
Jeg er 
liten, 
men 
go 

sultater av en prØ-
ye som er gjen-
nomført ved sko-
len etter et opp-
legg fra Norges 
SvØmmeforbuncl 
og UNI Forsik-
ring. 

PrØven, som er Norges Svøm-
meforbund sin definisjon pa 
svømmedyktighet bestar av seks 
elementer. og tilsammen 25 me- 

PA DBcK-JAMT? Kjortil 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN& 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
SW-radial stadig pa tilbud! 
Dekksaig og service tit Id. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

Tit. (02) 924408 

, 
EKOFISK 

Moderne -Rask-Rimelig 

OTTERBECK BIL og karosseri 
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AUT. MEKANISK VERKSTED 
AUT, KAROSSERI- 00 LAKKVERK. 
RESTAURERINGER 
SANDBLASING 
BI LR EKVIS TA 
BILBERGING 
APENT 	 8-16 
ONSDAG 	8-20 

Henting, levering og taksering 
etter forhândsavtale. 

GRAN 
1914 YTRE ENEBAKK 
TLF. (02) 9244 14 - 

924565 
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KON Fl RMANT 
IAR? 

Vi tar imot 
bestilling pa 

koldthord og snitter. 
Vr tidlig ute. 

TH. 
925235 

    

IIJJflL1t 
Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TH. 92 80 70 

Nr. 13 	Onsdag 1. april 1987 	4.ârg. 	 Løssalg kr 3,50 
	

Lokalavis for Enebakk 

Resultat av PPOve' ved Stpanden skole 

DARLIG SVOMMEFERDIGHET 

Rundt halvpar- har for dárlige 
ten av elevene ved svømmeferdighe- 
Stranden 	skole ter. Det viser re- 



FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste sk)onn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

Tilsynsvaktep ved skolene 

VIGNETT 

Bapnepapkeping ved 
godstImeneste? 

Enebakk menighetsrád vurderer behovet for barneparkering 
ved gudstienester i Enebakk kirke og ønsker a kartlegge hvor- 
dan behovet for en slik ordning er. Alle interesserte kan fylle ut 
skjemaer som er a finne pa postkontorene og i kirken, eller ta 
direkte kontakt med: 
Bent Bakken, Tollefsen, 
Bakkehagan 20, 
1911 Flateby TeIf. 92 86 47 
el. 
Ingrid Matheussen, 
Soiheim 
1912 Enebakk TeIf. 92 62 02. 
Innen 31. april. 

Skal dpa laget 
mot nye  hoydep 

En gid gjeng pa Drivs un.gdomsf'est, Mayaan Mood, Tru-
de Hoimsen, Anita Torgersen, SØlvi Olsen og Linda HØe. 

120 ungdommer var samlet under Drivs fane 
pa Soiheim torsdag kveld. Da var det de mel-
lom 13 og 17 som markerte idrettslagets 
50-ársjubileum, og pizza ble fortert pa bord 
som for anledningen var pyntet i rØdt, hvitt 

o 
og blâtt. 

Onsdagens tekst 
Jes.58,6-10 

Vi er inne i fastetiden, en tid for ettertanke og still-
het. I hverdagens traveihet kan Gud bli fjern for oss. I 
stiliheten kan vi se og oppleve Guds godhet. 

—I teksten var var det noen som forrãrsaket strid og 
trette nar de fastet. De var imot Guds vilje. Han hØrte 
ikke deres bØnner 

—En rett faste resulterer i gode gjerninger fra et rent 
hjerte. Jesus er várt største forbilde her. Han var ofte 
avsides fra hverdagens mas, alene med sin Far. Han 
levde utad i barmhjertighetens tjeneste. —La oss mi-
nes noen velkjente ord: Den største glede du kan ha, 
det er a gjøre andre glad. 

Olav Strom 

Gudstjenesteliste 
5. og 8. april 1987 

Enebakk: 

SØndag 5 april: 
11: Mari kirke v/Nord-
strand menighet. 
11: Enebakk kirke. 
Fam.gudstj. v/Johannes-
sen. 
11: Streifinn, Flateby. 
Fam.gudstj. v/Helgheim. 

Onsdag 8. april: 
19.30: Mari kirke. Faste- 
gudstjeneste 	v/Helg- 
heim. Nattverd. 

Adopsjon 
Jon Vilhelm, fØdt i Korea 
4/12-85, kom endelig 
hjem til Enebakk 
20/3 1987. 

Cratulerer 
;Josteln gratuleresin 
hg passering av et, kvartâr-
hundre. 

Leieboer 

PLIKATEN- . 
Jegerproven/kurs 
1. april kl. 18.30. Klubb-
huset. 
Enebakk kommune 
Apen dag, herredsstyresa-
len ons. 1. april kl. 
17.00-21.00. 
E.l.F.s 	Karusellav- 
slutning 
4.-8.4 april. Streifinn. 
Enebakk Senterparti 
NominasjonsmØte tirs. 7. 
april. Se ann. 
Konsert m/Borudgjen- 
gen 
Mjr u.skole 2. april. kl. 
18.30. Se ann. 
Enebakk legesenter 
Stengt 2. og 3. april. Se 
ann. 
Enebakk Pensjonist- 
forening 
Tur til Seniorteatret 4. 
mai. Se ann. 
Betel 
Erna og Kjell HelmikstØl 
er med i ukens mØter. Se 
ann. 
Misjonshuset 
MØte sØndag 5. april. Se 
ann. 
Skiavsl. I.L. Driv 
SØn. 5. april kl. 16.00. Se 
ann. 
Yngresbasar 
Emaus, Kirkebygden fred. 
3. april. kl. 18.30. Se ann. 

Det har nâ gatt 1 1/2 ár siden 
skolestyret fØrste gang tok opp 
saken om a gi tilsynsvaktene VA-
re fast tilsetting og tarifthjemlet 
avlØnning. Skolestyret pàpekte 
den gang at det ville vre for-
delaktig med faste stillinger. 
Dette er det nØdvendigvis enkle-
re a administrere da en slipper a 
utlyse og tilsette for hvert enkelt 
an. Det trengs da bare en árlig ju-
stening av stillingsstØrrelsen slik 
som for eksempel er tilfelle med 
ogsâ enkelte andre arbeids-
takere. De tilsatte yule da fá stØr-
re trygghet og i det hele tatt gun-
stigere tilsettingsforhold. 

LØnnsfastsettelsen som eksi-
sterer i dag er ikke tarifthjemlet. 
Deter en tilfeldig og forlengst ak-
terutseilt fastsettelse som mest 
av alt minner om gardsarbeider-
nes lØnns- og arbeidsvilkâr fra 
30-árene! Skolestyret har fattet 
positivt vedtak om innplassering 
pa en ordinr lØnnsstige, slik at 
tilsynsvaktenes ansiennitet skal 
telle positivt. Dette er alldeles ik- 

,Ovennevnte ordtak i overfØrt 
betydning passer bra til det jeg 
har lyst ,til a uttrykke pa <Fnitt 
Fortim etter forside-oppslaget 
-De voksnë sviktet ungdom-
men' i Vignett nr. 2 d.a. 

Man er ung, - man venter barn, 
- lykkelige og forventningfulle, 
snart nybakte foreldre. Barnet 
kommer, - det skjØnneste pa 
jord. Hele familien er opptatt av 
den nye verdensborger. De nr-
meste firmer stolt likheter fra seg 
selv i den lille skapningen. 

Barnet begynner a ga, - 
fantastisk - man glemmer rent at 
barn for ogsá har tatt sine fØrste 
sknitt i elleve-màneders alderen. 
Barnet blir renslig, - ellen var det 
mor som var renslig. Det kan for-
resten vre det samme, - fØr na-
boens barn var det i alle fall. Den 
hapeftille vokser, - den store da-
gen en forestaende. FØrste  skole-
dag. Oftest er det mor som har 
det aerefulle oppdrag a fØlge bar-
net til skolen. Like velstelte beg-
ge to med fotografiapparat med-
brakt. 

Foreldrene mØter nesten full-
tallig fram pa foreldremØtene. 

Tiden begynner a nnme seg 
da barnet trenger litt mer av for-
eldrenes tid til egne interesser og 
skolearbeid. 

Alle forstâr ikke <<frØken>'  like 
godt. Alle har ikke samme for-
utsetning for a la,-re. Noen foreld-
re skniker opp om at det en sko-
lens plikt a sØrge for at alt gar 
greit. 

Enkelte barn forandrer adferd, 
vanskeligheter blir til problemer 
som lett gin ringvirkninger i flere 
retninger. Da sknikes det pa sam-
funnet, samfunnet ma gjØre floe! 

ForeldremØtene far darligene 
og darligere oppslutning etter-
som árene gar. 

"De skjØnne'>,  men som ikke 
lenger er sma, trenger fremdeles  

ke problematisk a fastsette, slik 
det feilaktig ble fremholdt i kom-
munestyret. 

Andre kommuner har en ord-
net lØnns- og arbeidsavtale for si-
ne tilsynsvakter. En slik debatt 
og bevisste forsØk pa vanskelig-
gjØring en ikke kommunen tjent 
med i sin personalpolitikk. Det 
ma ogsa handles positivt overfor 
sine arbeidstakere. 

Vi setter na var lit til den poli-
tiske ledelse i kommunen. Det 
dreier seg nemlig om A bli de 
verdsatt som arbeidstaker pa lik 
linje med andre. Vi forventer en 
positiv behandling i kommune-
styremØtet! 

Jorunn Buers forslag gir bud 
om at vi ogsa har en betydnings-
frill jobb som skal avlØnnes de-
retter. Dette forslaget ma det v-
re vanskelig A g. imot hvis en 
Ønsker en god og personalrettet 
behandling av sine arbeids-
takere. 

