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Kommisjon

Kjop og saig av biler

100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bi/merker.

FLATEBY ANTIRUST
TIf. 92 80 70
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Lokalavis for Enebakk

Dpommevaep for konfipmantene
Arets første konfirmasjonssØndag i Enebakk
opprant med so!, varme
og vakkert veer over hele
bygda.
En flottere ramme om den
store dagen kunne ikke
søndagens
66 konfirmanter Ønske
seg.
I Mari kirke var det 24 konfirmanter fra Ytre Enebakk. 13 gutter og 11 jenter. Her var det sokneprest heigheim som sto for
konfirmasjonsgudstjenesten.
Han talte til konfirmantene med
utgangspunkt 1 lignelsen om de
to menn som bygde hus -Den ene
pa fjellgrwm og den andre pa

s...

0

p. - so l.
n.ament,
Guds ord som holder for livet.
Ogsa kallskap.JohaflfleSSefl,
som foresto konfirmasjonsgudStjenesten for 42 konfirmanter fra
Flateby og Kirkebygden i Enebakk kirke tok i sin tale utgangspunkt i samme lignelse, og talte
om hvor viktig det er a bygge pa
Guds kjrlighet som en god og
fast grunnvoll som holder til evig
tid.
Det var fire hundre mennesker
til stede i Enebakk kirke under
sØndagens konfirmasjonsgudstjeneste -D.v.s.
stappfull kirke.- Det ser ut til at

Konfirmantene i Mari pa vei inn i kirken med sokneprest Heigheim i spissen.
stadig fler av konfirmantenes
slektninger ønsker a overvre
konfirmasjonsgudstjenesterl
sier kaliskap. Eivind Johannes-

sen til Vignett,- og dette er en Utvikling vi selvfØlgelig hilser velkommen.
Neste sØndag er det igjen kon-

firmasjon i Enebakk. Denne gangen for tilsammen 57 konfirmanter -34 i Enebakk kirke og 23 i
Man.
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1.juni legges 41 tomter ut for saig pa Bergskaugjordet pa Flateby. Av disse skal 12-14
i fØlge kontrakt med entrepenØr Eeg Henriksen vre byggekiare til fellesferien, de resterende 1.oktober.
Bergskaugjordet er det ligheter til a knytte seg til
fØrste felt sorn blir lagt ut
etter at kommunen overtok adrninistrasjonen av
A/S Enebakk Tomteselskap. Reguleringsplan ble
stadfestet 20.august 1986
og omrâdet inneholder 45
boligtornter hvorav 41 er
til saigs. I tillegg omfatter
planen 3 eksisterende hytte- og fern boligeiendommer pluss offentlig
areale. Vann, vei og kb-.
akk er tilrettelagt, og veiene vil fá asfaltdekke. Mu-

fellesantenne er det, dessuten kabelanlegg, telefon
og strØrntilfØrsel. Det er i
ornrâdet avsatt areale til
tre sandlekeplasser og en
stØrre kvartalslekeplass.
Teknisk sjef Torgils
Opedal opplyser til Vignett prisene vii variere fra
110 000 til det dobbelte, og
at man regner med omkring halvparten vil oppnà husbankfinansiering.
Dette er i sarnsvar med
komrnunens mâlsetting. I

Tre av tomtene er reservert for kommunalt
ansatte.Areale varier fra 550 til 1000 kvadratmeter og prisen fra rundt 110 000 til det dobbelte.
tillegg til tomtepris kornmer tilknytningsavgift for
vann, kioakk og strØrn.
Alle tomter vil bli merket med nummer i HØgdaveien, Seljeveien og
Gjeddevannsveien og legges ut for salg fra 1.juni.
SØknadsfristen er 14.juni
og interesserte bes henvende seg til A'S Enebakk
Tomteselskap eller teknisk etat for sØknadsskjema og salgsprospekt.
Se annonse

PA DEKKJAKT?
YTRE ENEBAKK
BENSIN &
SERVICE A.S

Kjor til

1914 Ytre Enebakk
BENSIN - OWE - REKVISITA
Aut. gummiforhand/er

SW-radial stadig p5 tilbud!
Dekksalg og service til kI. 19.00
VELKOMMEN UTOVER!

TIf. 02/92 44 08
EKOFISK

VIGNErr

Bibiloket
äpner I juni
Gudstjenesteliste
for Enebakk
torsdag 28. mai 1987
(Kr. himmelfartsdag)
11.00: Marl kirke. Bjerkely-stevnet.
11.00: Enebakk kirke
v/Johannessen.
Kirkene 31. mai 1987
Enebakk
Ki. 11.00: Enebakk kirke
v/Helgheim.
Konfirmasjon.
Ki. 11.00: Mari kirke v/Johannessen.
Konfirmasjon.
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LØrdag 30/5:
U) 13.00 E.T. og 15.30
E.T., kr 20,-.
Søndag 31/5:
B) 16.30: Bertram og kidnapperne.
U) 18.30: E.T., kr 20,-.
V) 20.30: Mannen som dØde to ganger.

Apets fopste bad?

1.juni âpner Enebakk Folkebibliotek.

Etter tre máneder
med stengte dører ãpner Enebakk Folke1.juni.
bibliotek
Langt romsligere er
det butt, og ut av magasinet er eldre bøker
igjen kommet frem i
hyllene. - Er 16-17000
bøker her, sier bibliotekssjef Aud Skogholt.

De nye bibliotekiokalene ligger
i kjellern hos StrØmsborg og
Enersen. Oversiktlig og romslig
er det, blant annet har en mengde eldre bøker, dubletter og lyrikk igjen kommet Ut i hyllene.
En egen tidsskriftkrok er det, og
barna kan sette seg pa krakker
ved smâ bord. For dem er det i
tillegg til bØkene en del spill a
pusle med. To bord omgitt av
leksikon og andre oppslagsverk
finner vii en krok, og her skulle
man ha mulighet til a sette seg
ned a lese og slá opp i ro og fred.
Inngang er det bade oppe og
nede, og alt skulle ligge til rette
ogsá for bevegelseshemmede.

Nãja, bad og bad,fru
Blom. I alle fall var
Ragnhild og lillebror
Magnus Johannessen
villige til a posere for
Vignetts fotograf med
tlerne 1 Mjer lørdag
ettermiddag. Sá var
det da ogsâ deilig og
varmt i veret, og ikke

belt
umenneskelig
vanntemperatur langs
Mjerstranda ihvertfall.
Riktig innbydénde er
stranda ogsa bUttet
lØrdagens ryddeaksjon
ved Ytre Enebakk
skole.

I GRATULASJONSKUPONG

Velkommen fra en lang
tid i magen,
til et nytt liv i dagen.
Det ble en gutt.
Vignett gratulerer.
Marit Kjus Garden og
Svein Garden

La bygda ta
del i dine
smâ og store
gleder

Send
gjerne med
bilde

Gratulasjonen gjelder:
Vi giftet oss
lørdag 23.
mai:
Grete Trine
Tharaidsen
og Ronny
Eriksen.
Vignett gratulerer!

P14KATIN
Husk ârsmØte turn og trim
(IL. Driv-gruppa) 9. juni
ki. 19.30.
Husk diakonutvalgets tur
til Bygdøy 5. juni. Siste pamelding i kveld.
Betel
Husk ukens mØter.

