapet 2.9. 19.00
Teknisk styre 12.9. 19.00
Formannskapet 16.9. 19.00
Formannskapet 23.9. 19.00
Kulturstyret 26.9. 19.00

Formannskapssalen
Gml. herredsstyresal
Herredsstyresalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Formannskapssalen
Gnu. herredsstyresal

Far tilbud i løpet av âret

—Dot or ogsA foreslAtt A innfre tidsfrister for behandling av
barnevernsakene, og overhoides
ikke donne fristen vii dagbøter
bli innført, om notatet blir vedtart. —En fylkesnemd or foreslAtt
oppnevnt for A. ta den ondelige
avgjØrelse i større saker som
gjeider barn, blant annet fjerfling fra hjemmet, floe som i dag
er kommunens ansvar, sier
Dahle. Han forteller at det blir
sterkere prosisert at dot er barnets beste som skal vnre avgjøronde, og at det ikke longer vii
vre automatikk I A sende barna
tilbake til sine obiigatoriske
foreidro.
—Dette er et notat pA over
300 sider, og fristen for svar er
satt til i midten av september.
Innholdet er av stor betydning
for barn og unge, og jeg bekiager sterkt den korte hØringsfristen, sier Dahle, sorn vii be om
forlenget høringsfrist slik at
kommunen kan fâ gjennomdrøftot konsekvonsene av lovutkastet pA en forsvarlig mAte.

—Hos oss or det 60 barn som har
behov for et tilbud, og halvparten av disse sakene vii vre ferdig undersøkt, og barna fArt
hjelp i iøpet av Aret. De resterende vii fA et tilbud i løpet av
1992, sier Dahle.
Dahle synes sosisaletaten er
kommet godt igang; tie nyopprettede stiilingene som departementet bevilget midler til, Øre- Mange nye folk
merket barnevernet, er besatt - En tiltakskonsuient, som blant
to fagstiliinger piuss en halv annet vii ha som oppgave A fA
folk Ut I arbeid, blir arisatt om
merkantil stilling.
ikke ienge. —Elieve sØkore has
meldt seg, og vi or i disse dager
Omfattende barnevernlov
i gang med intervjuer, opplyser
Kommunen mottok i juli-mAned Dahle. OgsA en boveilederstilet høringsnotat til fly bamevern- ling, som skal bistA med A. legge
by fra Barne- og familiedepar- forholdene tilrette for tie psytomentet. Den nye loven er kisk utvikiingshemmede, vii om
ikke lenge bli besatt. Og den
mentA. ..1
1993:
Fiere store reformer foreslAs, Unni Flobe;ghagen, som har
og blant dem at kornmunene lang erfaririg fra tilsvarende
arbeid, vii tiltre stillingen i
skal ha et større praktisk og oktober.
Økonomisk ansvar enn tilfellet
er i dag.
ANNE-GRETE LOSSIUS

ENEBAKKKOMMUNE

Enebakk kommunestyre
innkalles til mote I Herredshuset mandag
26. august 1991.
NB! Generalforsamling I A/S Enebakk Tomteselskap
starter ki. 18.00. Valgstyremote ki. 19.00. Kommuneatyremøte Ca. ki. 19.15.
Offentlig spørretid inntil 30 min.
Sakliste:
Godkjenrnng av protokoll fra kommunestyrernate
17.06.91.
Sak nr. 047/91 Handuingsplan for likestilling I Enebakk kommune.
Sak nr. 048/91 Restaurering av Brátendammen.
Sak nr. 049/91 Delinnstilling nr. 3— om nemndstrukturen, fra nernndstrukturutvalget.
Sak nr. 050/91 Delinnstilling nr. 4— om reglement, fra
nemndstrukturutvalget.
Sak nr. 051/91 Lokalisering av idretteliall - Flateby.
Sak nr. Q52/91 Fullmakt til kommunekassereren til
foreta utpanting for kommunale avgifter.
Sak nr. 053/91 Enebakk Boligstiftelse - subsidiering
tomtepris.
Sak nr. 054/91 Län/tllskudd 1 Husbanken - Heyomsorgsbolig PU.
Sak nr. 055/91 Bruk av fondsmldler - Enebakk kommuneskoger.
Sak nr. 056/91 Høringsutkast til fylkesplan 1992-95.
Sak nr. 057/91 Suppleringsvalg.
Meldingssaker,
Referatsaker.
forSaksdokurnentene er utlagt til gjexmomsyn
mannskapskontoret I kontortiden kl.08.00-15.00.
Enebakk
Saklisten er ogsá utlagt til gjennomsyn
folkebibliotek 1 apningstiden.
KAre Kjølle, ordfører

a
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Lite valgflesk a spore
Na er valgkampen i full
gang, og lørdag var bade
AP, Høyre, KrF og FrP
pa banen. Folk kunne
observere mange blâ,
rode og gule farger ved
sentrene. Men det store
valgflesket ser ut til &
utebli i ãrets valgkamp,
grunnet en elendig kommuneøkonomi.
Mange unger var nok fornøyd
med den gryende valgkampen
Iørdag, for her vanket bAde ballonger og drops i ymse farger og
varianter.
Ap stilte sterkt, med leder av
justiskomiten, Jørgen Kosmo,
som trekkpiaster.
—Skal se pa rettsavgjØrelser
Det brennaktuelle temaet 'uaktsomt drap" ble Kosmo konfrontert med, selv oin dette ikke
akkurat er tema i en kommunevalgkamp. -Vi vii gA igjennom
alle reusavgjøreiser pA dette
punktet for A se om det er begatt
feil her. Om det er tilfeile skal
vi fA rettet det opp, opplyste
Kosmo, som ogsA understreket
at loven kom for A beskytte de
myke trafikanter som tidligere
hadde et meget dArlig rettsvem.
Han la til at i de tilfeller der det

er oppiagt at det er fotgjengeTen, og ikke bilføreren som har
vist uaktsomhet, skal det ikke
rettes tiitale mot sjAføren.
Lite valgflesk
Om partiene har lite valgflesk A
fare med sA er de ailikevel
kanipklare. —Stem pA oss, for vi
er best!
KrF legger stor vekt pA sine
merkesaker, de mykè verdier,
faniiiiepolitikk og den sosiale
profil. —Vi onsker i første rekke
A videreutvikie det som aiierecle
er pAbegynt her i bygda, sier
KrFs Carsten Barbøi. Det inneberer at Kirkebygden skole mA
utbygges og at hjemmesykepleien og hjemmehjeipsordningene videreutbygges.