Marit Berget StrØm 
tilsynsvakt 

varme, oppmerksomhet, forstaél-
Se Samarbeid skole/hiem ma 
funere som hand i hanske, sum-
men av dette gin trygghet, - 
trygghet en hva vare barn og ung-
dom trenger i vr tid. Barnet Ut-
viklen seg til tenaning. Armer og 
ben vokser, man har ikke ailticI 
like lett styring pa bevegelser. 
Pubenteten setter inn for fullt og 
brytningene i kroppen gin ytterli-
gere vansker. Ikke er man vok-
sen, men heller ikke barn. Ung-
dommen hadde kanskje valgt en 
aktivitet fØr  alt dette satte inn, - 
men foreldrene hadde aldri tid til 
A fØlge opp. Andres foreldre kjØr-
te til trening, kamper, konserter 
osv. Ens egne foreldre var ikke 
interessert. Vel, i puberteten 
sprakk ogsa egen glede ved ak-
tiviteten, man hadde jo ingen 
hjemme og dele dette med. Ellen 
kanskje mor og far hadde det sa 
travelt med a gjØre nrmiljØet 
bedre at de glemte helt sine egne 
barn. 

Det skjØnne,  lille barnet som 
vekket slik oppmerksomhet ved 
bare a vre til for 14-15 an side, 
har kanskje bhitt litt av en be-
lastning. Det en til og med grèit 
at det ferdes ute til langt pa natt. 
Mor og far har da ogsa et liv. Man 
trØster seg rolig med: Det man 
ikke vet har man ikke vondt av. 
- Ellen var det de umulige ungene 
til naboen som hadde skylden? 
Man hever rØsten og sparker i be-
na nar ungdomsklubb blir disku-
tent. Ungdommen ma jo ha et 
sted a vane. Glemmer man da 
helt, - at hjemmet burde vane 
apent for bannets venner, ak-
kurat som for mor og fars. Litt 
stØy føren dette med seg, men 
man far prØve a tolenere det sa 
lenge det star pa, - akkunat som 
skriketoktene for 15 an siden. 

En som ikke 
er barnløs 

Alle bpudep or Pene, 
hvor kommep do styg- 

kieppingene fpa?_ 

De unge ble Ønsket velkom-
men av leder for jubuleumskomi-
teen, Jens Aarhus og etter maten 
var det Unni Buer fra styret som 
holdt en liten tale. Hun sa blant 
annet at det i tiden laget har ek-
sistert har vnt utØvet  mye bra 
idrett. —Na en dette gatt over i 
histonie, og det en dene vi setter 

van lit til. Dere som er her nskal 
dra laget mot nye hØyder. Det er 
dere som skal representene Driv 
og sta for de fremtidige idretts-
huge prestasjonen. 

Noe videre opplegg var det ik-
ke, for dette var ungdommens 
kveld, discodans, prat og moro. 



OPkide Kampanjme 1987 
Med fiske minner fra un-

dervisningsopplegg i form av 
video og diskusjoner rundt te-
maet forebyggende arbeid og 
behandlingstilbud for ung-
dom som Ønsker a komme ut 
av narkotikamisbruket, gikk 
elever ved Enebakk ung-
domsskole helhjertet inn for 
oppgaven. Vret stopper ikke 
ungdommen fra a gjøre en 
innsats. 

Med klissvâtt hár, men med 
friske orkideer og brede smil 
fikk Vignett besØk av to ele-
ver. 
Hanne og Gabriele kunne for-
telle oss at femti prosent 
av Orkide 87's midler gár til 
Norge til forebyggende arbeid 
og behandlingstilbud for ung-
dom som Ønsker a komme ut 
av narkotikahelvetet. Femti 
prosent gàr til Thailand for a 
stØtte opp om og forsterke ar-
beidet som FN's narkotika-
fond gjØr  i "Det gyldne tn-
angel". 
De hjelper bØnder som slutter 
A produsere opium og gar 
over til a dyrke nyttige veks- 

ter som kaffe og grØnnsaker. 
Vi stØtter ogsâ yrkesskolen i 
Tan Krabok, et behandlings-
senter for narkomane ung-
dommer. 

Til slutt kunne jentene be-
merke at Orkide 87 er tilsl-
utett Nringslivets innsam-
Iingskontroll og pnisen pr bu-
kett var kr 35,-. 

Hanne Nygârd og Gabriele Laechert hadde tre fritimer for blom-
stersaig. 

"(.iNI lanserer nã en Iivsforsiknng - 
Risikoforsikring - med mye lavere 
premie. Det er en forsikring som 
utbetales ved dad I forsikrings-
tiden. 
Et par eksempler: For kinne 30 an 
og med okonomisk sikkerhet 
mot dod i 20 ár, koster det 847 
kroner áret for 300000. 
For mann 20 ár og med samme 
sikkerhet, koster det 884 kroner 
áret for 300000. 

Har du gjëld, eller trenger sikker-
het I annen forbindelse? Er du 
familieforsørger? Da er dette for-
siknngen for deg! Med den nye 
nsikoforsikringen UNI ná lanserer, 
er det butt mye rimeligere a vise 
omsorg for dem du er glad I. 
Spesielt er det rimelig for kvinner. 
Ring, stikk innom eller be meg 
komme hjem ti deg.'. 

FORSI.KRING I 

Dette ordnerjeg: 

"I UNI koster del nã under 
1000 kroner ãret a forsikre seg 

rOOOOG'" 

Energisparing 
A. Sakki - tlf. 83 1755 

Solskjerming 
D. Berg - tlf. 92 88 72 

TIf. 83 13 59 Nordby bruk, 2009 Nordby 

VIGNETT 

Ukens spaltist 
Saken er henlagt - el-

ler? Nár jeg nâ har butt 
utfordret i denne spalten, 
vil jeg benytte anlednin-
gen til a knytte noen ord 
til den sivile delen av ar-
beidsomrâdet. Et arbeids-
omrãde hvor det ikke er 
ungdom som skaper ar-
beidsoppgavene, men de 
voksne. Det blir stadig 
flere som stifter bekjent-
skap med etatens folk pa 
denne mâten. 

Jeg regner fort opp: Bi-
dragssaker, registringer i 
skilsmisse og separa-
sjonsbo, dØdsbo, kon- 
kurser, 	utkastelser, 
tvangsauksjoner over lØs-
Øre og fast eiendom, ut-
levering av bil og bat 
M.M. 

Vi mØter hver dag men-
nesker som har kommet 
opp i et uføre.  De som ik-
ke har motstâtt fristel-
sene til 0-kontant. Hap 
om lØnnsØkninger og bed-
re betalt arbeid som ikke 
er butt innfridd. De som 
tok ferien pa lan. De som 
kjøpte ny bil med inn-
byttegaranti og service-
avtale. De som ikke skal 
ha det dãrligere enn nabo-
en. <<Jeg er ikke noen 
kje!tiing>>, sa en <<god 
kunde>> en gang. <<Det er 
forskjell pi meg og deg, 
fortsatte ban, du kan ga 
forbi et utstillingsvindu. 
Jeg blir pa en mate sugd 
inn. Har jeg først kommet 
inn, er jeg solgt. Alt er jo 
gratis - til a begynne 
med>. 

Hva betyr det for skyld-
neren og hans familie a ha 
Økonomiske problemer? 
Hva betyr det a leve med 
et press om tvangsauk-
sjon og utkastelse? Hva 
betyr det a mote etatens 
folk - riktignok ikke i uni-
form, men stort sett kjent 
av alle. Det er belt klart 
at enkelte belt uforskyldt 
kommer opp i slike situa-
sjoner. De fleste har a!-
likevel seg selv a takke. 
Er en fØrst  kommet pa 

Komiteen hadde lagt alt til ret-
te for en vellykket feat. Bade 
medlemmer og ikke medlemmer 
var velkommen. 

For en billig penge kunne man 
danse seg inn i de smá timer, 
men likevel rekke hjem fØr  som-
mertiden var over oss. Her var 
det ingen spiseplikt, men mat 
var det nok av - i form av ham-
burgere. 

PUBLIKUM SVIKTET 
Det var alt annet enn sommertid 
man tenke pa lØrdag natt, der 
snØen lavet ned og gjorde det 
nesten uframkommelig for bade 
bil og "egen maskin". Publikum 

etterskudd, er det vanske-
hg a ta seg inn igjen. 
Saksomkostningene sør-
ger for det. Det medfØrer 
Økt arbeidsinnsats. Mor 
og far som fra for har full 
arbeidsuke ma ta seg eks-
traarbeid. Barna ser for-
eldrene enda sjeldnere. 

økningen for den sivile 
delen av arbeidsomrâdet 
er i ferd med a overta den 
politimessige delen. Na 
var ikke dette ment som 
et innlegg om mannskaps-
mangel og utstyrsmangel 
for etaten. De fleste er og-
sá enige om at dette arbei-
det fortsatt bør  ligge un-
der lensmannsetaten pa 
landet. Etatens folk far pa 
denne mâten en bred kon-
taktflate, og en møter folk 
pa en annen mate enn via 
rent politiarbeid. 

Det jeg primrt Ønsker 
a fortehle er at en ikke sâ 
!ett skal fa!!e for de fris-
telser som tilfehlet er i 
dag. En bør  videre sette 
seg inn I hva en risikerer 
ved ikke a makte a betale 
sin gjeld til rett tid. Det er 
en b!omstrende forret-
ning a drive inkasso i 
Norge,' og ikke uten 
grunn. Der det er utsikter 
til a kunne innfordre 
gjeld nâ eller i fremtiden, 
der slipper ingen unna. 

Sa jeg at saken blir hen-
lagt? - Det gjelder bare 
ved forbrytelser. 

Neste uke utfordres: 
Anne Marit Ralger. 

StigAif Hansen 

sviktet, og vret ma vel fà litt av 
skylden for dette. 

FIN MUSIKK 
Likevel - de seksti festdeltakerne 
kunne virkelig utfolde seg pa 
dansegulvet etter fin musikk. 
"Per's Pus", som besto av fire 
menn og en kvinnelig vokalist, 
kunne sitt repertoar, og fikk det 
raskt til A krible i bena. 

UNGDOM UNDERHOLDT 
Tre gutter fra ungdomsklub-

ben hadde selv tatt kontakt med 
Vellet og tilbudt Seg 6L under-
holde. 
Et tre kvarters showinnslag kun-
ne guttene overraske publikum 
med. 