Navn

Aud Skogholt har hatt noen hektiske mãneder med
flytting.

Lucie Paus Faick
stottep minibuss
- Et godt tiltak, sier ordfører
Lucie Paus Faick om innsamling
til minibuss pa sykehjemmet. I
samarbeid med sine barn har
hun gitt 50 kroner per familiemedlem til Aksjon MiljØbil, og
oppfordrer andre til a gjøre det
samme. —Pa denne màten kan
bussen bli et slags fadderbarn
for hele befolkningen, sier hun
og forteller det er lenge siden
hun sâ RIde Kors bussen som
blir utleid til institusjoner for
eksempelvis julehandel. Hvordan kan sykehjemmet her
ute utnytte noe slikt, tenkte jeg
og stØtter fuilt og belt mâten det
nâ blir gjort pa. Hãper bilen blir

Adresse:
Postnr./sted:
Var adresse:
Vignett, Klokkerudâsen 1, Postboks 62, 1912 Enebakk

Gratulasjonen er selvfø!ge!ig gratis

Onsdagens tekst
Om a be og takke for Gutis Pikes fremme
1. Tim 2, 1-6a I teksten oppfordres vi til framfor alt a
be og takke for alle mennesker, for konger og styrende,
slik at levevilkàrene blir gode, og fører til et stille og
fredelig liv preget av gudsfrykt som vinner respekt.
Hvorfor? Dette er godt og riktig for Gud, var Freiser,
ban som vii at alle mennesker skal bli freist og ire
sannheten a kjenne.
Dette gjelder sannheten om oss selv og Gud og om
hvor avhengig vi er av Jesus Kristus, som star som en
mellommann mellom Gud og mennesket, han som gay
seg selv som en løsepenge for alle.

sã stor som mulig, og at oppslutningen blir god!"

F.H

VIGNETT

Ukens spaltist
En mørkhudet ungdom
passerte bensinstasjonen
pa Flateby i forrige uke.
En
med
gjeng
10-11-âringer ventet der
for a bli transportert til
fotbailkamp. En del av
dem begynte straks a rope
ukvemsord etter gutten
som passerte. <<Nuggi,
nuggi ... >>spredte rop, sã
mer taktfast. En tilstedeverende mor fikk stanset
<<drittungene>>.
Disse 10-ãringene er vanlige snille, vanlige geskjeftige gutter. Mitt poeng er slett ikke slemme
gutter. Men det burde gâ
kaldt nedover ryggen var
ved tanken pa at de a!lerede har lrt a mobbe
mennesker som ser annerledes ut. Lrt det av
mennesker som helt kiart
skulle vite bedre. Lrt a
sjikanere, i stedet for at
alle i utgangspunktet ma
motes med respekt.
I dyreverdenen blir <annerledes>> individer utstøtt eller drept. Mennesker er gitt mye større
muligheter. Vi er i stand
til a tilegne oss kunnskap.
Kunnskap som gjØr at vi
ikke trenger a were redde
for alt som ser annerledes
ut. Som gjør at alle kan
were,medmennesker. Pa
Flateby kjenner jeg mennesker fra 16 ulike land
som bor eller har sitt daglige arbeid. Ingen problemer med det. Vi bar
lrt at det er belt trygt a
leve sammen. Verre kanskje for noen med synlige,
fysiske handikap? Vi
trenger kunnskap.
Hvor far vi kunnskap? I
hjemmet? Ja. Pa godt og
vondt, forhápentligvis
mest det fØrste. I massemedia, arbeidsliv, daghg omgang med andre?
Tja... Hva larer vi av et
samfunn der det meste
dreier seg om <<prosent
vekst og Økning i overskuddet>>? Dynamisk ung - resultatorientert.

Verdier skal kun males i
inntekt-penger. Bortsett
fra i offentlig virksomhet,
der en som lØnn far vite at
samfunnet trenger en ekstra innsats, idealisme og
<<interessant arbeid>> ma
yel oppveie for en slank
!Ønningspose?
En verdiskaper blir stãende igjen som relativt
nØytral, en motvekt:
SKOLEN. Den obhigatoriske. Som kommunene i
følge norsk by er tvunget
til a prioritere sammen
med helsevesen og sosialvesen. Prioritere langt
foran kapitalkrevende
foretak som - nâja, den
enkelte leser kan selv finne ut hva jeg tenker pa.
Skolene ma rustes opp.
Vi trenger kunnskap, bãde verdimessig og faglig.
Jeg er enig i at landets
fremtid er avhengig av
det, selv om det høres
svulstig ut og best yule
passe i en 17. mai-tale.
Konkrete slagord: Lrerne tilbake til skolen.
Konkurransedyktige arbeidsforhold. Skolen er
intet oppbevaringssted.
Aktiv skoletid, bevisst
innhold i timene. Skolen
trenger ressurspersoner.
Skolen trenger ogsá de
beste. Skolen bar ingen
nytte av barnevakter. TØr
a satse! For samfunnets
og alle medmenneskers
skyld.
Eller hva sier du, Robert
Brønmo, rektor ved
Stranden skole? Tar du
imot en utfordring til neste uke?
Jan. G. Benterud

Nye togfider
pa' Ostre finje
Mysen jernbanestasjon
gjør oppmerksom pa at det
blir flere endringer i rutetidene fra og med førstkommende søndag (3115). Endringene gjelder bade i retning Oslo og Sarpsborg.
Pendlerne kan bl.a. merke
seg at flere av morgentogene
mot Oslo har fãtt tidligere
avgang.
Nâr det gjelder pendhertog til

Oslo blir det disse endringene pa
hverdager: Tog som gâr ki. 05.01
flyttes til 04.55, kI. 05.48 til
05.40, kI. 06.30 til 06.28 og ki;
06.55 til 06.48.
PA kveidstid vii tog som i dag
gâr fra Mysen stasjon til Oslo ki.
18.40, bli endret til 19.03. Videre vii avgang kI. 20.12 bli 20.08
og 21.16 blir 21.09.
Ogsâ togavgangene fra Oslo
mot Mysen blir gjenstand for
endringer. De fulistendige endringene er a finne i de nye ruteheftene.

Ukens turner
Til alle som lenge har ventet pa reprise pa
Steven Spi1bergs popu1are ungdomsfilm
E.T., har vi nâ fâtt opplyst at denne har vart
holdt tilbake av byrâet en tid, men at den nâ
er <<sluppet fri>> og igjen gãr for fulle hus over
store deler av landet.
Flateby kino har vrt heldig a fã denne pa
sitt repertoar allerede nâ,og lørdag pa 2 foretillinger, samt sØndag,kan dere igjen mote
E.T.
Litt om handlingen:

NYTT FRA
BYGNINGS
RADET
AsbjØrn Boger pa Vik gàrd i Ytre Enebakk har fatt byggetillatelse til oppfØring av driftsbygning pa garden. Den planlagte
275 kvm store driftsbygningen
skal romme gdrdsverksted og
landbruksgarasje.
Anna Seirung, Einerstad hyttefelt, gnr. 73, bnr.4, har Mtt byggetillatelse til tilbygg til hytta.
Eiendommen
ligger innenfor kommuneplanens
hytteomrâde.
Mona og Lazlo Farago har Mtt
byggetillatelse til oppfØring av
av enebolig gnr. 90, bnr.18 1 Greylingveien 43 i Ytre Enebakk

E.T. er redd. Han er heIt alene.
Han er tre millioner lysar hjemmefra. Det er E.T. vi snakker om.
E.T., det lile vesenet fra verdensrommet. Han kom hit sammen
med sine egne, og det var ikke
meningen a bli. Et team fra et
forskningssenter i nrheten blir
imidlertid sendt ut for a frnne det
romskipet de har registrert landet i utkanten av Los Angeles. En

mengde biler nrmer seg det aktuelle stedet. Mennesker med
sterke lyskastere stormer ut og
braser gjennom smàskogen mot
romskipet og vesenene. De blir
skremt og vil komme seg unna.
De andre rekker a komme seg
ombord tidsnok, men ikke E.T.,
og da skipet letter er han igjen alene.

