
- Satser pa medaije i EM, sier Ingar 
Pedersen i Enebakk Vannskiklubb. Om 
mãlet kan virke vel ambisiØst, for 
16-áringen burde det vre innen rek-
kevidde. En fjerdeplass har han fra i 
fjor, i helgen satte han fly norsk rekord 
for junior i slalám. 3 porter med 58 ki-
lometer i timen og 13 meter line tok 
han i vannskikjørernes fØrste kon-
kurranse som ble avviklet pa Mjar i 
helgen. For Øvrig vant han ogsá sin 
kiasse i kombinert, og hadde best po-
engsum av samtlige deltagere, 1280.5. 

Seier ble det ogsâ til enebakkjenta 
Elisabeth Haugen i junior damer med 
711 poeng sammeniagt. 

øvrige resultater, se side 8. 

Enebakk Vannskiklubb inn i en ny sesong. B.f.v. Solveig Ingar Pedersen syns det er viktig a sette seg mál. - Skal 
Kjelleberg, Jon Ødegârd, Unni Rustaci og Thomas HØ- hoppe 45 meter, tricice til 4000 og i slalàm ta 3 pa 12, sier 
vik. F.f.v. Ingar Pedersen, Roy Olsen og Elisabeth Hau- han til Vignett. 
gen. 

 Ikke klape  for A motta flyktninger 

PA DEKKJAKT? Kjør til 
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SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gumrniforhand/er 
StâI-radial stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service til W. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 
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Kjop og saig av biler Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TH. 92 80 70 

Arets 
opgeir 
festival 

Se side 4 
..-ø 

Koster 
mellom 
.23 og 
25 mill. 

Se side 5 

Dyktlmg 
dpamam 
gpuppe 

Sport 
Se side 6og7 

 ppe- 
senm 
tepep 
paptim 
top= 
pene 

Vi 

Se side 12 

Se side 3 

Enebakk kommune 
er innstiit pa a motta 
flyktninger nâr for-
holdene lokalt er lagt 
til rette for det.Dette 
er formannskapets 
innstiiling pa spørs-
ma! fra Statens flykt-
ningesekretariat om 
a motta inntii 15 per-
soner i 1987. 

I trâd med râd-
mannens innstiiling 
vii det nedsettes en 
arbeidsgruppe som  

gis i oppdrag a ar-
beide videre med sa-
ken med tanke pa a 
etablere et mottak-
sapparat. Helse- og 
sosiaisjef Inger Haa-
gaas skal koordinere 
arbeidet. 

Statens ulyktningesekretariat 
har bedt Enebakk kommune 
motta inntil 15 flykninger/asyisø-
kere i innevrende âr. I brev pe-
ker de p at situasjonen nâr det 
gjeider spontane asylsøkere er 
helt ny. Stadig flere meider seg 
ved landets grenser. I tillegg 
forpiikter vi oss til a ta ansvar for  

flyktninger som sorterer under 
FN's hØykommisr  for flykt-
ninger. Av de 2700 som kom til 
landet 1 fjor, kom rundt haivpar-
ten direkte til kommunene. De 
Øvrige ble tatt hand om av flyk-
ningesekretariatet. I r regner de 
med minst 6000 asyisØkerankom-
seter, mens regjeringen har ved-
tatt motak av 1000. 

ARBEIDSGRUPPE 
Etter henvendeisen har det 

butt nedsatt en foreløpig ar 
beidsgruppe bestáende av etats-
jefer, rádmann og ordfØrer. Disse 
kan konstatere det idag ikke er 
ledige boliger i kommunen, dess-
uten at det vii bli vanskelig eta-
biere hele det nØdvendige ap-
parat alene. 

I 1987 vii kommunene fá Ut- 

Forts. siste side (1) 
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En orienteringstavle er Velet som star for denne 
hengt opp pa Flateby informasjon, og tavia er 
Bensin & Service. Det er laget av Sigmund Erfjord. 

IRE MOT ORKENSPREDNING 
Fredag er Verdens Miljøverndag, og dette vii Senter-

bevegelsen i landet markere med saig av smâ gran-
trr. Hver plante koster 10 kroner og midlene vii uav-
kortet gá til treplanteprosjekt i Niger. 

Enebakk Senterparti tar del i aksjonen og pa etter-
middagen vii du mote dem utenfor tre butikker i kom-
munen. 

ørkenen fan stadig stØrre ut-
bredelse i Sahelomradet sør for 
Sahara i Afnika. Avskoging har 
fØrt til at jonda tØrken enna men 
ut i tØnketiden, mens den verdi-
fulle matjordlaget blir vasket 
bont under regnskyllene i regn-
tiden. Planting av trr bidrar til 
A stoppe jorderosjonen og brin-
ger natunen tilbake i balanse. 