[i 
ter ble gjennomført med stup fra 
bassengkanten som start. Deret-
ter var det 12,5 meter bryst, 
vending, 2-3 meter bryst og flyte-
stilling i 30 sekunder fØr  rygg-
svømming tilbake. Det var stop-
pen med flytestilling samt stup 
som ga desrste 'roblemer for 
Jgve 	WL.) 

TO TIMER I TREDJE Pa Ytre, 
Kirkebygden og Hauglia skole 
blir det idag gjennomfØrt to ti 
mer svØmmeundervisning  i uka 
pa tredje klassetninn. I tillegg 
kan de pa Kirkebygden benytte 
en del gymtimer grunnet lokali-
sering. SpØrsmàlet er na hvor til-
fredsstillende dette er. Rektor 
Robert BrØnmo  ved Stranden 
skole sier i en kommentar til Vig-
nett resultatet er nedslaende. 
-Det hele er en prioritering av 
rammetimer. Skal vi bruke dem 
til stØtte- eller svØmmeunder-
visning? Har diskutert det en del 
pa lrervrelset og skulle Ønske 
elevene hverfall kunne svØmme 
hver fjortende dag eller maned. 
Det er tross alt noe som har med 
liv og helse a gjØre. 
FORPLIKTELSER -Hvilke for-
pliktelser har skolestyret,i spØrs-
malet om svØmmeundervisning? 
Skolesjef Holm er i andre enden 
pa traden. -Vi har de samme 
forpliktelser som pa andre fa-
gomrader. Begrensning er Øko-
nomien og det er mange fag som 
skal prioriteres. Men det er heller 
ikke sikkert ferdighetene er sâ 
dârlige som det virker i denne 
undersØkelsen. Utviklingen er 
stor i den alderen og det kan ten-
kes situasjonen er forandret etter 
sommeren 1987. 

HUSK 
haondtvang 
Ira 1.april. 

Velfest Pac' Flateby 
Arrangementkomiteen i F!ateby Vel med Marit Er-

fjord i spissen arrangerte vãrfest pa Huset lørdag 
kveld. 

Annonser leses av folk flest 

p1aSS" 94005 
'tit. (02157 055  
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Romfingene 
spenningsfilm for barn 

BLI FADDER! 
Fadderskap betyr 
mye pa kort sikt 
og har virkning 

langt inn i framtida. 

' REDD BARNA 
I Tif.: (02) 414635 

A pent brev til Enebakk kommune 

Kommuneplanutvalget 

VIGNETT 

Kapusell I 
Enebakk I.F. Ukens film  a  r 

Hva glor
0 
  vi med 

Ekebergdalen'  
og elva Igna 10 

Aivie, den selvutnevnte leder, 
tar. alle avgjØrelser; og Boots, den 
noe omfangsrike kameraten 
hans, prØver a f dem ut av ufØre-
ne. Men alt gàr gait, heit til en ii-
ten seks âr gammel pike gjem-
mer seg i baksetet pa den gamle 
bilen de har stjãlet. Hun blir opp-
daget av en politimann etter at 
han tilfeidigvis blir truffet av 

Turnaround 
Den verdensberØmte magike-. 

ren Tteo Aitken star pa scenex 
sãmmeñ'med mdiijèlperne rie 
barnebarnet Ben og hans vennin-
tie Lorraine, strálende fornØyde 
etter en vellykket prØve. 

Etter forestillingen kjØrer Ben 
og Lorraine hjem i farens nye 
Volvo. Plutselig kommer en ung-
domsgjeng i en varevogn brasen-
de inn i bilen deres. Ben blir 

MOt Richard 
Chamberlain 
Kong 
Salomos 
Miner 
- en viii action parodi 

Kong Salomos skatter skal 
hvile i fred, forteller mytene. 
Nettopp det lokker eventyreren 
Allan Quatermain til a lete etter 
Kong Salomos miner, hvor skat-
tene er. Han er uredd, brautende 
og en vàghals, men blir raskt satt 
pa plass av den vakre medeven-
tyrersken Jesse Huston. Hun hy-
rer Allan for at han skal finne ía-
ren hennes, arkeologen og profes-
soren, som har vrt savnet i Afri-
ka i flere maneder. 

De finner ut at professoren er 
kidnappet og gjentatte ganger 
torturert for a ía ham til a tyde en 
statue fra oldtiden. Den viser 
dem veien til Kong Salomos 
miner... 

Dypt inne i det afrikanske kon-
tinent kjemper váre helter mot 
sultne kannibaler, en gjeng grà-
dige lØver, store pytonslanger, 
fØr de endelig nar minene, men 
det skal vise seg at der inne er  

iskremen en intetanende Alvie 
har kastet ut av vinduet. Denne 
forseelsen blir virkelig opphetet 
da de oppdager at den hue piken 
er en bortrØmt unge, og faren, 
som er en av statens rikeste 
menn, har utiovet belØnning pa 
100.000 dollar til den som far hen-
ne tilbake i live.. 

Vises lØrdag 4/4 og sØndag 5/4. 

tvunget til a kjØre av veien, og bi-
len blir Ødelagt. Ski elvende og 
fqrtvilet ser de varevognen for. 
svinne i viii fart men marerittet 
er or trôrde. 

En ukes tid senere skal Ben 
holde juleseiskap hjemme. Stem-
ningen er pa topp da gjengen fra 
varevognen trenger seg inn. De 
Ødelegger alt de kan komme over 
og snart er huset forvandlet til en 
sØppelhaug. sa forsvinner de like 
plutselig som de kom... 

heller ikke spenningen slutt... 
Vises torsdag 2/4 og sØndag 5/4. 

Siden 1976 har kloakkledning i 
Ekebergdalen vrt en prioritert 
sak for Enebakk kommune. Hit-
til har det imidlertid ikke av Øko-
nomiske grunner vrt mulig a 
omsette planene til handling. Ig-
na, som en gang var Enebakks 
perle, er i dag a anse som gjen-
grodd kloakkpØl. Den karakteri-
seres na som et av Romerikes 
mest forurensede vassdrag. 

Det arbeides named en ny kb-
akkrammeplan for Enebakk 
kommune. Kommer sa Ekeberg-
dalen enna en gang til a bli for-
bigátt av andre prosjekter? Nei, 
var den kiare konklusjon etter 
det kontaktmØte Kirkebygden 
Vel nylig arrangerte mehlom p0-
litikerne og Kirkebygden inn-
byggere! Det ble bl.a. innrØmmet 
at det er gitt en rekke byggetil-
latelser i Ekebergdalen under 
forutsetning av at den planlagte 
kloakkering Vennomfores. 

Ikke bare kloakk 
I det som etter hvert er.blitt 

kjent som <'Prosjekt Ekeberg-
daleñ> er det vel kloakkeringen 
som har ftt stØrst  omtale. Deter 
riktig at en vesenthig forutset-
ning for a bedre miljØ og bofor-
holder'at det'b1i,ret 
akksanering. I prosjektet ligger 
det imidlertid flere oppgaver som 
det er naturuig og Økonomisk 
riktig a gjØre samtidig ehler i til-
knytning til dette arbeidet. Vi 
nevner disse: 
- fly hovedvannledning for vann-

verkene i Ytre Enebakk og i 
Kirkebygden garigveitrasé 

- kanalisering/opprensking og 
flomsikring av Igna 

- forbedring, forsterkning og del-
vis heving av fylkesveien. 
Vi mener at det ma tas hensyn 

til ogsa disse fellesoppgaver i en 
utredning om kloakkering. De vil 
ha vesenthig betydning for et 
gunstig Økonomisk resultat, og 
de ma ikke og skal ikke vre 
begrunnelse til a utsette saken. 
Hvis sá skjer, er det a betrakte 
som at Kommuneplanen ikke er 
fuiifØrt elier ferdig utredet. 

Modell for prosjekt- 
gjennomføring 

Sam første delprosjekt vii det 
vre riktig a legge hovedledning 
for vann og kloakk i en felles 
grØft fra Badet og til Sandhaug. 
Besparelsene ligger i deling av 
utgifter til graving, fyllmasser og 
kummer for tilsluting/spyling/ 
inspeksjon. Traséen bØr  legges 
pa Østsiden av fylkesvegen. 

Overfyllingsmassene for led-
ningene gir en tilnrmet ferdig 
gangvei. Det som gjenstar for a a 
denne ferdig er toppdekke, as-
faltering og eventuell omlegging 
av veilys. 

Andre delprosjekt bØr vre 
forsterking av veibanen og sam-
tidig opprensking og kanalise-
ring av elveløpet. Vi mener at det 
pa grunn av forurensingen og be-
groingen vii vre riktig a vente 
med dette arbeidet til elvevannet 
er rent for khoakkutslipp. 
Flomsikring vil vre et viktig 
moment i dette arbeidet. 

Rensestasjonen har kapasi-
tet 

Innledningsvis nevnte vi at det 
er gitt mange byggetillatelser i 
Ekebergdalen under forutset-
fling av khoakklØsning for dalen. 
Det er et faktum at av Enebakks 
rensestasjoner er det kun Kirke-
bygden som har ledig kapasitet - 
etter sigende ligger kapasitetsut-
nyttelsen i dag pa bare 30 %. An-
legget ble i sin tid dimensjonert 
for ogsa a ta kloakken fra Eke-
bergdalen og dessuten ha kapasi-
tet for en del bollgbygging i Kir-
kebygden/Ekebergdalen. 

Ansvar 
Det er etter várt syn ikke mye 

A skryte av at kloakken renner li-
ke forbi rensestasjonens vegger 
og uti øyeren. Dette er en sak av 
betydning for øyeren som jo er 
sterkt truet etter de seneste ârs 
malinger. Vi har alle hørt om 
hvor utsatt MjØsa er - na er øy-
eren like mye i faresonen; for to-
tal forurensing og flskedØd. Skal 
vi gJore vart for a ta dette ansvar 
inn over ass og a sørge for at ikke 
vi gjØr forholdene verre? 