Kjell Larsen, Rakkestadveien
24 i Ytre Enebakk har Mtt byggetillatelse til oppfØring av tilbygg pa eiendommen gnr. 118,
bnr 88.
Trond Larsen har fátt byggetillatelse til oppføring av garasje pa sin eiendom i Rakkestadveien 20.i Kirkebygden.

Bertram og kidnapperne. B-flmen denne uken forteller om
Berram og hans sØsken, og om
deres fantasifulle og ailtid uheldige onkel Georg. Onkel Georg,
som er i <nr slekt med Egon Olsen,,. Onkel George har tenkt a
planlegge a kidnappe en 8-àrig
gutt, og forteller nevØen om dette. Berram og to kamerater virvles inn i en masse forviklinger og
havner til slutt pa et karneval...

Terje Halland. Rennaveien 12
A,Flateby har futt byggetillatelse for enebolig pa eiendommen
gnr.6 bnr.214.

Liker du action?. Da ma du fá
med deg ifimen <Mannen som
døde 2 ganger.
Rollie Tyler er filmverdenens
mest geniale special effects
mann. En dag blir han bedt om a
utfØre et spesielt oppdrag av
Martin Lipton, som forteller at
han jobber i et departement for
omplassering av vitner. Han Ønsker at Rollie skal sette i scene et
mord pa deres stjernevitne,
mafiaederen De Franco. Depar-

tementet er avhengig av De
Francos vitneutsang, og eneste
mulighet til a holde ham i live er
om resten av mafialigaen tror at
han er dØd. Rollie er skeptisk,
men gar med pa a <<myrde'> De
Franco i en restaurant utstyrt
med falsk blod og uekte kulehull.
Lipton gratulerer ham med jobben, for sâ smilende a rette en revolver mot ham - alle bevis ma
slettes.

Alle grøfter
skal sikres

Appetitt pa
dyrka mark

- Entreprenører kan ikke unnskylde seg med at en grøft bare
skal stà àpen en time eller to.
Forskriftene for sikring av grøfter
gjelder uansett arbeidets yanghet, sier avdelingsinspektør i Arbeidstilsynet i Moss, Aage Kristiansen. Han likte dArlig en nesten tre meter dyp grøft han sâ pa
Ekholt nylig. - Her er det brudd
pa sá a si alle regler. Grøften er
ikke avstivet, gravemassene hgger for nr kanten. og det finnes
ikke rømmingsveier. Jeg yule ikke ha arbeidet i en slik croft. Uttaler Kristiansen til MA.

Leif Odenmark har fâtt byggetillatelse til oppfgring av hytte
pa gnr.108,bnr92 i Svines hytteomrâde i Ytre Enebakk. Eiendommen ligger innenfor kommuneplanens avsatte hytteomráde.

Fylkeslandbrukssjef øivind
Landmark er ikke ser1ig fornøyd
med Fredrikstad kommunes appetitt pa dyrka mark pa østsiden.
Han gãr iikevei inn for at forslaget til reguieringsplan for et
nringsomrãde pa Gudeberg
godkjennes. Men ná ma det vre
slutt pa en slik framgangsmáte.
Kommunen vii ikke fá by til a ta
ytterligere dyrka mark for en har
fan en heihetlig areal-vurdering i
kommuneplan-sammenheng.

Bar
Skansen,Renneaveien
12B, har fatt byggetillatelse for
enebolig pa eiendommen gnr.6.
bnr.14.

Orkide" 87
en suksess
Arets aksjon mot narkotika,
Orkidé 87 ble en suksess.
170 000 orkidébuketter ble solgt,
og Ca. 140 000 ungdomsskoieelever bar gjennomgatt undervisningsopplegget.
I østfold har 25 ungdomsskoler deltatt i aksjonen, dvs. at
4 449 elever har vrt involvei-t.
De har samlet inn 138 489 kroner
til inntekt for kampen mot nankotika.
Ovenskuddet pa 3 mill. kroner
fordeles slik: Halvparten gar til
Thailand til opplysning og infonmasjon biant bøndene i Det gylne
tniangel. FNs narkotikafond hjelper bonder som slutter a produsene nankotiske stoffer og gar over
til a dyrke gnønnsaken. Resten
gAr til a betale undervisningsopplegget, til forebyggende anbeid og behandling av stoffmisbnukere i Norge. En uavhengig
prosjektgruppe vii fordele midlene i høpet av sommeren.

VIGNETT

Gamle bildep

FISK ORRET I VIKTJERN

- Mye fin Ørret, sier Geir Dahl.

Med tunge sekker rud. - Da bar vii bøtfylt av svØmmende ter.
I 25 ár har Jeger og fiskeforefisk, svetta fiskegrupningen satt ut i Ørret i Viktjern.
pa i jeger -og fiske- Dette for at kommunens befoikforeningen seg gjen- fling skal ha aniedning til a fiske
nom skogen til Vikt- Ørret i kommunale vann.
- Har fatt fin fisk fra fiskejern forleden.
dammmen i Spydeberg iár, sier
- Var verre da vi
Dette fotografi skriver seg fra Erling Grønlands samlinger. Det har antagelig tilhørt hans far Thomas skulle sette ut Ørret
Grønland. Den unge dame er sikkert fra Enebakk, men tidligere, sier leder i
hvem er hun?
gruppa Harry Skaa-

Skaarud. De stØrste er rundt 8
hg, de mrnste 2.. Fra fylkes er
det dette áret bevilget penger til
A forbedre vannkvaiiteten i tjernet.
- Med hjeip fra ungdommer i 4H

Familiepaodgivningskontop I Ski
- Terskelen er i utgangspunktet
lay,
sier psykolog Harald
Kristiansen som er
daglig leder av Kirkens
Familierâdgivningskontor i Ski.

—Men siden ãpningen 5.mai har det
vrt en jevn tilstrØmning, og man
kan snart risikere
ventelister.

Famiiiradgivningskontoret i
Idrettsveien dekker Oppegard,
As, Frogn, Ski og Enebakk. Egentiig var meningen vi skulle
dekke halve Enebakk, sier iege
Egil østebrØd. - Men det var
ikke sa enkelt a vite hvor grensen
skulle ga. Foruten østerbrØd
som er ansatt i 1/2 legestilling og

Kirkens Familierâdgivningskontor er âpnet i Ski. F.v lege Egil ØstebrØd og psykolog
og daglig leder Harald Kristiansen.