Pengene som kommer inn 
5.juni vil uavkortet ga til pro- 

sjekt i Niger der Senterbevegel-
sen samanbeider med hjelpeonga-
nisasjonen CARE i Norge. 

Ti an tar det for et tre a vokse 
seg stort i Afrika. Hadle alle 
tenkt ti ar fremover nan det gjel-
de miljøvern ville vi ikke statt 
overfor dagens enorme miljø-
vennproblemer. Med dette oppf-
ordren Senterpantiet til a gjØre en 
handel og stØtte en god sak fre-
dag ettenmiddag. 

Onsdagens t0kst 
Bapnekaap arverett 
Tekst Rom. 8, 14-17 

Bibelen taler kiart om to slags mennesker, VANTRO-
ENS BARN - GUDS BARN. 

Av naturen er vi alle vantroens- eller vredens barn. 
For a forandre pa denne stillingen, ma det til et inn-
grep av GUDS AND. Bibelen taler om at vi ma fødes pa 
ny. Vi far da BARNEKARETS AND og slipper a drives 
av TRELLDOMMENS AND. Det blir en annen driv-
kraft i vãrt indre, vi drives av GUDS AND. 

Dette kan hØres  vanskelig ut, men det hele er avhen-
gig av hvordan vi stiller oss til den Herre Jesus Kri-
stus. Det star skrevet om Ham: <alle dem som tok imot 
Ham, gay ban rett til a bli Guds Barn-. 

TA IMOT HAM, OG DU SKAL FA VJERE ET GUDS 
BARN. 

Hvorlor er vi ikke hjemme 
og passer barna väre? 

Kirkene 7. og 8. juni -87 
Pinsen 

7. juni (1. pinsedag): 
11: Enebakk kirke. HØy-
tidsgudstjeneste v/Helg-
heim. 
11: Mari kirke. HØytids- 
gudstjeneste 	v/Johan- 
nessen. 

8. juni (2. pinsedag): 
11: Stranden bedehus, 
Flateby, v/Johannessen. 
19.30: Granly, Dalefjer-
dingen, v/Helgheim. 

i1 ArE  

Torsdag 4/6: 
U) kl. 19.00: Over the 
Top, kr 20,-. 
V) ki. 21.00: I Lovens 
navn. 

Mandag 8/6: 
B) Ingen forestilling. 
U) ki. 18.30: Over the 
Top, kr 20,-. 
V) kl. 20.30: I Lovens 
navn. 
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i 
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PlIKATEN 
Husk ârsmøtet IL Driv 
turn og trim 9. juni ki. 
19.30. 
Diakonutvalgets tur til 
BygdØy 5. juni. 
Betel Husk ukens mØ 
ter. Se ann. 
Mote i pensjonistfore-
ningen 10. juni. Se an-
nonse. 
Enebakk skolestyre 
mote I kom. sty. salen 
tirsdag 9. juni kI. 19.00. 
Se ann. 

Jeg har i den senere tid lest en 
del negative leserinnlegg ved-
rØrende barn og barns plass i bar-
nehager. Det siste var signert 
Marit Helene Gangns (Akers-
hus Arbeiderbiad). 

Hun skniver bl.a.: <Hvorfor skal 
alle unger i barnehage?" Og vide-
re: "Jeg, og mange med me har 
fâtt unger fordi vi gjerne vil gi 
dem et godt grunnlag selv". 

Hvem har noen gang sagt alle 
unger skal i barnehage? Det som 
er mâlet med barnehageutbyg-
gingen er at alle som Ønsker det 
skal ha et tilbud om barnehage-
plass. En annen vesentlig sak er 
at man i dag ikke snakker om at 
det en foreldnene som skal ha 
plass til sine barn, men at det er 
barna som bar et behov for a v-
re i en barnehage. 

Og hvorfor det? Jo, fordi man 
har et belt annet samfunn i dag 
enn for fâ ar tilbake. Da var det 
store barnefamilier. Barna matte 
ta sin del av oppgavene i hjem-
met, og ta seg av mindre sØsken 
og ogsâ la-re seg a omgâs eldre 
sØsken. Med andre ord: Man ble 
tidlig lrt opp hjemme til a ta 
hensyn til andre. 

I dag er mØnsteret  en og to-
barnsfamilier. Skal barna i dag 
here seg til a ta hensyn til andre, 
lre seg a leve i fellesskap med 
andre og fremfor alt bli kjent 
med andre voksne, er det av stor 
betydning for veldig mange barn 
at det finnes barnehagetilbud. 