Besiuttsomhet 
Det er vi.kti at ko.. 

re ser alle sammenhenger i den 
sak vi har forsØkt a belyse. Vi me- 
ner 	ma tas noen prinsipielle 
beshutninger, og det ma vises ev-
ne til a skjre gjennom. Va.r app-
fatning er at det ved en khoak-
keringsplan av Ekebergdalen, 
som vi har skissert, vil vre mye 
a vinne Økonomisk for kom-
munen. Faktisk har vi vurdert 
den som tihnrmet selvfinansie-
rende pa noe sikt. Tilskudd og fi-
nansiering fra stat og fylke vii 
vre betydelige, og ved riktig 
politisk behandhing bØr det vre 
mulig a gjennomfore e<Prosjekt 
Ekebergdalen,' uten star for-
trengning og forsinkelse for and-
re tilsvarende nØdvendige inves-
teringer. 

Handling 
Kirkebygdens innbyggere har 

utvist stor taimodighet i en ar-
rekke, men det har na gatt over 
til et krav om handling. Vi bar til-
tro til at det na vil skje noe. 

Med vennhig hilsen 
Kirkebygden Vel 

Styret 

Foig med 
Si 

narmiIjoet 
LES 

e;JijJuctt 

Karusellrenn I Ene-
bakk I.F. er over for i 
ár. Fire renn er gâtt, 
av disse er det tre 
som teller. I kiasse 
0-6 ãr gâr man uten 
tidtagning, og alle far 
førsteplasser. 

Sammenlagt resul-
tatliste følger. 
Kiasse 0-6 ár: 

Magnus Bergskaug, Stian Ol-
sen, Anders HØiland, Camilla 
Gongsvohd, Marianne Andersen, 
Anette Skjret, Marianne Skj-
ret, Maria Spjeldnes, Tom Ha-
raid Muland, Birger B. Godvik, 
Hasse André Vestli, Andreas 
Kolbeinsen, Karianne Pettersen, 
Susanne Lenes, Camilla Kvister, 
Christina Bakken, Anders Guld-
bransen, Bente TØrasen, Ragn-
hild Bjerkly, Mari S. Lohne, Stale 
Arnesen, EsDen Arnesen, Trifle 
Nilsen, Cecilie Oppegaard, Chri-
stian Hagen, Nina Kristiansen, 
Ailinn Nevjar, Stian Fossum, Sti-
an Bergersen, Guro Glavin, Mari-
ann KØbli, Mari Thorstvedt, Mar-
te ødegaard. Espén Lindbhom, 
Marit Thone, Jeanette Solberg, 
øistein Solberg, Tom Kenneth 
Johnsen, Christian Munch, Tfe-
rese Munch, Kristin Bjerregaard, 
BjØrn Thore Langnes, Ingunn 
Orderud, Anders Berglund, Lin-
da SjØlkie, Inger Kathrine 
Thronrud, Marianne B. Tol-
lefsen, Havard Nordlie, Cecilie 
Bakken, Siri Michaelsen, Fredrik 
Søgaard. Joakim Mangen. An- 

Nancy Pettersen, Torunn østhi, 
Eirik Braathen, Anders M. Braat-
hen, Silje Stener, Hilde Kristine 
Hugsand, Mads Jermstad, Ken-
net Olberg, Line Reitan, Torkild 
Østgârd, Maria Bomten 
Jenter 7 âr: 

1. Hege Skaug, 2. ma Kathrine 
Ruud, 3. Anne Marit Skiilebk, 
3. me Robertsen, 5. Trine Peder-
sen, 6. Silje Bergum, 7. Line Bak-
ken, 8. Betty Pettersen, 8. Camil-
la Eliassen, 10. Mona Engebret-
sen, 11. Siri Nilsen, 12. Kristin I. 
Brendjord, 12. Gry-Helen Fos-
sum, 14. Anette Haug, 15. Meret-
he Vestli, 16. Linn Vie, 17. Vera 
Furevik, 18. Cecilie Larsen, 19. 
Mia Jermstad, 20. Helga RØnnin-
gen. 
Gutter 7 ãr: 

1. Terje Kolbeinsen, 2. Thomas 
B. Haugsnes, 2. Anders Ruud, 4. 
Leif Marius Granly, 5. Kim André 
Johnsen, 6. Sigieif Hillestad, 7. 
Thomas Jansen, 7. Per Resaland, 
9. Kai-Arne KjØbli, 10. Kjetil Pet-
tersen. 
Jenter 8 âr: 

1. Margrethe Andersen, 1. 
Margrethe Mangen, 3. Gry Tvedt, 
4. Hege H. Klein, 5. Elisabeth 
Berskaug, 6. SynnØve  Glavin, 7. 
Veronica Sther, 8. Anita Str-
ner. 
Gutter 8 An 

1. Reidar Gravlien, 2. Peder B. 
Godvik, 3. Terje Jemterud, 4. Ma-
rius Hansen, 5. Tom-Erik Hage-
berg, 6. Jan Roger StrØmsrud, 7. 
Aleksander Nymo, 8. Bobby Pet-
tersen, 8. Kenth Roger Østdahl, 
10. Fredrik Langnes, 11. Lars 
ødegaard, 12. Anders Nilsen, 13. 
Kai-Remi Thorsteinsen, 14. 
Svenn Olav SkulbØrstad. 
Jenter 9 An 

1. Anett Olafsen, 2. Charlotte 
Ulfeng, 3. Heidi Skaug, 4. Katrine 
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Wenche Syversen er tilsatt som ny skolepsykolog. 

SKOLE- 
PSYKOLOG? 
Enebakk har fãtt fly 
skolepsykolog. I den 
anledning spurte 
Vignett tre ungdom-
mer: 
-Hvilke tanker har 
du om en skolepsy-
kolog? 

Jarinicke 	Wen- 
nevold, 	14 
ãr,Enebakk 	ung- 
domsskole: 
-Skolepsykologen er pa 
skolekontoret, og kan hjel-
pe oss om vi far problemer. 

Carina Thorvaidsen, 
13 âr,Enebakk ung-
domsskole: 
-Hjelper oss med pro- 

selv. Hvis vi har et godt 
forhold til ireren kan det 
ga gjenriom han. 

Pia Soul Nyborg, 11 
ár,Stranden skole: 
Skolepsykoiog,-hm,-hva 
er det? 

I- 
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VIG N EU 

Wenche Syversen 
ny skolepsykolog 

Som vikar for sko- 
lepsykolog 	Magne 
Stien er Wenche Sy-
versen tilsatt. Wen-
che er fra Langhus og 
har tidligere drevet 
oppsØkende virksom-
het blant barn og 
ungdom i As. Sitt ar-
beid i PP- (pedago-
gisk-psykologisk) tje-
neste i Enebakk star-
tet hun for tre uker si-
den, og et vidt ar-
beidsfelt er det som 
venter. 

Wenche Syversen er 32 ár og 
ferdig utdannet psykolog i 1985. 
Siden den tid har hun drevet 
med forebyggende barne- og ung-
domsarbeid i As. -Tok kontakt 
med de som ikke seiv oppsØker 
hjelpeapparatet. Problemene var 
uiike, alt fra det a fá dem inn i 
jobb og skole, til stØrre  vansker 
som stoffmisbruk. I dette arbei-
det var det fØrst  og fremst de 
mellom tolv og tyve hun var i 
kontakt med. Men ogsâ med sma 
barn har hun praksis, fra arbeid 
pa heisestasjoner. 
TIL ENEBAKK 

Til Enebakk kom hun fordi 
hun Ønsket en jobb i Follo. -Det 
har ailtid vrt skolepsykolog jeg 
bar hatt lyst til a jobbe som. Sy-
nes deter moro og givende a ar-
beide med barn og ungdom, 

Det er mange oppgaver som 
venter. Hver uke vii hun ha faste 
timer ved grunnskoiene. Dess-
uten skal hun jevnlig ha kontakt 
med barnehager og helsestasjon. 
-Min oppgave er a gi pedagogisk 
og psykologisk râdgivning til for-
eldre, lrere og barn. Det kan 
vre ulike vansker som funk-
sjonshemninger, oppiringstil-
bud og annet. Mange tror ungene 

Gautes Trafikkskole 
stasitt kurstilbud pa 
Flateby. 

-Vi flyttet for a fâ bedre mulig-
heter, men kommer til a kjØre tre 
kurs i âret her ute, sier daglig le-
der Gaute Nuland. -Det fØrste 
blir troiig i mai, deretter et til 
hØsten og ved juletider. Holder 
det i sammarbeid med biltilsynet 
og skoieverket, fortrinisvis er 
det for iokaibefoikning og eieve- 
ne 	ved 	skolen. 

KjØreopplringer fortsetter 
som tidligere, og den begyn-
nende kjØring kan foretas I Ene-
bakk. Nytt er tilbudet om opp-
1ring pa motorsykkel, og Gaute 
legger til at om det er noen som 
skal ta fase 2 kan de ringe Lille-
strØmavdeiingen.  

ma vre sâ syke for a oppsØke 
psykolog. Men barna trenger all-
tid trekkes ut av sin situasjon. 
Ofte er det nok med en samtale 
med foreidre, lrer eiler begge. 
Vre seg gjennom telefon, pa 
skole, hjemme eller der det matte 

Gautes trafikkskole fort-
setter med treb teorikurs 
pa Elateby ärlig. 

passe. Noen ganger er det nok 
bare a fá râd, spØrsmal om situ-
asjoner er naturlige elier av-
vikende. Der det er nødvendig 
blir man henvist videre til spesi-
alister som barneleger, barnepsy-
kologer eiier nevroiog. 

Gammel regle 
Jeg gãr og stanker og bo
rer planker hos'n Petter 
Anker. 

A mye far du far det? 
Jo litt kobber og litt sØlv 
litt brndevin og litt 01. 

Denne gamle visa var 
kjent i Enebakk i 
1880-ãrene. 

Det var ei gammal kjer-
ring som kom syngende 
pa en dansemelodi til 
kjerka. Hun ble som yen-
telig var tilsnakket av 
klokkeren. (Kordegnen). 

Hun svarte da fremdeles 
syngende pa dansemelo-
dien: 
Hold kjften din du kiok-
kerpinn 
det var ette derfor je kom 
hit inn 
je har bodd i bygda i 30 fir 
je veit nok ássen tonen 
gãr. 