Kristiansen som har full jobb
som psykolog, er det ved kontoret to sosionomer som deler en
stilling og en kontorfuilmektig i
halv stilling.— Hva vii dere hjeipe folk med?
- Samlivsproblemer, famiiie/
ekteskapsradgivning og familiepianlegging. Vii etterhvert ogsâ forsØke a drive forebyggende
arbeid ved oppiysning og informasjon eksempelvis i lag og foreninger, svarer Egil østebrØd.
Harald Kristiansen presiserer
de ikke er en del av psykriatrien
og at deter viktig de kommer inn
fOr de psykiske problemene blir
for store. - Pasienter kan bli
henvist hit fra helse- og sosialtjenesten eller psykriatrien, men vi
fortrekker de tar direkte kontakt. Driver ikke langtidsbehandling, klientene kommer
oftest mellom 5 og 10 ganger.
EGNE FORUTSETNINGER pa
tross av at famiiieradgivningskontoret drives i kirkens regi, tas
det sikte pa a hjelpe klienter ut
fra deres egne forutsetninger
uten hinder av religiOs tro, politisk oppfatning eller sosial
status. - Er spurt om a motta
flyktninger, sier daglig leder som
bare kan konstatere det hittil har
vrt en jevn tiistrØmming. Terskeien er i utgangspunktet
lay, men vi Ønsker ikke a ta pa
oss for mye. Vii gjOre en skikkelig
jobb med de som kommer inn.

kaika vi heiga fØr paske. Litt av
en jobb, 9.6 torn ble kjØrt ut pa
akebrett. Utover sommern vii det
bli kjØrt pa ytterligere ett torn,
og prØver vii bli tatt sammen
med ungdommene i ørnØye 4H.
Disse bar rent vann som oppgave.
Fiskekort kan kjØpes hos Anton Gvstad eller pa Finastasjon i
Ytre, og pengene VII gaUl kjøp av
fisk til neste âr. Planen er at de
ogsá vii bygges ei brygge ved
tjernet utover sommeren.

Dagens mosjonsrâd
Hvis du er ute av form og ikke
har drevet regeimessig trening
de siste maneder og ar, sa ma du
starte iangsomt og bruke god tid
pa a komme i form. Stikkordet
for mosjonstrening i USA, er LSD
som stor for LONG, SLOW, DISTANCE. Vi foretrekker den
norske utgaven, SLR - SAKTE,
LENGE, REGELMESSIG.
Her kommer et forsiag til dem
som Ønsker a ga seg i bedre form:
En bØr ga to eller tre ganger i
uka. Start med 20 minutter hver
gang den fØrste uka, og 0k gradvis til 30 minutter etter 6 uker.
De fØrste og siste 5 minutter bØr
vre helt roiig gange. GA aidri
raskere enn at du godt kan fore
en behagelig samtale med din
turkamerat.

REDD
BARNAS
MINNEGAVE

I

Jernbanetorget 2
0154 Oslo 1
TIf (02) 41 46 35
Postgiro 5 00 0187
Barikgiro 8200.01 .60756

Vennligst oppgi avdodes navn og pirørendes navn og adresse slik at vi kan
tà sendt en hilsen og takke for gaven.

VIGNETT

(lever og skoledipektopep p A g irds- besok
Liv og røre var det pa Ungersnes gird fredag. Da gjestet kinesiske skoledirektører og
elever i 4A pa Ytre Enebakk skole garden.
Hvordan nytter den norske
skole seg av jord- og skogbruk i
undervisningen? Dette var det
de kinesiske skoledirektØrer Ønsket a se pa da de besØkte Ungersnes. Ledet av Den Norske Unicefkomité hadde de tidligere i uken
hatt et fullpakket program med
besØk i Aftenposten, pa MaiHaugen, en flyverklubb i Groruddalen med mer. Og gjennom grisebinger og ute ved traktoren ble

elevene foreviget mange ganger.
Disse hadde for tiden om vàronn,
forplantning og spiring i 0-fag.
Vignett spurte noen av elevene
hv rdan de syntes det var a komme pa besØk til en gárd.
- Fint, svarer Tonje(11). - VissLe litt fra fØr, men far mer ut av
det nár man er her.
- Har lrt ganske mye, svarer
Tom(11). - Aidri vrt pa en sâ
stor gârd fØr.

En innfØring i hva gàrdsredskapen brukes til.

LAMPESPESIALISTEN I Stromsvn. 28, Strommen
har 1000"vis av lamper i 3 etasjer!
STORT UTVALG
I HAGEMOBLER
Introduksjonspris

'JU
fl ')flO/
minus L uuiO
RABATT

Vi selger n
ut lamper
med oppt11 50

ía ba tt!

L'lirEHU%ET

STRØMSVN. 28- STRØMMEN . TLF. 06/8182 74

En pust i gresset for elevene fra Ytre og de kinesiske
skoledirektØrer.

Helsekontpollep
Følgende spørsmál blir ofte stilt overfor
helsepersonell: BØr en gjennomføre regelmessig helsekontroll for folk over f.eks. 50 âr som
vil drive med mosjon og idrett? Her kan det
nok vere delte meninger, men de fleste leger
med forstand pa dette mener at det ikke er
nødvendig. Dersom en er totalt ute av form og
vil starte en eller annen mosjonsaktivitet,
kan det likevel vare fornuftig a fã malt sitt
blodtrykk pa forhánd. I tillegg kan fØlgende
tomme1fin'erreg1er gjelde:
1) Hvis du fØler deg frisk og tâler
anstrengelser omtrent som fØr,
trenger du ikke spesiell legeundersØkelse fØr du begynner a
mosjonere.
2) Hvis du ikke fØler deg frisk,
eller hvis du merker spesielt ubehag under anstrengelser, bØr du
sØke rád hos lege. Det samme
gjelder hvis du har gjennomgâtt
eller har spesielle sykdommer,
f.eks. hjerteinfarkt eller hØyt

blodtrykk.
Selv om en iblant opplever
dØdsfall i forbindelse med fysisk
aktivitet, viser undersØkelser at
risikoen for dette er liten og star
ikke i forhold til de fordelene en
kan oppnâ ved fysisk aktivitet.
Men for all del, Start forsiktig og
bli kjent med kroppen din fØr den
utsettes for stØrre fysiske belastninger.

(pgj
Jatekkkevt
VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKVAREB
Apent til

ki. 22.00

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10

Ppngenp tRbAe
hvis du ikke
blir fornoyd med
Personkortet!
Er du en av dem som fremdeies ikke har bestemt deg for hvilket
piastkort du skal satse pa i fremtiden? Her er gode nyheter fra ABC
bank!
Prøv Personkortet 13 mâneder. Hele ârsavgiften tilbake hvis du
ikke blir fornøyd!!!
Hvorfor gjor vi dette?
Vi tar sjansen pa at svrt fâ vii angre. Spør du oss, finnes det
nemlig ikke et eneste kort som kan male seg med Personkortet.
Vii du vite mer om verdens mest utbredte betaiingskort, skal du
ta en tur innom nrmeste ABC bank. Her foiger en liten forsmak
pa hva vi kan fortelle deg
Betal alt du kjoper i tusenvis av forretninger i Norge, og pa over
700 bensinstasjoner (bensin døgnet rundt). Hey kontanter
i aile landets miniBanker.
I utlandet er du velkommen med Personkortet pa 5 millioner
steder, i 165 land. Du kan ogsá
heve uteniandsk valuta i mer enn
12.000 kontant-automater, og i
enda flere banker. AIJBIC
Kort sagt, - hva mer
bank
trenger du?