Ta vare pa bygda var
BAde Høyres og APs ordførerkandidater var A se i bygda lØrdag, og en ting var de skjOnt
enige i; kommuneøkonomien
mA rettes opp for nye store
reformer kan komme pA tale.
—VArt viktigste budskap er at
vi vii ta vare pA bygda vAr, og
vAr viktigste oppgave biir A
utnytte de menneskelige og
konomiske ressurser vi rAr
over slik at vi kan yte best
overfor
service
muiig
kommunens innbyggere, sier

Tore Tidemann (H).
APs Kjeii øvcrgArd er skjønl
enig med Tidemann, men
Ønsker allikevei A komme med
litt valgflesk: —Vi ønsker A
vre, og er, drivkraften bAde
nAr det gjelder miljø og arbeid.
Full sysseisetting er vAn overordnede mAi, ogsA i kommunai
sammenheng.
Vi har en stor utfordring foran
oss nAr det gjeider den kommende eldrebølgen, og for A
mote denne utviklingen mA vi
legge forholdene best mulig tilrette, blant annet ved A utbygge
døgnserviceordningen og dagsentre, sier øvergArd.

Fremtiden skapes
Hverken SV eller Sp var A. se
lørdag, men derimot var FrP pA
plass. De gAr ut i kommunevalgkampen med sitt ganiie siagord "Fremtiden skapes, den
vedtas ikke".
Førstekandidat Øyvind Strom
var pA piass pA Flateby, og
mange lovord kommer fra partiet: —Vi sier ja til A selge mest
rnulig av kommuns eiendommer
for A gi kornmunene større
handlefrihet. Ja til bruksendring
fra hytte til bolig, og ja til
omsorg for de som trenger det.
ANNE-CRETE LOSSIUS

YTRING:

Leder av justiskomiteen, JØrgen Kosmo, i midten, ble konfrontert med
det ak:uelle teniaet "uaktsomt drap". Her i seiskap med Aps ordfØ.
rerkandidat, Kjell øvergdrd (t.v.) og Robert Fostaas.

Parkeringsreglene for
funksjonshemmede innskjerpes

Generasjun-e
Om snaue tie uker stAr kommu- ben. Hvis den da ikke er ned- og se pA at framtidsmulighetene
ne- og fylkestingsvalget 1991 lagt.
ødebegges for hundrevis av
for døren. Et vaig der førsteUnder en debatt om barne- og Enebakkungdom. Spreng lenkegangsvelgerne er mer trelibun- ungdomspolitikk for en stund ne som de velfødde 50-Annedet enn noen gang for.
siden hørte jeg en dame fra genb i "HApFrp har piassert
Partiet "HApFrp" har arbeidet Høyre prestere A Si:" Hvorfor rundt armer og bein pA dagens
hardt den perioden de har styrt skal vi beviige alle disse sum- ungdommer ved A stemme SV
kommuner og fylkesting rundt mene for A holde ungdomskiub- den 9. september.
omkring i landet vArt. Med stor bene i gang. Kan de ikke bare
Henning Strom
iver har de smidd lenker sA sitte i kjelleme til hverandre?'
Enebakk Sv
gnistene bar sprutet, og plassert
En ganske typisk kommentar
dem rundt armer og bein pA fra en borgerlig politiker. Det Inniegget noe forkortet. Red.
dagens oppvoksende genera- vitner om en fundamental
sion.
mangel pA forstA.eise for ungMangiende bamehageutbyg- dommens behov. De fleste tenAging er et godt eksempel. ringer i dag har nemlig behov
Enebakk har i mange Ar hatt en for A komme seg bort fra forelav fylkets dArligste barnehage- drene av og til. Til et sted der de
dekning. Noe som har rammet fler de ikke har forcidrenes
unge smAbarnsforeldre srlig øyne og Ører i nakken.
hardt.
Svar pA inniegg fra Enebakk SV
Partiet "HApFrp" har i tillegg
vfRagnar W. Nord.
Seinere I livet har du sikkert til A kutte ned pA støtta til unghar behov for A forflytte deg domstiltak, innført en ny by i
Jeg har med interesse lest innrundt omkring i kommunen og Økonomien. "Vi er sA rike at vi
legget som inneholder mange
funnet ut hvor lett det er.
ikke har rAd til A arbeide". Imot
tankekors og menigsytringer.
Raseringen av koilektivtilbu- SV's stemmer ble det innført
Jeg er glad for at SV i Enebakk
det i bygda vAr er en annen av nye topplønner for iedere I stat
i forbindelse med kommune- og
fotlenkene som dagens borgerli- og kommune, mens 30000 unge
fylkestingsvalget vii bidra til at
ge 50-Aringer bar smidd rundt er uten jobb og skoleiass.
valgkampen skal dreie seg om
beina pA dagens ungdoinmer.
Dobbeitmoralen hos 50-Aringde mere ting, som kan bidra til a
bedre lokaisamfunnet.
Hvis du ikke er en av de fA ene i 'HApFrp" er ganske tydeutvalgte som har foreidre som Jig. De øker sine egne lønninger
Dette er jeg veldig enig i, fordi
kan stifle opp og kjøre deg nAr og sørger for at ingen av dagens
det i første rekke kan ha innflydu har behov for det, er du fulit veletablerte behøver A vere
telse og pAvirkning for A finne
og heft avhengig av bygdas tomhendte. Samtidig raser de
iøsninger pA og bedre trivselen
iokale busseiskap. Hvis du da over at ungdomskriminaliteten
blandt folk gjennom A kjempe
vel og merke har penger nok til nAr nye høyder og at utgiftene
for A skape arbeid.splasser til
billetten. 'HApFrp" har nemlig i til sosiaihjelp Øker.
abbe. Bedre miljøet, skape gode
fylkestinget sørget for at det de "HApFrp-politikken" gjenspeioppvekstviikAr, tilrettelegge for
siste 11 Arene er butt gjennom- 1cr seg godt i skoiepolitikken.
en god alderdom o.s.v
snittiig tre ganger sA dyrt A reise De er ikke interessert i A skape
Hvis vi kan konsentrere oss om
kollektivt, mens prisen pA bii- en god skole for alle. I Akershus
disse oppgavene nA sA tar vi
bruk ikke har økt nevneverdig.
bar de sørget for at bare karaktemedlemskap eller ikke nAr den
Et godt utbygd kollektivnett gAr rer avgjør hviiken skoie du fAr
tid kommer.
direkte pA barn og ungdoms fri- gA pA. Om du fAr et par timers
Et godt valg ønskes.
het. Frihet til A besøke kjres- reisevei spiller ingen roile.
Kjell øverg!ird
ten, venner eller ungdomsklubEnebakk Sv vii ikke sitte i ro