1 
Wilson, 5. Mariann Thorsteinsen, 
6. Cathrine Kolstad, 7. Anita 
Danielsen, 8. Lillian Pedersen, 9. 
Live Thoresen, 10. Stifle Jansen; 
11. Monica Krister. 
Gutter 9 ãr: 

1. øivind Andersen, 1. Kristian 
SØgaard, 3. Frode Michaelsen, 4. 
Johan Rosenberg, 5. JØrgen Ber-
skaug, 6. Sindre Østgaard, 7. Sti-
an Ruud, 8. Svenn Robert Enger, 
9. Øyvind Orderud, 10. Hans 
Oppegaard, 10. Nils JØrgen 
StrØm. 
Jenter 10 ãr: 

1. Kathrine Larsen, 2. Anita 
Habberstad, 3. Heidi Nilsen, 4. 
Gry Vie. 
Gutter 10 fir: 

1. Eriend Olaisen, 2. Glenn H. 
Skillebkk, 2. Ronny Gonzales, 
4. Stian Helle, 5. Tarjei Limi, 6. 
Dan Bauer, 7. Asmund Sand, 8. 
Kenneth Stubberud, 9. Torleif 
Rust, 9. Tor Edvin Nymoen, 11. 
Pal Kr. Eggen. 
Jenter 11 ar: 

1. Hege Vestli, 2. Pia-Lill An-
dersen, 3. Trude Bakken, 4. Marit 
Lieungh, 5. Anne Lene StrØms-
rud, 6. Petra Oppegaard, 7. Gry 
SkulbØrstad. 
Gutter 11 ár: 

1. Eirik Gundersen, 2. TKenneth 
Kongsvold, 3. Per-TorbjØrn Kri-
stiansen, 4. Frode Bjerkeiy. 
Jenter 12 âr: 

1. Gyda Liland, 2. Jane Buer. 
Gutter 12 âr: 

1. Alexander Gonzalez, 2. Es-
pen Olafsen, 3. Kenneth Helle, 4. 
Jan Erik Kristiansen, 5. Thomas 
Olsen, 6. Jon Ola Eggen. 
Jenter 13 ãr: 

1. Hege A. Johansen. 
Gutter 13 âr: 

1. øistein Engen, 2. Martin 

Morten A. Enger, 5. P1 A 
dersen. 
Gutter 14 âr: 	 - 

1. Thomas Alsgaard, 2. Geir 
Egedius, 3. Dag Kristian Olaisen, 
4. Torgeir Torstveit. 
Jenter 15 fir: 

1. Ragnhiid Johansen, 2. Man 
Liland. 
Gutter 15 ãr: 

1. Kjetil Marsdal. 

REDD BARINA 
Jernbanelorget 2, Oslo I 
Poslirokonlo 5000187 
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Arild kledd opp for en tur i gruva. 

Kafe Lompen. 

Yngres basar 
Pa Emaus, Kirkebygden, fred. 3. april ki. 18.30. 
Andakt v/BjØrn Erik Gildemoen. 
Sang, enkel bevertning. 
Velkommen. 

Jenter 14 hadde grunn til 
a juble etter seieren over 
Eidsvoll. 

Misjonshuset 
MØte ved rektor Kàre Os-
nes sØndag 5. april kl. 
18.00. 
Alle hjertelig velkom-
men. 

BETEL 
Erna og Ejell Helmikstøl 
er med i denne ukens 
samlinger (siste mote 
sØndag). 
Ons. 1/4 ki. 19.30. 
SØn. 5/4 ki. 10.00 sØn-
dagsskole. 
Ki. 19.00 mote. 
Alle velkommen. 

VIGNETT 

Arild Degrum med minnep Ira Svalbapd- 

GRUVED-RIFT OG GAMMELE  ANS 
Et tite, isolert samfunn der alle kjenner al- 

le. Vel 1200 mennesker som fØrst fikk sitt 
fjernsyn for to âr siden. To mil veiforbindel-
Se, scooter som viktigste fremkomstmiddel. 

Longyearbyen pa Svalbard, Arild Degrum 
besøkte den for tredje gang i vinterferien. Vet 
i embets medfør,  som instruktør fra SAS-lei-
karingen, men tid tit en titt pa gruvene og 
scooterturer innover i fantastisk natur ble 
det. 

-Jo, jeg kunne godt tenke meg 
A bo der en tid, sier Degrum. -Det 
er spesielt, man blir fasinert og 
ma trives. MØtte flere som hadde 
reist dit i 18-19 ars aideren. De 
yule tjene seg opp noen penger 
ved arbeid i gruvene. Idag er de 
over tredve, men har ikke greid a. 
rive seg iØs. 

Og gjennorn ord og bilder drar 
Degrum oss med pa en reise dit 
bybussen hver dag kjØrer meliom 
den eneste forretning, Husetmed 
kino og lokale arrangementer, 
sjØen, posthus, bank, Busen og 
Lompen. Og Busen det er den 
nye kafeen som barer sin tittel 
av det gamle kallenavn pa gruve-
arbeidere, de var gruvebusen. P 
Lompen kier de seg opp til sitt 
arbeidinne i fjellene. 

tOLLFRI SONE Et behagelig 
syn for Øyet kan prisene vre. 
Varene er toll og avgiftsfrie, og 
mangt kan kjØpes for en billig 
penge. Ogsâ bolig er billig med 
god standar. -Alle er eid av Store 
Norske, men leien er ikke avs-
krekkende. Rom, kjØkken og 
stue koster rundt 150 kroner i 
mâneden og da bruker de alt de 
vii av strØm  og vann. Vann er det 
forresten overkapasitet p,  bare 
halvparten blir benyttet. 

Ogsâ biler er mye billigere enn 
her, men det store veinettet fin-
nes ikke. Foruten i selve byen er 
det bare to mil pa hele øya for 
disse fremkomstmidler. Ellers 
blir det scooter, ski og helikop-
ter. -Er 1300-1400 scootere i byen. 
Gjerne har man to stykker, til 
smákjØring og iangturer. 

GRUVEDRIFT Hovednring 
er gruvedrift, og Arild kan for-
telle diskusjonen gikk hØyt om 
nedleggelse av Sveagruva. Dette 

var noe de i alle hØyeste  grad var 
imot. Selv ble han ogsâ oppkledd 
pa Lompen, og -sammen med ar-
beideme kjØrte han de fire kilo-
meter innover i fellet. -Fra ho-
vedtunnelen krØyp  de 200 meter 
innover. Der iâ de pa ryggen og 
skuffa opp i en slede de dro med 
seg Ut. Atte timer jobbet de, og 
gjennomsnitt pa skiftet var tre 
torn kull. 

Fra gruva og Ut i naturen kan 
Arild entusiastisk fortelle om si-
ne scooterturer. -En fantastisk 
natur, sier han og viser bilder av 
Qjell som kjempeblØtkaker. -Lys-
forholdene kan endre seg fra time 
til time, det er forskjellig nesten 
hver gang du ser pa dem. Og mid-
nattssola, et skue som ikke kan 
forkiares. 

PA RUSSERBESØK ..-.- - 
Pa en av disse turene dro Arild 

til Coisbay der en del russere dri-
ver oljeborring. -Ikke drivverdig 
i det hele tatt, er der bare for stra-
tegien. Hyggelige mennesker for-
resten, men kunne ikke noe sar-
hg engelsk ehler tysk sa det gikk 
mest i fakter og bevegelser. Byt-
tehandler var de svrt inter-
esserte i, og hadde man mot-
eblader, moderne klr eller an-
net, flkk man samoar, peisluer og 
annet tilbake. 

SA imponert er ikke Arild over 
deres bohiger, noe han-  betegner 
som falleferdig jernskrap. 

Men bare turer ble det ikke tid 
til, i ukeavisen Svalbardposten 
stod det annonsert at gam-
meldansinstruktøren kom. Og 
stor var oppslutningen av Polar-
leik i barneleik, swing og folke-
dans. 

Om han reiser tilbake? -Det er 
ikke umuhig, kanskje ahlerede til 
hØsten. 

Enebakkdamene kjempet tap-
pert og satte alt inn pa en seier 
over Gjerdrumdamene, som pa 
sin side matte kjempe for a holde 
stand. Fem minutter fØr  ferdigs-
put kamp var stilhingen 10-10, og 
sa ble det scoring annenhver 
gang frem til sluttresuitatet. 
Spenningen var til a ta og fØle pa 
blant de mange tiiskuere i Mjr-
hallen sØndag. Enkeite greide ik-
ke presset og vandret hvilelØst 
frem og tilbake frenetisk damp-
ende pa sigaretten ute i korrido-
ren. Det nervepirrende sluttspil-
let var ikke til a holde Ut. 2.plass i 
serien ble det, mee altsa ogsa 
5.diyisjon for de dyktige hand-
baildamene i Enebakk IF. 

PIKER 14 
Ogsa piker 14 hadde all gi.inn 

til a juble etter seieren over Eids-
voll IF denne ettermiddagen. Re-
sultatet ble 13-8 til enebakkjen-
tene som dermed sikret seg serie-
seier etter en sesong med seire 
hele veien. Resultatet var egent-
hg gitt pa forhand, noe som pre-
get kampen i begynnelsen. Men 
jentene skjerpet seg etterhvert, 
spesielt i annnen omgang da jen-
tene tro til med den ene kjappe 
scoringen etter den andre. Et by-
ende lag, som sikkert vii bringe 
kiubben nye seire i kommende 
sesong. 

IREDD BARNA 
Jcrnbanetorgcl 2.000 I 
Poslgirokonlo 5 00 0187 

Dameiaget. cup 1 5mdivisjon ....  , - I 
Det ble 5.divisjon for Enebakk IFs hand-

balidamer etter at de sØndag spilte uav-
gjort 13-13 mot Gjerdrum. En nervepir-
rende kamp hvor intet var avgjort fØr dom-
meren blâste kampen av. 

Ogsâ gutter 14 halte i land en 
durabiug seier mot Hvam. Hele 
30-13 ble det imponerende resub-
tat av denne - kampen. Dette re-
sultatet sikret dem 4.plass i Se-
rien. 