En god bank gjør det enklere.

VIGNETT

SPORT -SPORT

-SPORT

Pa offensiven

SVAKTI.

Det var en meget god keeper som voktet Nordres màl.
Av Gunnleik Seierstad
Enebakk stadion 22.mai

Enebakks A-lag har fátt en fin start pa denne sesongen med ledelse pa tabellen. Dagens
kamp mot Nordre Eidsvoll startet bra, men
en dommer som lot spillet gâ pa grensen av
hva som bør tillates, gjorde at spillet til tider
ble meget stygt.
1.omgang

Enebakk satset pa hØyt tempo,
og det var da ogsá disse som kom
best igang. Allerede etter 5 minutters spill hadde de en stor
sjanse, de kom fint frem pa hØyre
siden og fikk lagt ballen inn i feltet, men skuddet gikk desverre
utenfor Nordres mâl.
Et hardt press ble lagt pa Nordres forsvar, og Enebakk hadde
mange fine skudd pa màl, men en
meget god Nordre-keeper klarte
A stoppe Enebakks skudd. Et
Nordrelag som satset pa kontringer kom av og til farlig frempa foran Roy BrunstrØm i Enebakks mâl. Etter vel 20 minutters
spill kom Geir Wiger lint frem.
Han klemte til fra cirka 20 meter,
men Nordre-keeper var lynraskt
nede og fikk reddet skuddet.
Enebakk mistet etterhvert taket
i kampen. Nordres spillere begynte a vinne nrkampene, og
ble dermed ogsá farligere fremover pa banen. Enebakks spillere
fikk ikke avsluttet angrepene sine fordi Nordres forsvar dekket
lint opp inne i feltet. Mot slutten
av omgangen var det Nordre som
hadde de farligste sjansene.
2.omgang
Etter pause ble det litt mer futt
i kampen igjen. Begge lag fikk
frem flere fine angrep, men de to
malvaktene var meget gode.
Enebakk dabbet mer og mer av
og det fine samspillet til a begynne med ble borte. Kampens
stØrste sjanse var det Nordre som
hadde, etter 10 minutters spill

sendte de ivei et langt framspill.
Et helt ápent Enebakk-forsvar ga
Nordres spiller tid til a skyte,
men skuddet gikk rett i tverrleggem. Nordre overtok fØringen i
kampen, og var farlig frempà etter 12 minutter, men Roy BrunstrØm reddet mesterlig. Det virket en stund som om begge lag
mistet interessen for a spille god
fotball. En til tider dárlig dommer gjorde at begge lag ble sinte,
og det ble mer kjettting pa hverandre enn fin fotball. Mot slutten
klarte Enebakk a ta seg sammen.
Etter 37 minutter spill fikk Geir
østli et lint fremspill som han la
inn pa 16-metern. Men det ble
aitfor mange spillere foran malet
til at det kunne komme noe
skudd. Enebakk kjempet hardt
for a fA et màl, men matte til slutt
innse de idag ikke var gode nok.
Det var det siste trekket som
manglet i Enebakks angrep i
denne kampen. Det ble 0-0 og p0eng til begge lag.
Kampfakta
Enebakk stadion
Enebakk-Nordre Eidsvoll 0-0
Gult kort, Frank Bakken, Enebakk
Enebakks lag:
Roy BrunstrØm, Roar Sandãs,
Fred Sandás, Ragnar Engerholm, Jonny Lyseggen, Geir Wiger, Trond Vidar Stubberud,
Gunnar Mathisen, Lai Holmsen,
Frank Bakken, Geir Østli, JØrn
Adolfsen(45 mm), Richard
Bakke(78min)
Tilskuere ca.45.

•Annonser leses
av folk flest

Drivs smâpikelag er fortsatt
pa offensiven.
Forrige tirsdag spilte de uavgjort mot Tomter. Kampen blè
spilt pa Driv-banen, og hele
Det var fØrst mot slutten av
2.omgang at det snudde seg
for Driv. I lØpet av siste 20 mlnutter av kampen klarte de
therdige drivjentene med innbitt kampvilje a score hele tre
ganger. Resultatet ble 3-0 i
Drivs favØr.

første omgang gikk uten at noen av lagene klarte a score, til
tross for at Drivjçntene haddj_
mángë opplagte mâlsjanser.

mot Bekkelaget, mens smápikene i kamp nr.3 matte se seg
slatt 1-0 av Koll II.
Resultatet av lØrdagens innsats brakte jentene til kvartfinalen i sin puije. Kampen

gikk sØndag formiddag. mot
Koll lEtter fØrste omgang sa
det lovende Ut. Resultatet var
1-1 ved pause. Men i 2.omgang
slo Koll-jentene til for fullt, og
dnivjentene matte se seg slatt
3-1 av Koll I.

TAPTE KVARTFINALEN

I helga deltok smapikelaget i
Sparebankcupen som ble
avviklet i Rlingen, nrmere
bestemt Marikollen.
Jentene vant lØrdagens første
kamp mot Sogndal, med 1-0
som resultat. LØrdagens andre kamp spilte de uavgjort

Iii deg som bor i villa eller rekkehus

Sokiater taper
opptil 30 000
pa rep.øvelse
En undersøkelse som er foretatt blant soldatene ved et infanteriregiment ved Heistadmoen viser at solatene taper opptil
30 000 kroner pa en treukers repetisjonsøvelse.
Det er først og fremst selvstendige neringsdrivende og ansatte i smA bedrifter som taper pa
A were i militret, skriver Nationen.
Det er to tillitsmenn ved infanteriregimet 3 som star for undersØkelsen. En av tillitsmennene,
Jan Kløvstad, tror tapene blant
nnet skyldes at mange ansatte i
smâ bedrifter er uorganiserte. I
bedrifter med solide fagforefinger blir kompensasjon for militrØvelse ofte en del av tarifforhandlingene pa linje med svangerskapsperm, sier han.

Bestill for 15. juli. Betal i september. Fordel gjerne betalingen over 6 mâneder mm. kr 500,- pr. mâned - hvis du vil.
Gi beskjed nár du bestiller.

NB! Vi gir deg 15 ore i rabatt pa Norols
laveste listepris i perioden fra levering
og til 1. september.
Dette gjelder bade parafin og fyringsolje. Ring like godt idag!

AAGE SVARTHOEL III
NOROL
Y. Enebakk - tlf. 92 40 47

VIGNETT

KUNNGJORUNGER
()

Praktikant/dagmamma

h(tC9i

Var gode kollega Elm
gratulerer, med dagen
27/5-37.
Solveig, Marianne
og Bjørg

sØkes til Aleksander, 10 mdneder, fra 1. oktober, med 5
dager, fra kl. 07.00 - 16.00.
Burstad Dalefjerdingen, HE 92 64 06

Veterinr
i Enebakk
Jeg ápner veterinrpraksis i
Enebakk 25. mai 1987.

Flepievikap
Enebakk

Kontortid: kI. 8.00-10.00.

TIf. 06/83 20 54

Vi sØker etter en ferievikar med noe

bankerfaring
AsbjØrn Westlund Ønskes til lykke med 70-drsdagen I dag 27/5 fra yenner pa Flateby.

RETTELSE
I forrige utgave av Vignett
skrev vi Musikkbarnehagen pa
Vik har fátt tildelt statstiiskudd. Det rette navn er Ytre
Enebakk Musikkskole.Beløpet
skal brukes til oppstarting av
permanent musikkteater. Vi
bekiager feilen.