Enebakk
og Europa

Vegdirektoratet arbeider nA med
nye parkeringsforskrifter for
bevegelseshemmede, og et
høringsnotat er sendt kommunene til uttaleise.
Det Ønskes blant annet synspunkter pA automatikken i A IA
parkeringskort da dagens praksis
tilsier at alle som fAr tilskudd til
billcjøp via folketiygden ogsA fAr
parkeringstillatelse.
—Regelverket er foreslAtt innskjerpet, slik at det er bevegebseshemmede, og ikke funksjonshemmede i sin aiminnelighet,
som skal fA kort. Dette vii medfore merarbeid ved sosialkontoret da hvert enkeit tiifelle mA

vurderes, sier fungerende heiseog sosialsjef Sverre Dahle, men
ban er aliikevei enig i forsiaget
da tie nye forskriftene sanisvarcr
bedre med det som har vtert
intensjonen for A gi enkelte dispensasjon fra alminnelige parkeringsbestemmeiser.
Av andre veseritlige reformer
er det foresiAtt A ha bilde av den
bevegeiseshernmede pA parkeringskortet, med unntak av organisasjoner, for A unngA misbruk.
Anke pA avslag er foreslAtt iagt
til Fylkesmannen, i stedet for
Vegdirektoratet som i dag er kiageinstans.

1. ki. vekstjord - gjedslet og har-pet
saint kompost av hestegjødsel selges.
Vi leverer eller du henter selv.
Rimelige priser.

Sundby Dalefjordingen
Tif. 92 63 68

MOTORSERVICE
MEKANISK SERVICE
SKADER OG LAKK
LAN EBILER
TI?. 09-9244 14. - 09-92 45 65

. iI OTTERBECK
APENT 8-16. Onsdager 8-20.

motes
Gratulerer Vi
••......
........

Pensjonistforeningen

Førstehj elp

Minner om turen som alTangeres neste torsdag. (26.8.)
(Se annonse)

Senterpartiet

Norsk Folkehjelp i Enebakk
satser pA A starte kurs i fOrstehjelp i løpet av hØsten.
Interesserte kan ta kontakt med
Tommy Pedersen.
(se annonse)

Reidar Bergskaug
fylte 70 Ar den 14. august.
Hele familien gratulerer

Betel

Elisabeth Strom fyller 3 Ar
den 25. august
Mamma, pappa, Kristine,
Marianne o& Leif-Hiikon
gratulerer sa mye med dagen.

Emaus

Pinsemenigheten Betel i Ytre
Enebakk minner om kveldens
mote med bønn.
23.-25 aug. er det weekend pA
Hauga i RAde, og tirsdag blir
det nyu mote med bønn.
Ciutteklubben starter opp igjen
etter ferien neste onsdag (28).
(Se annonse)

Full
sysselsetting

Elisabeth

1

Partiets listekandidater stiller
opp pA stands 24. og 31.
august.
Lørdag 24. er de A finne
utenfor Vardeberg i Kirkebygda og Meieriet i Dalefjerdingen.
Lørdag 31. er det forretningssentrene pA Flateby og i Ytre
Enebakk som stAr for tur.
Velgerne ønskes vel møtt til
en hyggelig prat.
(Se annonse)

Søndag blir det Aprnngsfest
med Bjame Solberg pA Emaus
ikirkebygda
Alle ønskes velkommen
(se annonse)

Korumunen utlyser hvilke møter som er Apne for publikum i
august og september.
(Se annonse)
ii

Enebakk Høyre
Valgkampen er i full gang, og
Høyre har allerede vrt en tur i
Krikebygda. Førstkommende
1sd blir de A tefpAateby, óg!Qgrst ide pA staid
i Ytre.
3. september arrangerer partiet et Apent mote i Herredshuset med tema:
"Hva skjer med Enebakk I
frcmtiden".
Kommunens topp-politikere
vil sitte i panelet.
(se annonse)

0

Apent mote med
tema:
Barn og ungdoms
oppvekstkãr

Ny dyst i
Tangenelva
Førstkommcndc Iørdag er det
igjen dugnad I Tangenelva
Siste etappe er i ferd med A bli
rensket for skrot, søppel og
buskas.
—Still opp med sag, motorsag,
river, raker og vadere, oppfordrer initiativtagerne i EJFF, fiskegruppa og Enebakk AP.

Forlovelse
Giamelding fra Skagen
Hipp Hurra!
Ole spurte og Kjersti sa ja.
Vi forlovet oss 148.91
Kjersti Gririi, Tønsberg
og Nils Ole Stubberud,
Ytre Enebakk

Født
SIA 3.8..91
Emil kom kI. 17:17, lørdag den
3. august.
Tone Nesheim og
Arild Tonerud,Enebakk.
12.8.91
Odeisgutten har kommet!
Mariann Gjerdrum, Vidar
Sand og Christian.