Siw"s salong 

Jeg er nã tilbake 
for fulit 

Grendesenteret, Flateby 
TH. 92 80 49 

Mand. stengt. Tirsd. 9.30-19.00. Onsd. 9.30-17.00. 
Tors. stengt. Fred. 9.30-17.00. Lord. 9.30-14.00 

9 
2 

a 
0 * 
4 
9 

Torsdag 2/4 kl. 19.00 (V) 
KONG SALOMOS 
MINER 

LØrdag 4/4 ki. 13.00 (B) 
RØMLINGENE 

SØndag 5/4 
ki. 16.30 (B) 
RØMLINGENE 
ki. 18.30 (U) 
TURNAROUND 
ki. 20.30 (V) 
KONG SALOMOS 
MINER 

Skiavslutning Driv 
Premieutd. 	karusell, klubbm. 
langr./hopp. 
SØnd. 5/4. ki. 16.00. 

Gym.s. Y. Enebakk skole. 
Alle kiasser. 

E.I.F.s Karusellavslutning 
Skigruppa inviterer til premiedryss pa 
Streifinn, 
0-6 dr lØrd. 4. april ki. 15.00 
7-9 dr onsd. 8. april ki. 18.30 

10-15 ár torsd. 9. april ki. 19.00. 
NB! Alle som har deltatt i ett eller flere renn blir pre-
miert. Det blir ogsâ premiering for klubbmesterskapet 
for de som er 16 ár og eldre, torsd. 9. april. 

Enebakk Senterparti 
har nominasjonsmøte 
tirsdag 7. april 1987 ki. 19.30, 
pa gamle herredshuset. 	

Styret 

Senterpartiet 

VIKTIG 
MELDING 

FRA REDAKSJONEN 
Se annonse 
neste uke. 

Ferievikarer 
Enebakk syke- og aldershjem trenger ferievi-

karer for sommeren 1987. 
Ved sykeavd., kjØkken, rengjØring og vaskeri. 
SØknadsfrist 22. april 1987. 

W,  

-JEGEREOGFISKERE 
Bli medlem av forbundet som tar seg 
av dine interesser. NORGES JEGER-
06 FISKERF0RBUND har idag over 
75.000 medlemmer fordelt pa 505 
lokalforeniliger. 
Ungdomsorganisasjonen har Ca. 
16.000 medlemmer. NJFF 
arrangerer arlig Ca. 1000 forskjellige 
kurs. Som medlem far du 
tidsskriftet Jakt & Fiske 11 ganger 
àrlig, foruten at du er med pa a 
stotte vârt arbeid for at jakt og fiske 
fortsatt skal vre en rimelig 09 
meningsfylt hobby. 

BLI MEDLEM Enebakk JFF, som er inne i sift 40. âr, 
har 300 medlemmer med friluftsliv, jaki, 
fiske og sportsskyting som felles inter-
esser. Vi disponerer fiske- og krepse-
vann, 45 000 mál skog for smáviltjakt 
samt rádyr- og elgjakt. Pa Bjerkeland 
ligger várt klubbhus og anlegg for ler-
due- og rifleskyting. Her far du ogsá in. 
struksjon for jegereksamen. Som med-
em har du rimelig tilgang Iii dette og 
mye mer. 

Ja - Jeg onsker a 

ENEBAKK JFF 

Navn: 	  

Adresse: 	  

Postnummer/sted: 	  

NORGES JEGER. 
OG FISKERFORBUND 
ARBEIDER FOR DEG - 
BLI MEDLEM! 

Kan sendes 
ufrankert 

Norge. 
Adressaten 
vii betale 
portoen. 

SVARSEN DING 
Avt. nr. 215000/228 

ENEBAKK JFF 
v/Roy Stener Sthern 
1914 Ytre Enebakk 

ARREID UTFORES 

BYGGEPLANER? 
Vi tegner nybygg, tilbygg, 
garasjer, hytter etc. - Ord-
ner papirmcolla fram til 
godkjent byggesak. - Re-
gulerer / prosjekterer 
mindre tomteomráder. - 
Star for opparbeidelse av 
V.V.A. fram til byggekiare 
tornter. - Oppmâlings-
arbeider. Tlf. e. ki. 17: 
06/97 69 64, 02/83 10 68 el. 
83 96 93. 

Prøv en 
smàannonse i 

tA181tt 

VIGNETT 

KUNNGJORINGER 

ENEBAKK PENSJONISTFORENING 
har tur til Seniorteatret (Balduins bryllup), 4. mai. Bil-
letter kr 65,-. Avreise fra Flateby ki. 11.00. 
Tur til Nedre Telemark 24.-25. og 26. mai. 
Pâmelding pa mote eller i tif. 92 40 48 eller 92 62 18. 

Styret 

lu Enebakk legesenter 
I forbindelse med ombygging er det nØd-
vendig a holde legesenteret stengt 2. og 3. 
april. 

Ved behov for Øyeblikkelig hjelp, kontakt dr. Lindhom 
eller dr. Bakken ved HobØl legesenter. Tif. 92 12 01. 
Om ettermiddagen kont. vaktsentralen som vanhig. 
Tif. 88 02 00. 

Annonser leses 
av folk flest 

RELIGIOSE MØTER 

KONSER1 
med BORUDGJENGEN 

* Mjar u. skole, tors. 2/4 ki. 18.30. 
* Entré: Barn 15,-, voksne 30,-, fam. 70,-. 

MØt fram! 

Arr. Menighetene Betel og Man, 
støttet av kulturstyret. 

Hjelp oss! 
Vi trenger leiligheter! 

Som kjent har vi stor utskifting i lrerpersonalet vârt 
for tiden. Mange av de ledige stillingene har vi greid a 
besatt, men flere av de nytilsatte trenger et sted a bo fra 
hØsten. 

Vi oppfordrer sterkt om hjelp til a lØse boligproblemene! 

Ta kontakt med oss snarest dersom husvre kan stilles 
til disposisjon, tlf. 92 60 60, personalkonsulenten eller 
skolestyrekontoret. 

Vi haper pa mange positive svar! 
Skolesjefen 



Rammetillatelse 
for separate av- 
IØpsløsninger 

for enkeltomräder I Ene-
hakk kommune 
Enebakk kommune har 
fra Fylkesmannen I Oslo 
og Akershus fâtt myndig-
het til a gi tillatelse til en-
keltutslipp innenfor nr-
mere angitte grenser for 
fØlgende omrâder: 
Râken, Svenskerud, Bra-
tenlFossnes, Haraldstad 
og Pettersrud. 
Det er satt en ramme pa 
20 boliger totalt for disse 
omradene som skal for-
deles omtrent likt over 
en 3-ârsperiode. Tillatel-
sen er begrenset til a gjel-
de tidhigere fradelte bo-
ligtomter og eksiste-
rende hytter. Vilkar for 
tillatelse er at det be- 
nyttes 	typegodkjent 
minirenseanlegg utstyrt 
med fosforfjerning. 
SØknader om utslippstil-
latelser for separate av- 
lØpslØsninger 	sendes 
bygningsrádet. 

Bygningssjefen 

Enebakk Kopnsilo og Molle 
• Alt ikraftfôr 
• Kunstgjødsel 
• Kornmottak •' 	 

• Leiemaling 
• Leietørking 

TIf. 92 40 13 
1914 Ytre Enebakk 

OPTISK SYNSPRBVE 

  

ptiker ØYSTEIN KRDGH 

 

SKI OPTISKE as 
Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 87 05 24 

     

(f4tJ 

aLkkkevL 
VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VAREB 

Apent til kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

DETTE ER INGEN APRILSPOK"" 
BARNE- 

JOGGE- 
DRESSER 

98.- 
1G8. 
178.- 

BARN/UNGDOM 

JOGGE- 
DRESSER 
W.C.T. For 548.- 

NA 

208.- 

SOVEPOSER 
Ajungilak Trysil 

For 870.- 

G38.- 

LUFTGE VIER 
KUN 

298H 

BomuII/ 
Akryl KUN 

Bomu Ill 
Akryl KUN 

Iii pâskefjellet 

SLALANI-
1IANSKER 
FOR 168.-
Na KUN 

opp Joggeska 
ASICSTIGER 
OG KARHU og endel 
HUMMEL fotbalisko 
til gunstige priser' 

BUTIKKEN 
BUGNER AV 
GODE TILBUD 
SE SELV 

I 

98.- 

ENTER WSPOR TEN A  
2E TG. VIKINGS NTER 1800 ASKIM T.LF 886000 L 

VIGNETT 

STILLING LEDIG 

Hel, hvor er dere???? 
IfØlge de opplysninger vi sitter inne med, skal 

det vre over 50 sykepleiere som bor her i omràdet. 
Vi har behov for kun 2 av dere eller andre som kan tenke 
seg en trivelig arbeidsplass. 1 av dere Ønsker vi fast sá 
snart som mulig, den andre Ønsker vi skal vikariere ett 
âr fra og med 15. mai 1987. 
Hva kan vi tilby deg, ja, nettopp deg: 

- et godt miii 0 
- kanskje kortere vei til arbeidet 
- muligheter for videreopp11ring 
- tearnarbeid 

Hva Ønsker vi av deg: 
- du ma ha págangsmot 
- nye ideer mottas med takk 
- godt humØr 
- vre med pa a dra <lasset'> i riktig retning. 

Hvorfor tar du ikke kontakt sâ vi kan bli bedre kjent? 
For tilsetninger gjelder vanhige kommunale tilset-
ningsvilkâr. 

SØknaden sender du til Enebakk syke- og aldershjem, 
1914 Ytre Enebakk, senest 3 uker etter utlysingsdato. 
ønsker du flere opplysninger ta kontakt med avdelings-
sykepleier Johanne Helgheim eller bestyrer Erik 
Bergem Ohr pa telefon 02/92 44 60. 