SelvfØlgelig setter vi barn til 
verden fordi vi gjerne vil gi dem 
et godt gnunnlag selv, men det er 
av stor betydning for barns Ut-
vikling at de ogsá far impulser fra 
andre voksne enn kun foreldrene. 
Skal barna fà et solid grunnlag, 
som innsenderen skriver, ma det 
mange til. 

"Hvorfor skal jeg ut i arbeids-
livet?', blir det ogsâ spurt om. 
Ja, du er heldig som kan velge. I 
dagens samfunn med bl.a. sky-
høye boutgifter er det mange, og 
spesielt unge familier som ikke 
har noen vaigmulighet. Og her er 
det ikke snakk om at begge ma 
arbeide fordi man vil ha de flotte-
ste klr, fin bil osv., men en dyd 
av nØdvendighet for a overleve. 
Og selv da er det mange som ma 
ha sosialhjelp ved siden av, som 
sikkert mange har registrert i 
den senere tid. 

For oss som kan velge, er det 
ingen som tvinger oss ut i ar- 
beidslivet. Men jeg tror at bade 
barn og foreldre har godt av a 
vre litt borte fra hverandre. Gâr 
,,mor,,  hjemme hver dag sammen 
med barna sine sâ tror jeg at det 
blir en selvfØlgelighet a ha dem i 
nrheten slik at man ikke har sâ 
mye overskudd til virkelig a gj- 
re noe aktivt sammen med dem. 
Er man denimot ute i f.eks. en 
deltidsjobb sâ er det min erfaring 
at det da er lettere A prioritere 
barna pa sin fritid, og ogsá sette 
men pris pa dem. Ved f.eks. a lyt-
te til dem, se pa barne-TV sam-
men, lese, spille eller ha andre 
aktiviteter i fellesskap. 

Den tiden man virkelig gjør 
noe sammen med barna er det 
viktigste og ikke mengden av tid. 
Man ma vre klar over at barn 

kan vre like knyttet til andre 
voksne personer som sine foreld-
re, og at en slik kontakt er veldig 
lrerik. 

Nar det gjelder barnehager sd 
er det store forskjeller pa de for-
skjellige tilbudene. Man bar hel-
dagsbarnehager (fra. Ca. kl. 08.00 
til Ca. kl. 17.00), og det finnes 
halvdagsbarnehageplasser. Vi 
har barneparker og vi bar dag-
mammaer og sikkert flere tilbud. 
Jeg velger a tro at de fleste som 
har barna sine i heldagsbarne-
hager er de som er helt avhengig 
av to inntekter for a overleve. 
Dette fordi jeg tror det en ytterst 
M som velger en slik stresset 
situasjon bade for seg selv og 
familien frivillig. 

Nâr det gjelder de andre tilbu-
dene sâ er de fine tilbud bade for 
barn og foreldre. Man ma ogsá 
vre klar over at selv om man 
setter barn til verden sâ trenger 
ogsá mor (i de allen fleste tilfeller) 
ogsá litt tid til a leve sitt liv som 
menneske og ikke bare vre mor 
hele dØgnet. 

De mØdrene som trives med a 
vre hjemmevrende, og sam-
tidig tar seg kvalitativt av sine 
barn, de har det sikkert bra. Men 
vi mennesker er ikke like. Det 
som passer for en familie (thor), 
en ikke sikkert passer like godt 
for andre, hverken barn eller rnØ-
dre/fedre. 

Og vi ma heller ikke glemme at 
det en kun i en periode etter kni-
gen at mØdrene har vrt hjemme 
hos barna sine. FØr  den tid sa 
matte nok ogsá mor ut pa jobb 
for a fa endene til a motes. Det 
gjaldt spesielt fattige familier, 
men de sàkalte rike familier had-
de hjelp i huset og samtidig bar-
nepike i veldig mange tilfeller. 

Noe jeg stadig hØrer og leser er 
dette: "FØr i tiden hadde vi det 
sann eller slik og det ble da folk 
av oss ogsa". Ellen: "Kan vi ikke 
fortsette a ha det slik det var for 
for da var alt sa bra". Dette er 
noe av det venste jeg hØrer. Sam-
funnet várt en helt annenledes na 
enn OL an tilbake. sa la oss slutte 
A sammenligne og heller satse pa 
A fa et godt og vennlig samfunn 
ut i fra de fonutsetninger vi bar i 
dag. 

Med hilsen 
Anne-Grete LOssius 

2-barnsmor - for Øyeblikket 
hjemmevrende 

Jeg hadde engang en kamerat 
som syntes det var sa leit med all 
utjamninga i samfunnet. - Hvor-
dan skal ná vii adelen kunne yde 
veldedighet, klagde han. SpØken 
var ment som en demonstrasjon 
av toppen pa dekadanse. 