Vel overstAtt sommer alle sammen!
Vi vil denne sesongen ta opp
igjen den vel kjente 'Nattkino
m/nogo attAt", da vi forstAr at
det er en del som har savnet
dette tilbudet. Det blir som tidligere en fredag i mAneden
(første gang i september).
Videre vii vi fortsette med
"Tid for den gode filmen..
m/kinokafe". Et tilbud til Enebakks befolkning, ogsA en
gang i mAneden, hvor vi viser
filmer som i filmbransjen har
fArt betegnelsen kvalitetsfiim.
Det vil bli sIAtt opp plakater.
Det er filmer av høy kvalitet,
som absoiutt er severdige!.
FØrste kvalitetsfilm er "God aften, herr Wallenberg".
Fiateby Kino starter opp sine
ordinre kinoforestillinger
førstkommende søndag (se annonse)

Apne møter

Enebakk AP Ønsker A rette søkelyset pA arbeidsledigheten i
kommunen, og inviterer derfor
til et Apent mote i Herredstyresalen med tema: ' Sysselsetting onsdag 28. august. Politikcrc fra alle partier vii svarc pA
spørsmAl.

Postkort med
stempel fra
Lysern -festivalen
Torsdag 29. august arrangerer
Enebakk Husmorlag et Apent
mote med tema: Barn og unges
oppvekstkAr i Enebakk.
Motet vii bli holdt i Herredstyrcsalcn, og representanter
fra alle de politiske partier vii
vre tilstede og svare pA
sprsrnAi.
NA har du muligheten til A
finne ut hva politikeme Ønsker
A prioritere den neste fireArsperioden i saker som gjelder de
unge i bygda, sA kryss av dagen pA kalenderen og still opp!
Se annonse neste onsdag.

Ukens filmer

SflVA

J
—Dc to postkortene som ble laget til festivalen vil bli A fA
kjøpt pA alle postkontorene i
bygda i nrmeste fremtid, ferdig stemplet med Lysem-stempelet, opplyser Odd Lillejordet
I Frisk Luft.
lnntekten av kortsalget vii gA
til et humanitrt formAl.

Barnefilmen er, ASTERIX 00
C4€SARS OVERRASKELSE.
Filmen har norsk tale og passer
derfor ogsA fint for de aller
minste. De fieste barn av i dag
har vel lest elier hørt om Astenx og vennen hans Obelix.
Ungdomsfilmen er MEGA
populre komedier det siste
Aret. Ekteparet Healy onsker
seg et barn, men eneste utveien
er adopsjon. Endelig smiler
lykken til dem. Junior pA sju Ar
kommer som sendt fra himmelen, elier nrmere bestemt fra
et bamehjem. At han hittil har
butt returnert 30 ganger, er de
uvitende om. Men ikke lenge!
Junior tar pA kort tid knekken
pA farens bil, arbeidsplass,
venner og ekteskap. De vet
ikke hva de skal gjøre!
jIIIfIIl f 11111!
huh.

Fakta om
landbruket

Visste du - at i Enebakk har vi
200 gArdsbruk. 28000 dekar
dyrket mark, hvorav 22000 er
med korn.
Der er 418 kuer som tilsammen
produserer 2,8 millioner liter
melk pr. At
916 storfe som produserer
247000 kg kjøtt.
189 aivsgriser og 1544 slaktegris som produserer 115000 kg
kjøtt. 322 vinterfora sau som
produserer 13500kg kjøtt.
2000 hØner som gir oss 640000
egg, 32100 kyllinger som blir
sunn og god mat.
At det hogges 29500 kubikkmeter tømmer Arlig, og at dette er
nok til 740 boiighus.
Visste du at verdiskapningene
pA de 200 gArdsbrukene er pA 76
miilioner kroner.

Endret jakttid?

Direktoratet for naturforvaitning
sender i disse dager ut et forslag
til nye jakttider pA høring.
Det gAr bl.a. ut pA at hjortevilt
vil fA lengre jakttid, og I siste
og kaiv felt. RAdyrjakten foreslAs utvidet ogsA dl januar mnd.
Døgnreguiering innføres ved
grAgAsjakten, og kanadagAs blir
jaktbar i hele landet. Rifle skal
bli tillatt som vApen ved skogsfugljakt.
Blir høringen godkjent skal de
nye jakttidene gjelde Ira 1.4.92,
og gjelde i fern Ar.

.prnu

nallsvermereo
Q

OIh*IUIthlM

Jodie Foster og Anthony Hopkins I NATFSVERMEREN, en
psykotisk, sadistisk massemorder setter grA hAr I hodet pA
FBI-agcnten Jack Crawford.
Morderen er uhyre intelligent
og leker bAde med offer og politiet. Crawford ser ingen annen mulighet enn A be sin politipartner, den unge og vaicre
Clarice, om A prove A finne
hjelp gjennom det amerikanske
fengseissystemet. I en meget
sikret celle sitter nemlig dr.
Lecter, en psykiater med henfallenhet til kanniballisme. Og
dessuten ogsA en meget intelligent person som hittil ikke har
vrt srlig meddelsom gjennom sitt fengselsopphold. Men
Clarice Ar han pA glid og nrmer seg med hans hjeip lsningen...
En hypnotiserende thriller som
griper tilskueren fra første scene.
Inger

Gudstj enesteliste
for Enebakk 25.aug.
11:00 Enebakk kirke
vlHeigheim

Søndag 25. august
B) 16:30 Asterix og Cesars
overraskelser
U) 18:30 Mega-krapylet
V) 20:30 Nattsvermeren

Flott ionnsats im JunmioPNM
Enebakk-jenta Line Tostrup
gikk av med seieren i juniorNM i helgeri, som ble ai-rangert
i Moclv. Hun vant We trick,
hopp og kombinert. I slalom ble
hun en god nummer to.
Mjøsa var arena, og arrangementet ble godt avviklet, til
tross for vanskelige vindforhold
pa sØndag.
Etter en minicup pa Mjr otisdag ble det bestemt at Enebakk
Vannskiklubb skulle delta mcd
10 deltagere. En st stor kvote
har aidri butt sendt av garde tidligere, men rekrutteringen i
klubben er enorm for tiden.
Her er resultatene fra vare
lokale deltagere:

Slalom

Junior herre
2 Robert Halvorsen, 3 Thomas
Tostrup
Vet herre
4 Lasse Johnsen

Finale-trick
4 Eline Klavestad. 5 Janne
Gustavsen. 6 Marie Olsen
Delfin herre
2 Bjorn Staff Iversen. 5 Anders
Onshager
Junior darner
1 Line Tostrup
Junior herrer
3 Thomas Tostrup. 6 Robert
Halvorsen. 7 Jan André Delbeck
Vet herrer
I Lasse Johnsen