ENEBAKK KOMMUNE 
Teknisk etat 

HAndverker/ 
lagarheider 

skal ansattes i ledig 1/1 stilling fra 1. mai d.â. Stillingens 
arbeids- og ansvarsomrâde vurderes for tiden. 
Med forbehold om. endelig godkjenning av administra-
sjonsutvalgets forsiag skal det ansettes fagarbeider med 
ansvar for kirkegârdsarbeid ved Enebakk kirke og gra-
ving ved Enebakk og Mari kirker. Stillingen vurderes til-
knyttet Teknisk etat. 
Alternativt skal det ansettes kirketjener og kirkegârds-
arbeider ved Enebakk kirke og graver ved Enebakk og 
Mari kirker, tilsammen 1/1 stilling. Det er utarbeidet in-
struks for stillingen. 
Stillingen lØnnes etter st.kode 6198, 6986 eller 6987 etter 
kvalifikasjoner (varierende fra kr 102.157,- til kr 135.076,-
pr. an). Ubekvemstillegg kan komme i tillegg til lØnnen. 
Det er Ønskehig at den som ansettes har gartnerutdan-
ning. 
Nrmere opplysninger om stihlingen Ms ved henvendel-
se prestekontoret, tif. 92 6150 eller ved henvendelse per-
sonalkonsulenten, tif. 92 60 60. 

Feiermester 
Stillingen som feiermester i Enebakk kommune er ledig 
fra 1.5.87. Feiermesterens nrmeste overordnede er 
brannmesteren. 
Feiermesteren skal vre ansvarlig for at vanlig kom-
munal feiing og brannsyn 111g. lover og forskrifter blir ut-
ført. Brannsyn utfØres i samrâd med brannmester. Det 
er utarbeidet instruks for stihlingen. 
SØkere ma disponere egen bil i tjenesten. 
Nrmere opplysninger kan gis av brannsjefen eller 
brannmesteren pa tlf. 02/92 60 60. 
Stillingen avlØnnes som feiermester III  ltr. 11-18. Feier-
mester mlfagbrev lØnnes som hándverker/fagarbeider 1 
ltr. 14-19 (st.kode 6987). Den som tilsettes kan oppna 
ekstra godtgjØrelse pa inntil Ca. kr 15.000,- pr. an dersom 
vedkommende er kvalifisert og blir tilsatt i det frivilhige 
brannvesen. 

FOR STILLINGENE WELDER 
at ansettelse skjer pa de vilkàr og med de plikter som til 
enhver tid framgàr av gjeldende lover, reglement og ta-
riffavtale. 
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl 
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 
23.4.1987. 

I

REDD BARNA 
Jernbauetorge( 2, Oslo I 
Postgirokonto 5 00 0187 

BEGRAVELSESBYRAER 

Ski Begravelses- 09 
Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3 — 1400 Ski 

02/*87 30 60 

HELE DOGNET 



Oppdrag innen 
REGNSKAP OG 
FAKTURERING 

mottas. 

MAINOR 
REGNSKAPSKONIOR 
Eikjolvn. 251, 1400 SKI 

TIf. 87 30 82 

KJEPPESTAOVEIEN 

-BLYGLASS. SPElL. FRONTRUTER 

/- 

Reparer 
dine 
sko 

a.s sko-rep 
1400 Ski, Parkaksen 

TIf. 87 53 77   

Optiske 
synspruver? 

G.jor det hos 
FAGMANNEN 

Se vârt store 

UTVALG 
av várens nyheter 

I briller. 

HANS 0. AUNE 
Urmaker - Optiker 

Tebo-senteret 
lit. 88 84 50 

1820 Spydeberg 

KONFIRMANT 
TIL HENNE: 

* Blondeskjort 	kr248.- 
* Bläser 	kr 698.- 
* Blondetopp 	kr 198. 

TIL HAN: 
* Bomuflsdress 

kr 998.- 
* Skjorte 

kr 198.- 
* Matchende sko 

fra var herre-
skoavdeling. 

VIGNETT 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
Ad%k 

W414 
Bruk VARMEKONTO  hos TEXACO  

 

BUSTER 
ALT I HENGERE 

TILBUD! 
PASS PA NA 
S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk 

1860 TRØGSTAD 

lit. 0218264 88- 82 65 31 

 

    

• AUTODIESEL• 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

I 
I 
U 	YTTERDØRER I TEAK PA LAGER 
I 
I 
I 
u INNVENDIGE DORER 1. sortering 
I 

furu fyllingsdorer 
Alle størrelser pa lager 

I (Ogsâ dorer med glassapning) 
I. 
JSPONFYLLINGSDORER 	 
I GLATrE, FINERTE DORER 
g Flerefarger 	  

HVITE DORER m/speii 	 

I 
I 
I 
I 

ROFF STRUKTUR MALING 

• ROFF STRUKTUR MALING 	10 liter KR 290. 
I 
I LATEX MALING 03 (Alna Plast) 	 lO liter KR IOU. 

o
-I 

I 
- LATEX MALING 03 (Ama Plast) 	 4 liter KR UU.. 

LATEX MALING 07 (Bindo Plast) .12 liter KR OIL 

LATEX MALING 07( 
1 
Bindo Plast) 4 liter KR125. 

pr. plate KUN KR UU. 

	

SPONPLATE VEGG 	 KR 

	

J SPONPLATEGULV 	 KR 

I 
I 
I 
U 
I 

60 ruller pa lager 

• PRIS FRAKR 39.' 
I VINYLBELEGG 

	

I 200, 300, 400 cm bredde 	 KR 

For kr 59.- NA KR ..'a.- pr. In 

DIV. RESTER: 

TEKSTILTAPET KR 10. pr. 

Vi SELGER DERES 
Bit IIURTIG OG GREIT 

Biler mottas for saig hver dag. 

NB! Auksjon hver fredag kI. 18.30. 
Ta kontakt snarest. 

lIt. 88 08 96 

Biiauksjon - Askim 
Wen Industrifelt - Askim 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

GODT UTVALG I 

PRIS FRA KR 2.290.- 

	 KRO4Oui 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

	3 liter KR 98. I 

KR 475.- 
KRGOO.' 

KR 1.400.- 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



SELGES 

HEI ALLE BILEIERE! 
Vi âpner nytt servicesenter for 

alle kurante personbiler. 
KAN TILB Y ALT INNEN 

SERVICE. 

VELKOMMEN TIL OSS! 

7- 

3'. S. Auk ,cp. 
lndustrivn. 14, 1400 Ski. TIf. 87 27 35 

Man.-fre. 8-19 
Lørdag 8-13 

NYTT IIYIT I SKI NYTT i SKI NYTT I SKI NYTT I SKI 

NYTT I SKI NYTT I SKI NYTT I SKI NYTT I SKI 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TH. 94 01 38 e. kI. 17. 

KONFIRMASJON? - JUBILEUM?- ELLER ONSKER DU DEG SIMPELTHEN ET NYTT UR? 
BENYTT VART 

NAV.NESKIFTETILBUD 
VVVVVVwVW 

bort over 
kr. 140.000.- 
Over 200 modeller 
patilbud 

£AA AAAA LA £ £ £AAA 

ZENITH Herreur i stal og 
gull (18 K). 45 diamaiter 
(top Wesselton) i ring 
rundt et ripesikkert 
safirglass. Kronen er 
skrudd fast i kassen for a 
fa ekstra styrke. 
Et bruksur for den stil- og 
kvalitetsbevisste mann. 
Vanlig pris: 
For 26.300, 

A 	Na 16.300.. 

Markeringstilbud 

SEIKO herreur. 
Batten 
Mineralglass 
Pakninger i krone og 
baklokk 
Forpris 1.490.-
Tilbud 
Kr. 840, 

GULL 
Vi <gir bort" over kr. 100.000.-
pa gullur 09 gullenker. 

Herreur nâ fra kr. 2.450.-, 
lenker fra 6.720..- 

Dameur ná fra kr. 1.980.-, 
lenker fra 2.150.- 

ETERNA dameur I 
14K gull. 
Et sveitsisk ur i absolutt 
toppklasse fra en av 
verdens ledende 
urfabrikker. 
Det gar i Ca. 2 ar pa ett 
batten. 
Glasset er av ripesi¼kert 
sat ir. 

Et yang smykke med 
noyaktig tidmaling 

Vanlig pris 20.800.-
Tilbud 
14.500.. 

TILBUDENE WELDER 
fra torsdag 26/3 kI. 9.00 Iii lordag 4/4 kI. 14.00 
sâ Iangt lageret rekker. 

SEIKO dameur 
i double. 
Mineralglass. 
Pakninger i krone 
og baklokk. 
Batten: 2 an. 
For 2.024.-
Tilbud 
1.300.. 

URSPESIALISTEN 
I Ski 

WESTGAARDEN BUTIKKSENTER 
1400 SKI  -  02-870164 

FOR: 

GRATIS! 
Alle ur over kr. 3.000.- (forpnis) 

far gratis gravert initialer. 
Alle ur over kr.-5.000.- (forpnis) 

far gratis gravert navn. 
Alle ur over kr. 8.000.- (forpris) 

far gratis gravert navn og tlf.nr. 

VIGNETT 

ETTER OMBYCCING SELGES 
BRUKTE VINDUER DC DØRER 

Samlet pris kr 2500,- 

4 stk. vinduer 
	

60x150 rn/iso. glass. 

3 stk. vinduer 
	

60x110 rn/iso. glass. 

3 stk. dører 
	

21 Oxi 00 Candania. 

i1ism1çt & 	ttn aLt 
1912 Enebakk - TIf. 92 63 00 

Personbil-, 
lastebil- og 
traktordekk 

far De hos oss. 
Tvilling- 

montering 

Jørgenrud 
Bilverksted 

Spydeberg, Oslovn. 2 
TIf.: (02) 88 75 07 

Kjeden av autoriserte 
elektroinstallatorer 



Tanntege Sjâforskoler G lassmester Blikkenslager 

Frisor SpesiaIforretninge 

Trio Autoskaile 
Vi tar imot Iakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Bjerke Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME- OG HERREFRISOR 

Tirsd 	 9.30-19.00 

£ 	Onsd. 	 9.30-17.00 
Apent. Fred. 	 9.30-17.00 

Lord 	 9.30-14.00 
Mand. og torsd 	 stengt 

KVIKK lIENS 
iii 	. 
L za arncz 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 83 74 

VIGNETT 

Stramsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt I el-installasjoner 
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

El 
	Kieden am autonserte L. i_AG eiekuonstauatorer 

L 
-- 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

I1I1IIEFII 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tif. 094/1 t 747 
TIf. 92 48 92 

Eneakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

Scan consult 	.. 	Erik Kjelgaard 
Service-senter for nringsdrivende. 	: Varrne. sanitr, nybyg.og rehabihtering. 