Naja. Jeg synes a ane at gufset 
fra tidligere tider i sâ mate farer 
gjennom Enebakk for tida. pa 
mange slags vis. For hva skal en 
egentlig mene nar stedets syke-
hjem sen seg tvunget til a sette i 
gang med innsamlingsaksjoner 
for a skaffe nØdvendige ting som 
en minibuss med rullestolheis 
som kan frakte beboenne rundt 
omkring i Enebakk, og ellers 
hvor man matte ha lyst til a fer-
des nar var og dagsform tilsa 
det. 

Fra 1. januar bun sykehjemmet 
overtatt av kommunen. Da en i 
alle fall dette et kommunalt an-
svar. Det en hârneisende at sy-
kehjemmets ledelse skal se seg 
tvunget til tiggerferd for nød-
vendig utstyr pa kommunens sy-
kehjem, mens mindre nØdvendi-
ge oppgaver blir lett og elegant 
lØst over formannskapets bud-
sjettpost for tilfeldige utgifter. 

var ordfØrer en entusiatisk og 
stØtter maten dette na bun gjort 
pa. Det gjØr ikke jeg. Jeg stØtter 
prosjektet, men beklager at dette 
er maten politiske myndigheter 
sier seg tilfreds med at kom-
munale oppgaver blir lØst pa. 

Tore Tidemann 

VIGN EU 

Ha0ppelsende veldedighet 
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Ukens turner 
Vi gãr nã inn i den siste kinomãned pa den-

ne siden av ferien. Som de fleste har sett av 
den nylig utsendte Kinoavis, er B-filmer i ju-
ni mãned sløyfet. Erfaringsmessig viser det 
seg nemlig at ki. 16.30 ikke er tid for kino, spe-
sielt ikke om vi skulle vre heldige a fâ fine 
dager med lange, lyse kvelder. 

For at barna allikevel skal fâ et filmtilbud i 
juni máned, har Flateby Kino tilbudt alle 
barneskolene i Enebakk og Ralingen skoleki-
no. 

torsdag 4.6. og mandag 8.6. (2. pinsedag) vii de samme to fore-
stillinger blir vist. 

Vi gifter oss 
Vielse 	i 
Mari kirke 
den 6. juni 
kl. 15.00. 
Dagen fei-
res pa Ene-
bakk Her- 

redshus. 
Grete Lein og Even Un-
gersness. 

3980 
T-shirt 239,50 	  

M 

B 
N 	LE RU D 

RN OG DAME AS 

LØVENSTAD- 
SENTERET 

TLF. 83 04 42 
Mand.-fred. 9-17 

Torsdag 9-19 

SOMMERSALG 
Start - torsdag 4/6 

NA 
BARN: For opptil 

Bukser 4-16, 269,50 	 9850 

T-shirt 6-16,98,50 	
2950 

Joggedress 298.50 	
9850 

DAME: For opptil 

Bukser 34-46,329,50 	 129 50 

Bluser 229,50 	  
9850 

Hverd.: 10-19 
Lord.: 9-15 

Manglerud- 
senteret 
2. etg. 

TIf. 26 63 37 

bovenstaü 1ksU1vs I- 
000 PaSKERING 

Dyktig dpamagpuppe 

Over the top med Sylves- 
ter Stallone 

The Boys i en opprocka version  av Bce,bc, hue lam 
F.v. Erlenci Falck og Andreas Myhre. 

Det var litt av en forestilling dramagruppa ved 
Mjr ungdomsskole hadde a varte opp med for et en-
tusiastisk publikum av familie, foreidre og medelever 
i skolens aula forrige tirsdag. 

SkjØnt entusiastisk behøvde man slett ikke a vre 
for a la seg imponere av de unge skuespillerne, som 
virkelig viste lovende talenter. Forestillingen var in-
tet mindre enn mosjon for lattermuskiene fra ende til 
annen. Bare synd at ikke flere hadde funnet veien til 
Mjr ungdomsskole denne kvelden. 

Mamma'n og pappa'n til Jon alias Andreas Myhre og 
Rune Marsdal. 

er ungdomsfilmen som blir vist 
disse to dagene. 

Vi mØter , Rocky,,  som trailer-
sjàfør denne gang. Han kjØrer 
rundt i en gammel, rusten og bul-
kete trailer - den er ikke bare le-
vebrØdet hans, men ogsâ hjem-
met. 

Hawk (Sylvester Stallone) 
trenger ná fly lastebil. Han tren-
ger penger sâ han kan starte sin 
egen transportbedrift. Han tren-
ger A bevise at han er en ansvars-
full far. Hawks forhenvrende 
kone ligger for dØden og han fØler 
seg moralsk forpliktet til a ta seg 
av sin sØnn  Michael. Men Hawks 
svigerfar er fast bestemt pa a hol-
de sønnen  unna faren. Han har 
ogsd oppdratt gutten og omgitt 
ham med en luksus Hawk aldri 
ville hatt râd til. 