FIRKLBVER IlL...
Neste uke deter vi nok en
gang ut var litle hedring,
firkløver'n. Har du forslag til noen som fortjener go'biten? Noen som
har gjort noe godt for bygda eller folk som bor her?
Vi tar gjerne imot ditt
tips. Ring oss pa telefon
92 65 40.

Kvinner og menn
I Kirkebygda
Kirkebygden Sanitetsforening
vii gjerne fa takke alle som har
støttet oss med medlemsskap i
var forening.
Spesielt hyggelig syns vi det
er at sã mange menn har støttet
oss. Vi skuile bare Ønske flere
yule komme pa mØtene vâre.
Vi liar mote en gang i maneden.
Kom, det vii glede oss.
styret i
Kirkebygden Sanitetsforening

RELIGIOSE MOTER

BETEL
Kristi himmelfartsdag
kl. 19.00: Willy Torp. offer til Hedmarkstoppen.
SØnd. 31/5 kl. 10.00: SØndagsskole. Ki. 19.00: Ase
Miriam og Jan SmidsrØd
viser lysbilder fra Bolivia. Reiseoffer.
Alle velkommen.

Askim frukt- og bawpresseri
1800 ASKIM

Rabarbra mottas til pressing fo.m. mandag 1. juni t.o.m.
tirsdag 23. juni kl. 12.00.
Rotknoll og blad ma fjernes og stilkene buntes.
Apningstid:
9.00-16.00
LØrdag:
9.00-12.00
Stengt mellom
13.00 og 13.30
Tif. 02/88 18 06

for perioden 15/6 - 14/8.
Arbeidsstedet vii vare pa var filial Flateby, og vi tilbyr
lØnn etter avtale.
Har du spØrsmâl, vennligst ring snarest pa tlf.
02/92 60 70, og spØr etter Frank Johannessen eller Ase
Killerud.
SØknad sendes oss snarest, og senest innen 6. juni.

A1,11C

Enebakk Folkebibliotek
âpner i nye lokaler 1. juni 1987 (v/StrØmsbOrg og
Enersen).
Apningst. som fØr. Mand. og torsd. kl.
17.00-20.00, tirsd., onsd., fred. 09.30-14.30.
Tif. 92 70 88

bank

Annonser leses av folk flest

Kirkebygden Vannverk Al
Ytre Enebakk Vannverk Alt
skal iverksette rensing av hovedvanniedningen Ira Børtervann til BarbØl.
Av den grunn ma vannforbruket reduseres til helt nØdvendig bruk, all hagevanning eller bilvask med slange er
forbudt fra og med 27. mai og inntil ny kunngjØring offentliggj Øres.
Forbudet gjelder hele forsyningsomrãdet.
Henry Henriksen
Arne Svarthoel

Bergskauwordet,
Flateby
A/S Enebakk Tomteselskap
har for salg, 41 boligtomter pa Bergskaugjordet, Flateby.
Forelopige tomtepriser:
Fra kr 110.000,- (550 m2 )
til kr 220.000,- (1000 m2).
Salgsprospekt og soknadsskjema fàes ved henvendelse til:

A/S Enebakk Tomteselskap
1912 Enebakk.
Eller: Teknisk Etat, tlf. 92 60 60.
Soknadsfristen er satt til 14/6-87.
Se omtale annet sted i avisen.
Teknisk sjef

Katten foretrekker et godt utsiktspunkt, samtidig som
deter lunt og varmt. Derfor har pus stor sans for H-vinduet.
Karmen er nemlig bygget opp av
taminert tre! Hvilket betyr at treverket
ikke slãr seg' eller blir glissent, selv
perioder med store temperaturforskjeller
og hey fuktighet.
H-vinduet holder seg like tett
Treverket b/jr
arevis. Sommer som vinier. H-vinduet
splittet j lame/ler,
leveres med karm og ramme i laminert og I/mt sammen.
tre som standard. Du kjeper ikke katta
Noe som gjer vin
duet mer stab/It
i sekken nar du velger H-vinduet.

enn et van//p vjndu.

UIvinduet

BEGRAVELSESBYRAER
STILLING LEDIG

Ski Begravelses- og
Kremasjonsbyrâ
Asenvn. 3— 1400 Ski
021*873060
HELE DOGNET

Dagmamma
Ønskes
til Stine, 9 mnd.. 3 dg. i uken.
Kont. Cathrine Arnesen
Tif. 92 6178

SPAR TID OG PENGER - KJOP DIREKTE
HOS OSS - STORT LAGER!

Annonse-Ieseren tinner
mange gode ti/bud!

SHE

FRI VA A/S
SPYDEBERG TIf. 02/8874 50

VIGNETT
3 butikker i Folio
Folios innkjøp qir bedre pris

Kr.

4.990.-

HOMOFILE
I FOLIO!

KONFIRMANT-TILBUD

KEN WOOD

SITT IKKE ALENE JENTER 06 GUTTER I AILE
AIDRE I El TRYGT 06 HYGCELlO MILJB VENTER PA
BEG!
TA KONTAKT - DU HAR
VENNER OVERALl -

O WEN nIs;.;:: w.&. :o --STs
.1

I
I
GODT UTVALG I
I
SALG
AV
BRUT
INNBYTTE
YTTERDORER I TEAK PA LAGER
I
PRIS FRA KR 2.290.I
FOLLOAVOELINGEN AV BET
3D SKI NS
NORSKE FORBUNBET AV 1948
Asenvn. 1, 1400 Ski (Princesshuset) - TIf. 87 44 19
I
ROKS 48, NORORE FINSTAD
IINNVENDIGE DORER 1. sortering
1401 SKI
Samme tilbud 3D-Ski, 31D•Ne5odden, 3D-Drøbak
Ifuru fyllingsdorer
KR
.
Alle størrelser pa lager
I(Ogsá
dorer med glassapning)
I
ISPONFYLLINGSDORER
KR 475.Maskiner for hobby og proffsnekkeren!
IGLATTE, FINERTE DORER
n
IFlere farger
.... KR
U.
Jig sager • Bândsager
HUSK BILAUKSJON I
Tykkelseshøvler
KR 1.400.
IHVITE DORER rn/spell
Dreiebenker m.m.
ASKIM • SK000ER 118 CM
L
pr.stk.KUNKR 85.NYHET MED SALGSSUKSESS I
BILER I
•
I
ALL E
USA - CANADA - AUSTRALIA:
—--J
I
• PRISKLASSER
•
KOMBIMASKIN 5 i 1
I
NB! Hver fredag kI. 18.30
I
Provekjøring og besiktigelse hver dag
For visning og demonstrasjon:
I
STEDET FOR DET GODE BILKJOP!
Jonsson's Import & Handel
3 liter KR 981,
IROFF STRUKTUR MALING
TIE
88
0896
Askim-TelefonO2-88 1134
IROFFSTRUKTUR MALING lO liter KR29O. I
ILATEX MALING 03 (AlnaPlast) lO liter KRlO5i.
a
ILATEX MALING 03 (Ama Plast) 4 liter KR 95.
I
ILATEX MALING 07 (Bindo Plast) .12 liter KR 335.
ILATEX MALING 07 (Bindo Plast) 4 liter KR 135.I
I
I
I
I
Topp kvalitet fra A/na
I
I
ALLE FARGER
I
Pr. 10 liter KUN KR 260.
I
I
I
I
I
I
60 ruller pa lager
I
innom Salong Edmund og se hvitke fantastiske tilbud som finnes
en god del
I
PRIS FRA KR 39. pr. m2
parfymeartikler som: Sepe, sminke, hârpteiemidler m.m. F.eks.:
IVINYLBELEGG
I200, 300, 400 cm bredde
Diverse eksklusive
KR 59. SHAMPOO
pr. m2
I
SE PER
(ordincer og skum)
I
I
BALSAM
3 stk.
Kr. 15.I
I
,..D TAPETER
(ordincer og skum)
I
I
BODY-LOTION
KJEMPEBOKS!
I
I
DEODORANT ER
f 0 101
I
I
Meget godt utvalg
Alt i Dolly SMINKE
(600 gr) kr. 60,
I
U
av tapeter
I
U
I
I
Alle/Som tar permanent
Vi har on ide'for difl h&r
hososs far som presang en
I
I
Mange code ti/bud
A
smart bomuliskimono.
I
I
(Verdi ca. kr. 200.-)
I
I
I
I
- sà Ønsker vi alle en
I
I
Westycard Butikksenter TIf.874486 Ski
GOD SOMMER!
Stereo rack inki. møbel - Dobbel kassettspiller - Digitaltuner - Platespiller - Forsterker 2 x 35 watt.