Delfin herre
Hopp
3 Anders Onshagernr. 5 Bjorn
Delfin
herrer
Staff-Iversen
4
Anders
Onshager. 5 Bjorn
Junior darner
Staff-Iversen
2 Line Tostrup

Junior darner
1 Line Tostrup
Junior herrer
2 Robert Halvorsen. 7 Thomas
Tostrup. 8 Jan André Delbeck
Vet. herrer
5 Lasse Johnsen

Kombinert
Delfin herrer
3 Anders Onshager. 4 Bjorn
Staff Iversen
Junior darner
1 Line Tostrup
Junior herrer
2 Robert Halvorsen. 3 Thomas
Tostrup. 8 Jan André Delbeck
Vet. herrer
5 Lasse Johnsen
Hans Petter Haug gjorde ogsâ
en fin innsals under mesterskapet.

UNDER VISNINC

NA STARTER HO$TENS KURS
0

Hastens katalog er sendt alle med postnummer 1912 og
1914.
Dere med adresse 1911 Flateby ma ringe oss, og vi sender katalog omgaende.

TLF.: (09)87 34 57/87 74 10

i Ski
ii Fritrndervisningen
Postboks 282, 1401 Ski

0'

Norsk Folkebjeip

starter førstehjelpskurs i lopet av
høsten.
De corn er interessert kan ringe Tom"... FOLKS
my Pedersen (09)02 80 61 for nrnrinere
opplysriinger.
HUSK! Det er viktig a kunne førstehjelp!

-

-I
0
C

Vigneff marked
Gull racersykkel

C)

selges kr 500,-.
Tif. 92 87 82

MASKINSKRIVING
Kurs starter om kort tid

Pent brukt

Ski, mand. 9/9 kI. 18.30
Tit. 87 34 57
As, onsd. 25/9 kI. 18.30
TIf. 94 26 25

sprinkelseng
anskes
Tlf.927332
kjapt.

Scheidepr
STILLING LEDIG

ENEBAKK KOMMUNE
Janne Gustavsen, 12 dr ( til v.) og Marie Olsen 7 ái; deltok i sittfØrste junior-Nm pd vannski i helgen.
Fine plasseringer ble det pd begge to, men klubbvenninnen Eline Klavestadpd 13 dr liggerfortsati ett
hakkforan.

Nytt Omkart til "Høydepunktet"
R1ingen Orienteringsklubb sitt
tradisjonelle O-lop, Høydepunktet, var i ãr lagt til Flateby.
Lørdag ble arrangementet
avviklet med standplass pa
østlis idyiliske plett i marka.
En sammenfallende ârsak ved
plassvalg var ferdigstiilelse av
nytt kart pa Flateby sør.
l-Iaugstein er navnet pa kartet
som strekker seg fra Flateby i
nord til Kirkebygda i sør. Kartet
fikk god omtale, og er i fØrste
omgang laget i mAlestokk 1:
15000, men til neste âr vii ogsA
1 10000 bli tilgjengelig.
Ca 500 løpere var pAmcldt,
deriblandt kjerite O-riavn som
Tore Sagvolden og Hilda
østhus, som ikke uventet tok
hver sin seier i elitekiassene.
En del iokale Icipere fra ulike
klubber deltok ogsa, og beste
prestasjon stAr familien Ulfeng
for. Geir tok seieren i H 19 20, og Charlotte og pappa TorAme hver sin 4. plass i henhoidsvisD 13-14ogH40.
Resultater:
D 12 R
thy Helen Fossum
og me Robertsen.

Personalsjef
Stillingen corn personalsjef, med ansvar
for kommunens samlede lanns- og personaladministrasjon, er ledig fra Ca. 1.11.91.
.Alternativ avianning innenfor ltr. 27 - 32, for tiden
med avienning i ltr. 30.
Kontakt rãdmann Bjorn Halvorsen eller personalsjef
Jan Ryste for nrmere opplysninger, tif. 09-92 60 60.
For fulistendig utlysingstekst se Kommunal Rapport nr. 14, eller kontakt persona11ontoret og be om
A fá den tilsendt.
Soknad sendes Enebakk kommune, personalkontoret,
1912 Enebakk, innen 10.9.91.

ARBEID UTFORES

Bygg- og tomrerservice
ledig for oppdrag.
Alt innen snekring
rehabilifering nybygg m.m.
TN. 09/92 72 66

-

TIL SAW
me Robertsen og Giy Helen Fossum fra Flateby deltok i yn,gste
rekrutrklasse, som er uten tidtaking. Godt fornØyde begge to, som
for andre gang deltar pd ski kkelig 0-lop.
D 13 - 14
H 19 - 20
4 Charlotte IJifeng 052 , 47. 40.
I UeirUlfeng, 052, 1.03.11.
D 17 N,
H 40
3 Inger M. Traa, Driv, 54.58.
4 Tor Arne Ulfeng 052, 59.36.
8 Sturla Kaasa, Driv, 1.06.21
H17C
4 Asmund Jahr, Driv, 44.56.

Enebolig Y. Enebakk Iii salgs 214 m2 over to
plan rnlutl.muligh. i sokkeletg. Byggeâr 1984.
Tif. 09/92 54 84, hverdager ki. 17.00

Enebakk Pensjonistf orening
Husk turen den 26. aug. Avreise fra Gjeddevannsvn.
Styret
ki. 08.00.

64r

RELIGIOSE MUTER

L'I,gIlett
TILLEIE

BEGRAVELSESBYRAEB

Lift Iii We
Stà I rygt og godt ogsa I hoyden. TH. 92 62 07

Sveums

Beg ravelsesbyrà
PINSEMENIGHETEN
YTBE ENEBAKE

Torggt. 2 2000 Lillestrøm

BETEL

Etter kontortid:

Ivar Trannum.
Tirs. 27/8 kI. 20: Bonn.
NB! Guttekiubben
starter ons. 28/8 ki. 18.
Velkomnien til Betel.