Lincoln Hawks utfordring er 
enorm: Han ma vinne over de 
uovervinnelige med armer sâ sto-
re som tØmmerstokker  i verdens-
mesterskapet I hândbak pa Las 
Vegas Hilton Hotel. 

Bare med sterk nok vilje har 
han en liten sjanse til a vinne. 
Bare den kan dra ham >,over top-
pen,,  ihándbak. 

Om politivold 
Et meget aktuelt tema blir tatt 

opp i filmen >>I lovens navn>>. An-
tallet anmeldelser mot politiet 
for overgrep i tjenesten har de Se-
nere âr Øket kraftig. Politiet har 
anvendt mer vold enn de har rett 
til. Det er ogsâ pa det rene at p0-
liti som arbeider i storbyene 19- 

Vivian gratuleres med 
12-6.rsdagen 1. juni. 

Søsken 

Christel gratuleres med da-
gen i dag. 

Vennet 

Lørenskog Sentralsykehus 
22/5-87 
Vi har fâtt en gutt. 

Rita ødegârd og 
KjeII Engerhoirn 

Enliten gledes-spreder kom 
til verden 22/5. 
Det ble en pike. 

ElianJ  1sn ii 
Willy Johansen Taiti 

REDD 
BARNAS 
MINNE- 
GAVE 
I Jernbanetorget 2 

0154 Oslo 1 
TIf (02) 4146 35 

Postgiro 5 00 0187 
Bankgiro 8200.01.60756 

Vennligst oppgi avdødes navn og p 
rørendes navn og adresse sik at vi kan 
fi sendt en hilsen og takke for gaven. 

Forestillingen 	-Two 
different people>> handlet 
om ungdom og roller, om 
a lykkes/ mislykkes, om a 
vare <<inne>> eller <ute>, 
om a bli godtatt eller ik-
ke. Men kanskje aller 
mest om Jon og Alfred - 
Jon, det vellykkede, par-
fymeduftende, perfekte 
midtpunkt 1 kameratfiok- 

ken som en sterk kontrast 
til keitete, forsiktige 
klumsete og usikre Al-
fred. Alt sammen skildret 
i kjappe sláende scener 
spekket av humor. Hvor-
for ikke forsØke med en 
ápen forestilling hvor alle 
som vii far aniedning til a 
se den flotte forestillin-
gen? 

per en stØrre  risiko for a havne I 
kritiske situasjoner. Etaten selv 
utreder anmeldelser mot politiet, 
og av 100 anmeldelser blir 95 
henlagt... 

Sven Wolter som spiller politis-
paneren Jarnebrink har blitt en 
person som kinopublikum har 
lrt seg a kjenne, forstd og like. 
Han har tidligere spilt i filmene 
<<Mannen pA taket>' og ><Mannen 
fra Mallorca,,. 

Stallone stiller opp I hOndbak,.. 
En tøflere sport enn boksing 



Gamle hillier 

Dette gamle foto fra 1880-ârene er fra Kirkebygden. 
Opplysninger mangler. 

Sommepstevne 
Hâvard Oudenstad er ogsâ i aT ansvarlig for orgelfe-
stivalen. 

'T7 Mw 	 VLLE 
GRASHOSTEMASKINER 

MENGELE 
lessevogner 

Moderne lessevogner med 
Iremovervendene 	pick-up, 
roterende intimating og kutte-
kniver med brekkasjesikring. 
LW 200 T ci lavbygget og er 
velegnet for hoyherging I kup-
pert terreng. 
LW 250 har 13 kniver for host-
ing a' h,de silogras 08 hey. 
LW 290 har hele 33 kniver for 
kortsnitting av silogras. 

1957 - 1987 
Taarup fôrhøster 

fyller 30 àr 
Med heft' 30 /irs ertaring er 
Taarup DM Handy en suveren 
1-er nar det gjelder betjening, 
hosteegenskaper, kvalitet 0 

lang levetid. 
Ca. 600 nveTaarup tOrhostere 
Ievi're arlig I Norge. 

WELGER RP 12 
rundballepresse 

\Velger utviklet den Torste 
rundhallepressa med fast kam-
flier. 
Dermed hic rundballepressa en 
langt enklere og mer driftsikker 
maskin. 
Welger RP 12 medstãlvalser ci 
den ideelle pressa for rundhal-
leensilering. 
Den originale er best'. 
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Den tiende orgelfestival i Enebakk 

HOyt kunstnepisk nivao 

Forfatteren Ase-Marie Nesse 
kãserer om Ragnhild JØlsen - 
kunstner og kvinne. 