a,

DEl VII LØNNE SEG A TA EN TIlT
pa
hetal for
au,

talon

VIGNETT

Y INTER5RP
SE VARTGODE UTVAL6

OPTISK SYNSPROVE
Opt,ker 8YSTEIN KEROGH

SKI

I CAMPING
Priseksempler

OPTISKE as
Asenveueri 1, 1400 SKI Telefon 870524

Is

G roy

1200
Rutet og fiskeben
pr. løpemeter
1350
pr. lopemeter

FYRINGSOLJE • PARAFIN
•AUTODIESEL•
Folio Varmeservice
v/Bjern Brodholt, Tomter

TIf. 92 26 10

AdUk

14

*

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
Grunning 03
4 Itr., pr. spann
12 Itr., pr. spann

Tak/vegg 07

00
65
19500

12000

4 itr., pr. spann..
00
12 Itr., pr. spann 288

1
Seng A89

Stol kr 65,-

Se var nye store avd.
i fiskeutstyr

MATJORD

Sjø-

Harpet og gjodslet,
selges tilkjørt

I iskesett

Jensen
,I Spinner

for 295

TIf. 92 49 20

for 15,85

Br.: 180 cm, 360 cm

4900

pr. m2

GULVSLIP

JOH,'TVETEN 7 A/S

Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TIf. 94 01

38 e. kI.

SPORTSFORRETNING EIDSBERGV.
1800 ASKIM. TLF. 88 1226.

17.

I,INTER5ART0

Dovre
pr.
17900
7 ganger sterkere enn
vanlig parkett!
M2

VETERINIER
Skedsmo Dyreklinikk
Ails gârd, KJELLER

(SkiOtet fra Fetvn. v/flyplassen)
Apent fra morgen til kveld
hele uken unntatt lorlson.
Timeavtale
of. 06/87 81 92
Stort utvalg
pr. m2

3900 a

14900

Velkommen til
LIENTFRET
/ Nrr(p4L

Høyhastighetsdekk
SOLSENGER FOR UTLEIE
- KVALITET OG TOPP SERVICE!

Ring t1f. 819828
.................................
..................................
MICHELIN

ThIJflh1!tt

Sikkerhet
under alle forhold.
Birkelundveien 64
LSENTERET, 1481 HAGAN
TLF. (02) 77 98 59

APNINGSTIDER:
Mand.—onsd
Torsdag
Fredag
Lerdag

10-17
10-19
10-17
9-14

—

MARKED

Fra den ene - til den andre
Jorgenrud
Bilverksted A/S
Spydeberg
hf. 02/88 75 07
-887601

HAR DU NOE DU VIL
SELGE - ELI ER KJØPE
NB. KUN PRIVAT
AN NON SERING

Kun kr 30.- pr. annonse (1 sp av 4 )injer
'1Incft -marked liver onsdag

Merk konvolutten:
Vignett-marked
VIGNETT
KlokkerudAsen 1
Boks 62
1912 Enebakk

VI G N ETT

Ta nn lege

Stein Darre-Hansen
Grendesenteret, Flateby

TIf. kI. 9.00-15.00
Tif. utenom kontortid

928739
92 80 31

Kvelder, lordag etter avtale.

Glassmester

811 kkenslager

Ski Glassmesterlorretning A/S

OSVALD NWWLI

Alt I glassarbeider.
Nordbyvn. 21, 1400 Ski tlf. 87 34 55

-

Sjâforskoler
Sandakers Trafikkskole
1400 Ski

Masse A - Kiasse B
Teorikurs - KjØretimer

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Cm nodvendig moter vi
til kjoretimer Enebakk.

i

Enebakk Tannteknikk

Enebakk glass

Svein Guibrandsen

TAN NTEKN IKE R MESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. TIf. 02/92 46 82

Alt / glassarbeid

Alt i blikkertslagerarbeid utfores.

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

1912 Enebakk
TIf. 02/92 63 03

utforer alt i el-installasjoner
Enebakk - tlf. 92 63 00

1912

PRIP

Kj:deflavailO,se,Ie

MEDL, AV NORSKE
REGNSKAPSBYRAERS FORENING

Scan consult

INSTALLASJONSFIRMA

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap. forretningsforsel.
bedrifts-radgivning.

KJELL BRENOJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 9286 94. MobiltIf. 094/26 165

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

1911 Flateby
92 82 67. Mobil 094/94 660

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

Friui

Erik Kjelgaard
Varme. sanitr. nybygg og rehabilitering.
Ut'eie av lensepumper. vannsuger
og hoytrykksspylirig.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

SEw's salong - tlf. 92 80 49
Tirsd
Onsd.
Apent:
Fred.
Lard
Marid. og torsd.

9.30-19.00
9.30-17.00
9.30-17.00
9.30-14.00
stengt

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob.tlf, 094/1 1 747
TIf. 92 4892

tI]I1I1Ii.

Spesialforretninger

Frisor
Grendesenteret - 1911 Flateby
DAME. OG HERREFRISOR

OppIring pj b/I
Teorikurs - Fase lI
lIt. 06/81 42 92

Rorlegger

Enebakk
Regnskapskontor

Strømshorg &
Enersen A/S
EIL_AG

TIf.

Regnskap

El-installasjon

- tlf. 87 37 10

i blikkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby - tlf. 92 84 68
Alt

Bjerke Hárdesign
TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

1/

KVIKK RENS
.

/tazi-amcz

J

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

Enebakk rørleggerhedritt
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vaglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

Bilfirma

Flateby Antirust
kjøp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/92 8070, 1911 Flateby

Trio Autoskade
Vi tar imot Iakkering
og smâskader.

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

Mettes Härdesign
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. 9254 13

Dame- og herrefrisor
SaIg av hárpreparater og parfymeartikler.
kI. 10.00-20.00
Tirsdag
kI. 10.00-17.00
Ons., tors., fre.
kI. 09.00-14.00
Annenhver lordag
Mandag stengt.