02/97 44 65 - 06/84 17 74
SVEUMS BLOMSTEHFORRETNING

Dødsbo og Iøsøre
kjøpes (ev. kommisjon).
Enebakk Auksjonsforretning. TIf. 92 60 18

Biltralle
til leie.
TH. 09/92 7193

00 BEGRAVELSESBYRA

YET
Forretningssenteret i Ytre Enebakk

Vi Ønsker a
bidra til en verdig
gray fe rd

[mails
Apningsfest pa Emaus
søndag 25/8 hl. 18.00 v/
Bjarne Solberg.
Alle velkommen.

APNER LØRDAG 24. AUGUST
Vi fører amerikanske bomullsstoffer,
alt innen lappeteknikkutstyr, Husqvama symaskiner, alt innen utstyr til søm, gaveartikier m.m.

VELKOMMEN
Ski
EflE

od fin kviiII.

Kaja og Line er butt frastjàlet
sine nye Diamant offroad-sykler - rosa og hvite. Har du sett
dem, ta kont. pa tif. 92 6103 el. lensmannskontoret. Dusør.

Nordbyvn. 27, Ski

MATJORD
harpet

TIf. (09) 87 30 60

og widet.

DEK

Foltodistriktets
byrà gjennom
65 âr

f:nre.ie'. oq s

VEKTPRODLEMER?
Høstens kurs starter
tirsdag 27. august.

Ta kontakt med Ella,
tit 92 63 39
LIBRA - KURSET SOM
LEGER ANBEFALER
BRONNRORING
Gjennombormng for vann og
avlop. Montering og
rehabilitering av
vannforsyningsanlegg.
LANGBRATEN
ERONNBORING . PUMPESERVICE
Bjorn Bondes v.51,1253 Oslo 12
02/62 08 65

Enebakk Senterparti

7h*
FOSSUM JORE

Kb..FV4Ias

Met vãre fremste listekandidater felgende ste
der:
24. aug. 09-14
Vardeberg
24. aug. 09-13
Meieriet
31. aug. 10-14
Senteret Flateby
Senteret Y. Enebakk 31. aug. 10-14

09183'72 16. 030'i0 339

DU NAR OSS
A TELEFON HELE
DØGNET.

CARAVAN
SENTERET

LIBRA

C

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 4830-811411

Onsd. 2118 ki. 20: Bonn.
23.-25. aug. Weekend pa
Hauga i Ráde miJon

SLANK
MED

Vel rnøtt til en- hyggelig prat.

Kjell Dehli

Forhandler av Jacuzzi pumper

Kjempetilbud
pa Eik-Simulta
tilhenger
August tilbud!

SONETERAPI

INDRE OSTFOLD

øreakupunktur og aromaterapi.
Eflektiv behandling ved sianking, røykeawenning og
forskjeflige piager.

A

J

Nye og
brukte vogner.

Enebakk Natuittepapi
v/Marit Elin Sørli
TIf. 09/92 7044

r
off

MYSEN

CARAVAN

10

/'

1&

Eik-Simulta 50 NA KLJN
Enebakk Hoyre
0
HOYRE Apent mote
Tirsdag 3. september ki. 19.00 i Herredshuset. <Hva
skjer med Enebakk I fremtiden?
Kommunens topp-politikere sitter I panelet.
Mot Opp og still spersmãl!
Enebakk Heyre

/

r'

dvokatbistand

annonseno

A,S

1AMSTADUT5IT V/I-li
1150 MYSU4 .- TU.UON 49 20 45

AiM praksls arv - skUte
tamilierett, arbeids......
og skattere

19900,*
3 t. nyttelast 400/15,5 hjul
FOr 25.700,Eik-Simulta 80 NA KUN
41.300,*
8 t. nyttelast 400/15,5
bogglhjul For 50.400,*prjsene er veil. eks. mva. for henger
uten korniemmer ved kjøp uten
innbytte.
5 Med komleromer koster
Eik-Simulta 50 NA hr 23.100,Eik-Simulta 80 NA kr 45.500,-

LANDBRUK
SENTER

Advokat

lIAR DU BIWI?

_.

Vi har kjopere!
Viniottar din bil
for saig ev. kjep

'

AUKSJON

00

HVER TORSDAG
kI. 18.30

Ta kontakt snarest!
Ring oss gjerne!
TLF. 09/88 08 96;

Ostfold
1:

BILAUKSJON

BUSSTUR
GudbrandsdalenOsterdalen 6-8. Sept.
Vimar AS arr. I samarbeld
med A/S østfoldrutene
f1elltur til Spldsbergseter
f;ellstue. Mar du lyst til
oppleve hostfargene pa
fjellet 09 ha hyggeilge
opplevelser undervels,
sá er dette turen for dog.
Sjafør blir Knut Iljertèn
09 relseleder blir Synøve
Olaussen.
Priser I dobbeltrom, fullpension: kr. 1.485,Pâmeldlng til Vimarrelser
ItIf. 83 76 70.

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

- —
FYRINGSOUE • PARAFIN
•

AUTODIESEL.
Folio Varmeservice
v/Bjorn Bredholt. Tomter
TIf. 92 26 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

7tmtr

az

TIf. 83 76 70

SysteM801
orf rro
P

1' Udt -MARKED
01
Fra den ene - til den andre
Merk koavoirillen:
HAR DU NO[ DU Vft
VigneIt.rnarked
SEtG[ - EILER KJOPE?
VIGNET
Kun kr 30.- pr. annorise 1 sp. av 4 riijer) Boks
62
-marked hver onsdag
1912 Enebakk

Nil KI)N F'RIVAT
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' Reise og konsulentkontor
Askimv. 6 - Spydeberg

1
1540 Vestby
09/9501 03

ve

8tore

et

ger
St

evi

'X LOTTO

IF

3

EIENDOMSFORM.

Elektrorep. Egil H. Jorgensen

KJØpe eller selge
elendom?
THYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

_

LL

BIL

VASK - TØIRK - KOMFYRER/ MICROBOLGEKAFFETRAKTERE - STOVSIJGERE RADIO/TV - VIDEO - EL.MATERIELL
BATUTSTYR
NOKKELFILING

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukfe b/i hos
TH. 88 16 15

OSS;

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tif. 9286 94. Mobiltif. 094126 165

—

innramming

SKOMAKER
Skoene reparerer
du hos
SKOMAKEH'N I SKI

utforer alt i el-installasjoner

1912 Enebakk

1570

— tlf.