Søndag den 14. juni arrangerer 
Romerike Historielag sitt ãrvisse 
sommerstevne i Enebakk. Som 
vertskap i ár star Enebakk Histo-
rielag. Leder av Romerike His-
torielag, Thor W. Togstad, kan 
fortelle at vi i âr vii ha et meget 
rikhoidig programmed poster av 
hØy kunstnerisk kvalitet. Ved si-
den av forfatteren Ase-Marie 
Nesse, som er biant de fremste i 
landet i dag, kan spesielt nevnes 
sangeren Marit Osnes Aambø, 
som skal synge 7 foikeviser av 
David Monrad Johansen. Hun er 
kjent for jevnhige opptredener i 
NRK. og har hatt flere glesterol-
ier i Den Norske Opera. Det vii 
hii omvisning i Enebakk kirke og- 
pa 

g
pa Enebakk bygdetun, og ved 
bra var gãr turen til den vakre 

En detalj av gotisk smi-
jernsarbejd pa døren til Enebakk 	miciclelalder 
Jcir/CC 

15. juii markerer starten pa 
Enebakk orgelfestival 1987. 
Arets konsertserie er den 10. Si-
den starten. Det meste av pro-
grammet er nâ klart og finansie-
ringen ser ut til a were sikret. 
Det kunstneriske nivâ er an-
tagelig hØyere enn noensinne. 

Førstemann Ut er engelskman-
nen David Patrick, professor i 
Oxford. Han kommer sammen 
med Prudence Lloyd som er en 
av Englands mest kjente so-
pransangerinner. 30. juli kom-
mer domorganist Neithard Be-
tke fra Ratzburg i Vest-Tysk-
land. Han kommer direkte fra 
Olsokkonsert i Nidarosdomen. 

5. august er det kiart for besøk 
av en av Tsjekkoslovakias mest 
berØmte orgelkunstnere, profes-
sor Alena Vesela. Hun har gjort 
en rekke soloplater og Here pla-
teinnspillinger med de kjente 
Pragsymfonikerne. 

20. august blir det en ny inter-
essant attraksjon under festiva-
len: dukketeater for voksne. Vi-
beke Helgesens dukketeater 
framfører mysteriespillet <<Ves-
le-Mari fra Nijmeegen". Spillet 
har røtter fra 1500-tallet, og har 
en plass i det hollandske folks 
bevissthet omtrent som Peer 
Gynt hos oss. Forestillingen 
knyttes sammen med tidsriktig 
orgelmusikk. Vibeke Helgesen, 
som opprinnelig er fra Dan-
mark, mottok i 1985 Akershus 
fylkes kulturpris. 

Festivalen avsluttes 27. au-
gust. Da far vi gjenhør med Gott-
fried Preller. Han er organist i 
Arnstadt i DDR. Denne stiiiin-
gen hadde Johan Sebastian 
Bach i sin tid. I forbindelse med 
konserten vil NRK gjØre opptak 
med Preller i Enebakk kirke. 
Han kommer da til a spille inn 
Here av de <nye>' Bach-komposi-
sjoner som ble funnet av for- 

sin plass i kirkennar  a  
korden blir slatt an M 

Som tidligere er det stØtte fra 
Enebakk kulturstyre, Akershus 
fyike og Rikskonsertene som 
gjør orgelfestivalen mulig. Det 
blir som vanhig omvisning for 
interesserte etter konsertene. 

Et kvaiitetsprodukt 
fra Eikmaskin som 
du vii sette pris pa*! 

• Driftssikker, betienings-
vennhig, riøyaktig 
arbeid og et godt 
arbeidsmilje. 

* + mva. 

Telefon dog: 
02/9501 03 

Etter arbeidstid: 
02/93 09 06 
02/863414 

EIK 
1540 Vestby 

Ekeberg gârd, der det vii bli om-
visning og orientering ved eieren, 
Nils Kiaveness og til siutt foike-
dans ved leikarringen Ignar fra 
Enebakk. 

skere ved Yale-universitetet i 
USA i forbindelse med Bach-ju-
bileet i 1985. 

Gottfried Preller har uttalt at 
Enebakk-orgelet gir den best 
tenkelige autensitet for fram-
foring av disse komposisjonene. 
Enebakkfolk og tilreisende bør 
folge med i Jokalpressen og finne 



I august vii de poiitiske partier innbys til mote om barnehagesituasjonen. 