Regnskap. :--e: 	
Utleie a. 

• bedrifts-radoivninq.  

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 	mobil 097/57 419-094/27 522 	 Kjøp og saig av biter 
Kommisjon opptil 100% finansbistan 

TIf. 02/92 8070,, 191 1 F1atb 

Bilf Irma INSTALLASJONSFIRMA 

KJEL BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
TIf. 92 86 94. MobiltIf. 094/26 165 

Spesialforretninger 

Utsigis rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk 

1911 Flateby - tlf, 9286 10 
Ogsá kveldstid 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 8737 37 

Jan flu Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

TI? . 92 89 00 

Sissels parfymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent Inver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsa saig av fugler og dyr. 

Smàttaveien 3 B, 
1911 Flateby - tlf. 92 85 90 

Ristorante ITALIA a.s 
Pizzeria 

OSVALD NO1DLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utf ores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Svein Cuibrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid utføres. 

1911 Flateby 
Tif. 92 82 67. Mobil 094/94 660 

Eneliakk Tannteknikk 
TAN NTE KN IKE RM ESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 71, 1914 Ytre 
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82 

El-installasjon Rorlegger Regnskap 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Kiasse A - Masse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Om nodvendig mater vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

GAUTE'S TRAFII(l(SKOLE 
pa Flateby 

Opplr/ng pa bit 
Teor/kurs - Fase II 

TIf. 92 88 51/71 42 92 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

TIf. kI. 9.00-15.00 	 92 87 39 
TIf. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Ski Glassmester-
lorretning A/S 

Alt I glassarbeider. 

Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55 

Enehakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 9246 13 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEDL. AV NORSKE 
bxF REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

Adk  K'S YrkeskIr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kl. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

CS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 02/92 62 94 

Enebakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lord. 10.00-15.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisør 

SaIg av harpreparater og parfymeriartikier. 
Dr. R.A. Eckstein biokosmetikk. 

Mand., fred 	  kI. 10.00-17.00 
Tirsdag 	  kI. 10.00-20.00 
Lordag 	 kl. 09.00-14.00 

Radyrvn. 9, V. Enebakk - tlf. 92 55 50 

Esso diesel. parafin og fyringsolje 
TIf. 9281 24 

Rolf PJssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 



 kjent med dem 
som " styrer deg" 
Bli 

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Kjempe- 
utvalg 

leker og spill kr 10,- pr. stk. 

Liggeunderlag 	kr 42, 
Don Pedro-kasse 
200g 	 kr 13,50 
Auto Ren bil- og 
motorvask 2,5 1 	 kr 19,50 

Service fra 11.00-18.00. 
Eventuelt timebestilling. 

Mand.-fred. 	06.30-21.00 
Lord. 	09.00-20.00 
Send. 	09.00-21.00 

TH. (02) 92 81 32 

FINA 

Høyde, gutter 1975 

1. Jørn Ege, IL Driv 1.01m 
3. Christan HØe 0.95m 

Lengde, gutter 1975 

3. Jørn Ege 2.09m 
5. Christian HØe 2.00m 

GRATIS 501 IlL PASKE 
Brun etter forste behandling. 
Konfertable, spanske senger! 

Timebestilling 

02/72 65 50 Tit 02/72 65 40 
Apningstider: 
Man.-tirs. 
Ons.-tors. 
Fre.-Iør. 

Søndag 

BADSTUE 
BOBLEBAD 

kI. 07-21 
kI. 09-21 
kI. 09-16 

stengt 

HEI DU 
I kveld holder kommunen 
Apent hus i herredsstyre-
salen Hva synes du om til-
taket? 
Vii du benytte deg av det? 
Er den løpende infor-
mas jon fra kommunalt 
hold god nok? 
Hvilke saker opptar deg 
akkurat nâ? 

Annie Haga 
-Jo, det er positivt tiltak, 
men selv har jeg ikke tid til 
A benytte meg av det.Jeg 
synes ikke kommunen i til-
strekkelig grad informerer 
publikum om saker og 
ting, men a holde dØrene 
dpne til alle tider er vel ik-
ke lett.Det er ikke bare ba-
re a ha folk flyende rundt i 
kontorene hele tiden. 

Ellers bØr  folk bli orientert 
om foreliggende planer fØr 
vedtak foreligger.Av saker 
som opptar meg er debat-
ten om trafikksikring i 
Sagstuveien. 

Unni Hansen 
-HØres positivt ut med en 
âpen dag, men jeg vet ikke 
om folk mØter. De fleste er 
opptatt med andre ting. 
Kommunen informerer 
stort sett dárlig om sin 
virksomhet.Foreliggende 
planer blir ikke alltid like 
godt kjent fØr vedtak fat-
tes. Det er nok a nevne 
pukkverket ved Streifinn. 
Ellers er jeg opptatt av at 
vi far en idrettshall sna-
rest. 

Per Erik Østlie 
- Et positivt tiltak som bØr 
gjentas f.eks. en gang i 
ret.Kunne godt tenke 

meg a ta en tur pa den Ap-
ne dagen dersom jeg far tid 
og anledning. 
Informasjonen om den 
kommunale virksomheten 
er for dárlig. Kommunen 
bØr informere skikkelig 
om tiltak i planleggings-
fasen, og ikke etter at ved-
tak er fattet. 
Reguleringsplaner 	bØr 
henges opp pa sentrale 
steder i kretsene, ikke bare 
oppe i kommunen hvor de 
fleste sjelden vanker. El-
lers er jeg mest opptatt av 
utbyggingsomrâder. 

Som kjent kjører  Ene-
bakk kommune denne 
uke "de ápne dørers 
poiitikk".Som et ledd i 
markeringen av 150-ârs 
jubileet for formann-
skapsiovene 
har man ápnet for pu-
blikum flere av møtene i 
kommunale styrer og rid 
i innevarende uke. 

I kveld holder man i til-
legg âpent hus I herreds-
styresaien fra kiokka 
17.00 til kl.21.00. Her har 
bygdefoiket en enestá-
ende anledning til a fâ p0-
litikere og folk fra ad-
ministrasjonen i tale. 
Eller for AL si det annerle-
des - bli kjent med dem 
som styrer en del av dag-
liglivet ditt. 

Fra kommunens administra-
sjon blir det uttrykt hap om at 
mange benytter denne anlednin-
gen til a skaffe seg et innblikk i  

kommuneadministrasj onen og 
hva de forskjellige etater i kom-
munen driver med. 
Alle de forskjellige etater vil v-
re representert herredsstyresalen 
i kveld og svare pa spØrsmâl fra 
publikum, og det blir ogsd an-
ledning til a stifte nrmere be-
kjentskap med politikerne Ikke 
minst av den grunn burde det 
vre nyttig med et besøk i her-
redsstyresalen i kveld. Mangt og 
meget man kan trenge opplys-
ninger om i disse fØrvalgstider. 
"Ekstra âpne dorer" 

Ogsd resten av uka legges det 
vekt pa a ha dØrene  ekstra àpne 
for bygdefolket ved de forskjel-
lige etatene. Og de ansatte vii 
vre ekstra innstilt pa a ta imot 
publikum og svare pa spØrsmdl 
Ved kloakkrenseasnleggene og 
veistasjonen er man ogsâ innstilt 
pa a ta imot publikum for om-
visning. Men det er viktig at man 
da melder ifra til teknisk etat pa 
forhànd for a vre sikker pa at 
tidspunktet passer. 

I morgen kveld er det âpent mote 
i bygningsrddet, 

FRIIDRETT 
I kretsmesterskap i hopp uten 

tillØp for gutter/menn i Folio 
stilte IL Driv med to represen-
tanter. Mesterskapet gikk av 
stabelen i Oppegárds regi og de 
lokaie representanter gjorde en 
hederlig innsats. 

Na ogsâ med 
snitter og 
koldtbord! 

Ta med hjem-service. 
TI!. 92 5235 

We Enebakk 
Forretninssenter 

MOT FINALE 
Drivs luniorer I fotball er kommet til finale i Vinterserien. 

Dette er kiart etter torsdagens kamp pa Drivplassen der de 
slo Oppegàrd 4-2 i en meget god kamp. Màlscorere var Stale 
Søby 2, Yngvar Sorensen 1 og Bjorn Engelsen 1 (straffe). 

Finalen skulle ha gàtt sondag , men matte avlyses og gàr 
derfor samme dag denne uka. Arena er Langhusbanen, og 
det er hjemmelaget som forovrig star som arrangorklubb av 
serien de skal mote. 

PAskevepksted, 

C 

Her lages det vârblomster. Fra v.Solveig Andersen, 
Hege NØkleby,  Ole Andre Ljos land, Tone Nilsen 

Ogsâ i ár inviterte Mari menighet til pãskeverk-
sted pa Ytre Enebakk skole. Det trasige varet til 
tross, hadde et femtitalls barn, og en god del for-
eidre funnet veien til skolens gymsal lørdag etter-
middag. Med iVer og konsentrasjon gikk ungene 
lØs pa de forskjellige formingsoppgavene. Kyl-
linger, og pâskepynt i form av kristne symboler 
som kors og tornekrone var enkle og fine ting a ia-
ge, og de fleste fikk da ogsâ et resultat de kunne 
vre fornØyd med. 
Som avslutning pa dagen var det boiler og saft til 

barna, og kaffe og kake til de voksne. 
en hyggelig førpâsketradisjon som vi háper me-
nigheten fØrer  videre. 

Redaksjon og ekspedisjon: 
Klokkerudãsen I 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
Bankgiro: 1605.02.01 426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Avisen 

Privattelefoner: 
Ans. red Marianne Olsen 9264 15 
Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35 
Ann.kons. Bjørg Olerud Pettersen 92 85 23 

Ann. kons. Solveig Eriksen 83 72 56 

rykkes I Indre Smaalenenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5,30 
Alm. plass pr. mm. kr 2,40 
Tekstside pr. mm kr 3,30 
lnnlev. frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn. ann: Mandag kI. 9.00. 
Abonnementspris: 
Kr 90,- pr. halvâr, kr 180,- pr. âr. 