92 6300

EILAG

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

REGNSKAP

40

ENFRAKK VANN 00 VARME

SELSKAPSMAT

SRR.registrert
reg nskapsforer

ØSTATOIL

LandbruKsregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

FRISØR

TANNBEHANDL.

BYGG OG ANLEGG
1

Tores Tak og Fasade A/
DAME- o
HERR EFSØR
SQL - PARFYMERI

Man.-fre. 900-1 7.00
Tors. 10.00-18.00
Lør. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Tak- og
b i kkens age rarbeid
Ytre Enebakk
TIf. 92 47 79 - Mobil 030/31 364

BYGG OG ANLEGG
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

W fikser det meste,og hjeiper de fleste.

RkeIige priser. Pensjonister -20%
Utlele av byggtorker og mlnigraver

Tit. 92 52 28

Fast pr/s

Lunds Mating
og Tapetsering A/S
Heigesensgt. 12
GrOneriokka
Tif. 02138 51 73

TBmrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

Lars M. Enger

Per-Erik østlie a.s
1914 9000 CNEGAKK - Til.: 09/ 92434)
din lokale byggmester
IIF1Ljl
Rwl111—%.P . u- . I

Flateby, 09/928731
I Mobil 094/95743
Gray., sprengnlng, transport

Svein Thorsen

FjeIIvn. 30 a, 1914 V. Enebakk
III. 9246 13 - Mobil: 030/30 339
Ogsá kveldstld

928739
928031

-'

7

- Ease

Tlf. 09/92 46 82

II

TIt, 06/81 42 92

VAKTSELSKAP

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 8737 10

TRANSPORT
ingar A. Bergskaug
Transport — Sand,
stein og fylt masse
Flateby - tlf. 92 80 42
MobiltIf. 094/95 481

Alt i mur- og fliselegging
TLF. 92 83 52
Berskaugvn. 24
1911 FLATEBY
Bygg- og tømmermester
Jon Sulerud
1914 Ytre Enebakk
TH. 92 90 80-92 4488
Mobiltlf. 030/15750

Nybygg, tilbygg og rehabiliterng

/amott
aelcefleneater
SPESIALFORRETNINGER
TEPPE- ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

.DYREKLINIKK

Rune Bergskaug

TAN NTEKNI KERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

Teorikurs

Om nødvendig møter vi
hI kjeetimer I Enebakk.

U

tU

OppIring pa b/I

Tlf. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11705

BYGG- OG TOMMERMES1 ER

Alt / glassarbeid

Flatebysenteret, Flateby
Tit. kI. 8.00-1500
TIt uteriom kontortid
Onsd. stengt.

Enebakk Tannteknikk
eSeeeee

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs — Kjøretimer

Entreprenor

Enebakk
Glass

TANNLEGE
Stein Oarre-hlanssen

Kvelder, etter avtale.
Medi. MNTF

Utforer all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, tIislgging 09 tapetserirg.

•

GLASS

hf.: (09) 92 48 24- 92 4774.

-?- Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

If Ltt

StstemMmmistrasjon A/S
Gaupeveien 29
KER.
1914 Ytre Enebakk

hf. 09/926543
Mobil 094/37 548

1IANDVB1KSSUTRALEN
I ENAKI(

1`019 med

Regnskap & Forretningsfersel I
• Aedriftsthdgivning

TRAFIKKSKOLE

11w du ti tommeltotter?

Rakkestadvn. 74
1912 Enebakk
lIt. 92 63 81

H Clay C. Jensen
& Son AIS
MYFARETZ I400SKI.TLF.09-871457
RØRLEGOERBUIIKK
EGEN RORLEGGERAVOELING
All innen • Sanilar • Varme • rilotlernisering
•

Regnskapskontor

Konkurransedyktige priser hele áret!

DØGNVAKT
Graving og heytrykkspyling

Godkjent regnskapskontor

Hovel IIeiaas

Fyringsolje — Para fin — Autodiesel

Srarolj O!Jeser,fce Enebakk v/Trend ølsoth
Tit. 09-925555. Mobil Vf 094-14469

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

C%nL-bclkk
egnkapokontor A/S
111- 09/926303
KR
Postboks 24
1912 Enebakk

BRENSEL

Erik Kjelgaard
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.

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

Enersen A/S

TORNERUD - Askim

1914 Ytre Enebakk
Mobil 094/11 747 - 030/16735

Gulimedaije i innramming I VM 1989 og 1990

Strømsliurg &

A. NILSENS
BILSER VICE
Tif. :

Galleri

WELL BRENDJORD

1800 Asklm

ANDRESEN & SOMIER A/S
utfører alt i rørlegçerarbeid.
Tif. pr. 92 4354 - 9248 92

Flateby — tlf. 92 80 80

ELEKTROENTREPRENORFIRMA

Erling Rød A/S

AuOi

Aut. rørleggerfirma

Galled Nygárd

Flatebysenteret- 1911 Flateby
hf. 09/92 92 81 - Fax 09/92 92 82
SALG OG REP. AV KJOLJFRYS - VASK/OPP-

Kontakt:

RØRLEGGER

RAMMEVERKSTED

ELEKTROENTREPRENOR

• PoIikIinikk 0 Røntgenl Kirurgi
S Lab.servicel Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne N30verdal
N. Riisg4rd, Kjeller
lokilt Ira Few. v/flyplassenl
Apningstider: 8.30-15/17-19
hmebestilling 06/87 85 00 el.
nDROP-IN 8.30-14. Stengt heig.

D.FREI lAG XW
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

HLJNDEPENSJONAT
Skal du reise bort?

Vi Ø,,sker i/ui lijigid i'e/Aor,n,c,i fil
et ojiphold I i'a,rf hundepeii.sjonat.