Utbygging til 
28 millionep 

VIGNETT 

OPPRUSTNING 
AV VIDOTTA 

Barnehagesituasjonen 
fortsatt mangelfull 

Formannskapet gikk mandag inn for a aksep-
tere anbudet fra firma Per Kr. Fossum pa 950 
340 kroner i forbindelse med opprustning av 
Vidotta Idrettspiass. Det budsjettmessige for-
hold vii tas opp som egen sak nár dette er 
nrmere avklart. Merutgifter skal dekkes 
ved opptak av ian, og arbeidet skal ikke 
igangsettes for en fulifinansiering av prosjek-
tet er sikret. 

Prosjektet med A oppruste Vi-
dotta Idrettsplass pa Flateby har 
gátt over en del ár. Allerede i 
1983 var det innpasset i bud-
sjettet med 98 000 kroner og to ar 
senere med 152 000 kroner. Det er 
videre gitt STUI-tilskudd til an-
legget pa 176 000, noe som kom-
mer opp i en budsjettmessig dek-
nig pa 426 000 kroner. Rad-
mannen viser til vedtak i 1985 
der det var forutsatt drift- og an-
leggsutvalget skulle legge frem 
kostnadsoverslag til godkjennel-
se for kommunestyre/formann-
skap for utarbeidelse av an-
budsdokumenter. Dette er ikke 

Formannskapet 
gikk mandag inn for 
DI VA's 	skissepro- 
sjekt til helse-og sosi-
aisenterl herredshus. 
Utbyggingen vii ko-
ste mellom 23- og 25 
millioner kroner, og 
rãdmannen sier han 
vii gi prosjektet topp 
prioritet. 

Nybygget skal ifØige planen 
piasseres i fonden av eksiste-
rende forplass mellom herreds-
huset og legesenteret. En glas-
soverdekket vestibyle vil binde 
det sammen med eksisterende 
herredshus og er tenkt nyttet til 
resepsjon, venterom, kafeteria og 
tidsskriftrom. Bygdas storstue 
mener man gaten kan bli. 

Det blir foreslátt nybygget 
dekkes utvendig med tynnpusset 
tegi og de skrá takflater med far-
get papp, de flate med membran-
tekking med elvesingel. 

Radmann BjØrn  Halvorsen sier 
det er viktig a gi dette prosjektet 
topp prioritet. Han viser til at det 
I siste vedtatte langtildsbudsjett  

gjort, floe Halvorsen sier er sterkt 
bekiagelig. Dette forsterkes yt-
terligere nar det nâ viser seg 
prosjektet er tredoblet. 11982 ble 
det laget et kostnadsoverslag for 
prosjektet pa 294 000 kroner, re-
sultatet av anbudsinbydelsen 
ligger pa 950 340. Rádmann 
BjØrn Halvorsen sier de Økte an-
leggskostnadene ma finansieres 
gjennom láneopptak, da kom-
munens egenkapital ikke strek-
ker til. 

Saken skal opp i kommune-
styret 
15.juni. 

er medtatt 6 millioner kroner ba-
de i 1989 og 1990. Utbyggingen vii 
koste mellom 23 og 25 millioner 
kroner, og spørsmàlet om videre 
fremdrift ma derfor vurderes 
nØye i forbindeise med budsjett-
og iangtisbudsjettbehandling til 
hØsten. Han er imidlertid innstiit 
pa a fâ dette prosjektet med i 
langtidsbudsjettperioden. 

Jan østreng(H) kom med et 
forsiag der han Ønsket a iegge Ut-
videise av herredshuset pa is. 
Dette pa bakgrunn av vedtak om 
utvidelse av legetjenesten og 
med leide lokaier for fysiciterapi 
og bibliotek i tilknytning til her-
redshuset. Plan om utvideise av 
herredshuset foreslo han burde 
tas opp nár de Økonomiske for-
hold ligger tiirette for det, og un-
der hensyn til andre hØyt  priori-
terte oppgaver. 
østrengs forsiag fikk to stemmer. 

Thorvald Ungersness(Sp) kom 
med et tiliegg til rádmannens 
innstiiiing. Dette innebar arki-
tektene skulle gis I oppdrag a for-
eslâ nye lØsninger av takkon-
struksjonen og tilby en eller an-
nen form for skrátt tak. Halvor-
tsens innstiliin med Ungersness 
sitt tiileggspunkt fikk syv stem-
mer. 

Saken skal opp i kommune-
styret 15.juni. 