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 9281 24

Enebakk Antirust

Rolf Nssvold

1911 Flateby
1111. 92 89 00

Vestli, 1911 Flateby

Bekkelaget II etg., V. Enebakk

Spesialforretninger

Adh

K.S YrkoskIr
Askimv. 1, 1820 Spydeberg
Tif. 02/88 81 54

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardrnbrett

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 45 58

Brødrene Svendsen A/S
Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.

RIingen
lIt. 83 70 19/72 16 85

Utsigts rammeverksted
Alt I innramming
Medaijeskap og innrammede akvare//trykk
1911 Flateby - tlf. 9286 10

Ogsà kveldstid

GS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere fra 2-8

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

SELGE EIENDOM?
Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Sissels parfymeri
og solarium

SVEIN H. HELLER A/S

TIf. 92 85 64
Apent hver dag.

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

Grendesenteret, 1911 Flateby

Jan M. Johansen

TOM NILSEN

Mur, puss.
peiser og fliser

mottar fugler og dyr til utstopping.
Ogsa salg av fugler og dyr.

lIt. 92 82 90

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

Asveien 7, 1911 Flateby

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

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria
Alt I mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60

Vi presenterer de politiske toppene, denne uka

Lucie Paus FaiCk (AP)
- Ser det som et Mart Ønske fra befolkningen, svarer Lucie Paus Faick pa spørsmAl om
hvorfor partiet gãr sã sterkt inn for idrettsaniegg pa Flateby. Hun sier Ap blant annet
vii jobbe for kloakering bade i Ekebergdalen
og Râken, utvide hjemmesykepieieordningen
og arbeide for en kombinert grendeskole/fritidshjem i Ytre.
OrdfØrer Lucie Paus
Falck(49) star Øverst pA Arbeiderpartiets liste. Hun er
utdannet fysioterapaut og
kom inn i kommunepolitikken i 1976. - Ble valgt som leder i barnehagenemda, fire âr
senere kom jeg inn i kommunestyret og formannskapet.
- Hvorfor engasjerer du deg
i kommunepôlitikken? Ønsker a delta der beslutninger fattes, dessuten vise
hvor jeg hØrer hjemme poiitisk.
- Har du seiv noen flaggsaker?
- Foran forrige periode yule
jeg svart barn og eidre. Etter
perioden som ordfØrer har jeg
fâtt et videre syn pa alt. Er
fremdeies opptatt av de svake, men ser at mye ikke kan
ordnes fØr saker som kloakk,
nringsiiv og boligutbygging
er iØst.
FLAGGSAKER

- Hviike flaggsaker har partiet?
- Vi Ønsker a fullfØre de pabegynte prosjekter som helSe- og sosialsenter, idrettsanlegg og herredshus. Dessuten er vi opptatt av forurensingsproblematikken.
To av de mest forurensede

OVEREN BENSIN
& SERVICE
1911 Flateby

Utleie
av
varehenger og
tepperensmaski n.
Stort utvalg av
tUrner og
videobokser.
Service fra 1-1.00-18.00
Eventuelt timebestilling.
Apningstider:
06.30-21.00
Mand.-fred.
09.00-20.00
Lord
09.00-21.00
sond.
TIf. 02/92 81 32

vassdrag pa Østiandet er i
kommunen, bade Ekebergdalen og Raken bØr startes
med i neste periode.
- Trafikksikring, spesielt 1
Raken er viktig og en utvikling av hjemmesykepleieordningen. Videre vii vi fortsette a jobbe for en videregáende skole 1 Ytre.
- Partiet gar sterkt inn for
et idrettsanlegg pa Flateby,
hvorfor?
- Vi har forpiiktet oss til
det gjennom partiprogrammet, de har like stort behov
for dette pa Flateby som i Ytre. Anlegget er et kiart ønske
fra befolkningen. - Dere er
ikke redde for at dette prosjektet vii lamme den Øvrige
utviklingen i kommunen?
- Vi bar aidri gatt inn for a
bygge Ut heie aniegget pa fire
ãr, prioriterer hallen. Den resterende del er fremtidsrettet. Tror det blir oppfattet
som om vi presser hardere pa
enn vi gjØr.
BARNEHAGER OG HELSE/
SOSIALSENTER

- Vii partiet jobbe for en
etablering av Mjr samfunnshus?
- Vi vii stØtte det.
- Vil dere gjØre noe for a forbedre barnehagetilbudet?
- Kommer til a jobbe for en
kommunai heldagsbarnehage, dessuten utvidelse av
tilbudet pa famiiibarnehager
i heie kommunen. Fritidshjem vii vi fortsette a arbeide
for, og kombinert grendeskoie/fritidshjem i Ytre. - Boiigsituasjonen for unge, enslige og eldre, vii dere gjØre noe
for a forbedre den?
- Ja, gjerne i nrt sam-

Lucie Paus faick star Øverst pa Arbeiderpartiets liste.

marbeid med boiigbyggerlaget slik som pa Bergkaugjordet og Nyiende.
- Er partiet for en sentraiisering eiler desentralisering
av helse- og sosiaitjenesten?
- Vii jobbe for heise- og sosialsenter, men seivsagt skal
det ogsa etterhvert gis tilbud

i Ytre og pa Flateby, i hvertfall innen ar 2000.
KLOAKK OG BOLIGBYG—Har dere konkrete
GING

planer for a gjøre noe med
forurensingen i vann- og
vassdrag i kommunen?
—Ikke annet enn at det bØr
kloakeres i Ekebergdalen og
Raken. Bør komme igang
begge steder denne perioden.
- Hvordan stiller partiet
seg til bruk av hytter som heiarsbolug?
- Ser den voidsomme problematikken, men a legalisere noe er utelukket. hvilket det aitsá var.
Hvor blir neste utbyggingsVel hjemme parkerte mannen opmrâde?
biien, heidigvis i fri. SA skjedde
- BrâthenlFosnes.
det starteren kortsiuttet og det
- Hva er partiets mal foran
begynte a brenne. Til alt hell hØstens kommunevaig?
hadde naboen skumapparat, og
- ønsker et rent flertail,
da brannvesenet kom var bran- men om vi skal vre realistnen slukket.
iske, flertail sammen med
SV.

Bmllbpann
Brannvesenet matte sØndag
ettermiddag rykke Ut til en bii
som brant Øverst I ødegárdsveien pa Flateby. Bilens eier hadde hØrt legehelikopteret kort tid i
forveien, og bie engstlig fordi
sØnnen befant seg pa fisktur i
marka. Han kastet seg I bilen for
finne Ut av om alt var i orden,

ITALIA

ize
CATERING
Prov var
internasjonale meny
- ogsá mat fra
var rikholdige meny
kan tas med hjem
Ring og bestill

ekte italiensk pizza
TIf. 02/92 88 60

Vi har ápent hver dag
VELKOMMEN
Apn.tider: Man.-tors. 11-23.
Fre.-lor. 11-24. Son. 13-21 0 .

GRENDESENTERET
1911 Flateby

Annonsepriser:

Ijo itt
/
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Postboks 62, 1912 Enebakk
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AviSen trykkes I Indre Smaalenenes Avis

1. side pr. mm kr 5,30
Aim. plass pr mm. kr 2,40
Tekstside pr mm kr 3,30
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Mandag kI. 12.00
Forretn. ann: Mandag kI. 9.00.
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