("4

Ilily slailllard, i l;lndlige o4 trlvetlge
tiniglooSer. Orr. gu,ilkjent 1995.
PER 06 PIAS HUNEIEPENSJONAT
Berger gfrd, 182/ Nobel - TB, 09/92 15 10
'14 hriryiter a01'eth,i,5i,: ti( ,f 4oskr mire to6i'nfe
ogfirbente von nor en rikeiggod sommer

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Gendesenteret, 1911 Flateby

lIt. 09/92 83 74
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Tria l' og mopedkjøring I startgropa
for ungdommer fra 12 t'11' 80
Gled dere mopedfrelste
enebakkinger! Na er det
like for en ny trial-bane
ser dagens lys. Stor dugnadsinnsats pagr i disse
dager for i ifi istandsatt
et omrfide der ungdom
fra tolv til 80 ãr kan prove seg med trial- og
mopedkjøring.
Det er folk fra de tre ungdomsIdubbene i bygda som har gAtt i
sammen om A starte Enebak.k
Motorsykkelklubb, med god
støtte fra kulturkoritoret. Styret
i kiubben sA først dagens lys for
en drøy uke siden, og enkelte
formaliteter gjenstAr, men i
iøpet av september blir banen
satt i drift, regnes det med.

Balanse og teknikk
Det er i merheten av Burstad i
Dalefjerdingen de mopedfrelste
snart kan fA utfolde seg, i omrAdet som den gamie Enebakk
Motorklubb disponerte. Anne
Oppegoard cicr grunnen, og hun
og familien bar vrt sA veivillige A la kluhhen fA disponere
omrAdet gratis.
Morten Lente, nyvalgt stylemedlern, forteller at i trialkjøring kiatrer man opp og ned
skrAninger med spesiailagde
mopeder. Og stikkord her er
baianse og teknikk. —50-kubikkere blir benyttet av den yngre
garde, og ungdom hell ned til 12
Ar kan komme A prove seg, sier
Morten. Hjelp vii de fA av de
mer skolerte i teknikken, og det
er ogsA fulit mulig A komme for
A trene seg pA vanlig mopedkjøring i flatt terreng.
—PA denne mAten blir ungdom
sikrere pA seg seiv og mopeden
nAr de or gauile nok til A kjøre
pA veien, og dessuten er det

goy!

mono A rutte med. —Vi har allerode fAtt tilsagn om sponsorstøtte
fra noen, blant andre LIONS, og
det er vi veldig glade for, sier
sekreter Laila Eidsvold. Men
selv om hele oppiegget er basert
pA frivillig inrisats sA koster ting
penger, sA om flere har uoe A
bidra med sA blir alt tatt imot
med Apne armer. Av utstyr, I tilIegg til mopeder, sA bar de biant
annet behov for lysanlegg og
tØrrklosetter.

I drift i Iøpet av september
I disse dager jobber en gjeng pA
spreng for A fA klargjort omrAdet
som skal benyttes til sporten. En
masse søppel mA fjemes, for
stedet har tydeligvis butt benyttet til søppeidynge de senere dr.
Bilvrak, kjøleskap og annet
skrot ligger strødd I omrAdet.
Om noen Ønsker A hjelpe til sA
er de hjertelig velkommen. Det
er bare pA ta kontakt med styret, som bestAr av Trond
Johnsrud fra Flateby, leder for
det hele. Morten Lente,
Kirkebygda, Laila Eidsvold,
Kirkebygda og Karin Buer fra
Ytre. Kulturkontoret kan ogsA
kontaktes.

I lØpet av september kan cille mopedfrelste enebakkinger ta ibruk en trial- og mopedbane i nwrheten
av Burstad. Her er Karin Bue,; Linda Johnsen, Sandra Olsen, Trond Johnsrud, Morten Lente, Kenneth
Johnsrud og Morten Eidsvold ifull sving med d rydde vekk skitt og ion etter folk som har benytret
o,nrádet tilfyilpiass.

ANNE-GRETE LOSSIUS

SPYDEBERG Zoo
'S

f. 'or

TILBUD 19. 24. aug.
-

Stor
GULLFISKBOLLE
rn/fisk, planter
ogsand

-

TILBUD

1750M

Skyggepanel m/skrákant
12 x 120 mm gran 1-2. sort., pr. m 2 lu'
12 x 120 mm furu 1.-2. sort., pr. m 2 Kr

4950

15 x 145 mm furu 1.-2. sort., pr. m 2 Kr

69°°

KATTESAND 20kg

794w

Kr 6900

5kg

27
10=

Mollerstue- og krokskogpanel

Fire brukte trial-sykler or dot
planiagt A kjøpe inn i først
omgang, for sponsorpenger
kiubben har fAtt tilsagn om.
Ellers har de ikke sA store sum-

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

-20%

5750

pa alie ovrige innvendige paneler.

Stort utvalg!
22 x 95 mm torrassebord, pr. l.m

...

1500M

UNDULATER pr. stk.

Impregnert trelast

Natt til fredag forsvant to nyc
Diamant offroad-pikesykler fra
Lotterudfeltet I Kirkebygda.
Eieren opplyser at sykiene er
rosa og hvite. Om noen skulle
ha opplysninger A komme med
kan Lensmannen kontaktes.
Dusør er utiovet.

-

TREIAST OC BVCOEVARER
lit IESTRØM
Svelleveien 27 hf. 06/81 1008

Trenger sponsorer

To sykier
foraunnet

Stasjonsgt. 15 TIf. 09/83 83 35

NOVELUM

Kr

Hh

48 x 98 mm justert, pr. l.m

Kr

1550

48 x 148 mm justert, pr. l.m

Kr

2520

48 x 198 mm justert, pr. l.m

Kr

50

33

VERDENS MEST
SOLGTEHUNDEFOR

I

Purina

Proplan Adult 18 kg
Proplan Performance 18 kg

PUAIN.

Prof lerte terrassespiler
Kr
Trehvite 80 cm høye, pr. stk.
Alle prfser inkl. mva. Kontantsalg.
Apningstider: Mandag-fredag kI, 7-17
Torsdag
kI. 7-18
Lerdag
kI. 9-13

365.365.-}

1141)
i •

LORDAG 24. AUGUST
Gratis kloklipp pa alle
fugler og gnagere