- Barnehagesitua-
sjonen i Enebakk er 
fortsatt mangelfuli, 
dessuten er behovet 
for fritidshjem stort. 
Dette sier foreidre og 
ansatte i Flateby Bar-
nehage, de presiserer 
at pa tross av at bar-
nehageuka ikke mar-
keres er de pa iangt 
nr stiinet. - Venter 
til nrmere valget. 
Da vii vi innby de p0-
iitiske partier til de-
batt og vise fiimen 
Bygg 	Barnehager. 
Hâper smábarnsfor-
eidre støtter opp, og 
at de ailerede ná mer-
ker seg datoen 

Enebakk Pensjonistforening, 
pa tredagerstur til Nedre Tele-
mark, startet i strálende sol fra 
Gjeddevann ki. 09.00 sØndag 
morgen. KjØrte via kirken - San-
ner - TØmmerbráten - Tange 
bru, og siste stopp for pâstigning 
var Durud. Sandaker, som er var 
turleder, Ønsket deltagerne hjer-
telig veikommen og hapet pa en 
hyggeiig tur. Vi hadde turbii fra 
Telemark-reiser denne gang, og 
sjáføren, Kjell, Ønsket ogsá vei-
kommen i bussen, skjØnt han sa 
at han hadde mikrofonskrekk, 
men det skulle vise seg at den pa-
standen var noe overdrevet. Tu-
ren gikk inn til Oslo - Drammen 
opp MjØndalen til Kongsberg, 
der var det bestilt lunsj til oss pa 
Kongsberg Gamle Kro. Dette 
smakte fortreffeiig, og etter en 
god pust reiste vi videre til No-
todden og Heddal, her var det 
omvisning i Heddal stavkirke. 

26.august. 

Ifjor hadde vi standes og mote 
med representanter fra de ulike 
politiske partiene i barnehage-
uka, sier Hildur Gjerde som er le-
der i styret for Flateby 
Barnehage. - lar har vi valgt a 
vente sà nr opp til valget som 
mulig. Vi vii da invitere en politi-
ker fra hvert parti slik at de kan 
gjøre rede for sine synspunkter. 
- Barnehagesituasjonen er for-

tsatt mangelfuil og da tenker vi 
ikke bare pa utbygging, men og-
sa at lØnns- og arbeidsforhold 
biir bedre. Eksempelvis er en 
fØrskolelrer med 19 ârs ansini-
tet lØnnet i trinn 20. Stor gjen-
nomtrekk er det, og spesielt har 
familiebarnehagen hatt vanske-
iigheter med a skaffe nok folk. 
Dette har trolig noe med den lan-
ge arbeidsdagen a gjØre, 9 timer. 
DET REELLE BEHOV Lise 
SØfting er en av de foreldre som 
har vrt heidig a ra sitt barn inn i 
barnehagen. Hun undret litt pa 

KjØrte derfra langs Heddalsvan-
net ned til Gvarv, langs NordsjØ 
til Ulefoss og ned til Skien. Her 
tok vi en avstikker for a bese 
Brekkeparken som var en oase i 
byen, her var spaserstier mellom 
blomsterbed og gressplener, med 
sitteplasser, eller folk slo seg ned 
med sin termos. Vi reiste videre 
for a rekke frem til middag k1. 
19.00 pa Korvetten Motorhoteii 
ved Brevik. Her fikk vi i bussen 
utlevert nØkler til rommene vare 
for overnatting. Her pa hotellet 
spiste vi ogsá frokost fØr vi reiste 
ned til KragerØ. Her ble vi lovet 
god tid til a bese oss eller stoppe, 
men her var det ikke plass I ga-
tene for en turistbuss, sá vi tok 
beina fatt, men de blirjo fort tret-
te. Vi skulle motes i bussen til av-
tait tid for a spise lunsj som var 
bestilt til oss pa Villa Bergeland. 
Vi hadde ogsá en fin tur med en 
fjordbát i KragerØs skjrgãrd, 

hvordan situasjonen yule vrt 
om alle som var var ute i arbeid 
eller Ønsket a arbeide la inn en 
sØknad om plass. - Da yule vi 
sett det reelle behov, sier hun. 

Tii hØsten er det ni av ungene 
SomciettearetharggttJbarne- 

det disse gar i mote? spør 
Gjerde. - Enten mA foreidrene 
skaffe dagmamma eller slutte a 
jobbe. Dagmammaer kan ofte bli 
ustabilt, snakket med en mor 
som fra september til mai hadde 
byttet fire ganger. 

Det er pa tide a investere i 
fremtiden, sier foreidre og an-
satte i Flateby Barnehage. - økt 
boligbygging og nringsiiv er 
viktig, men hva hjelper det om vi 
ikke fØlger opp barn og ungdom, 
de er de fremtidige brukere. 

Og med oppgitte biikk ut-
trykker de at de gjerne skulle ha 
soigt noe av det ungene i barne-
hagen har laget til formannska-
pet. Prisen burde jo komme opp i 
noen tusen.... 

kjØrte Ca. to timer. Etter en hyg-
gelig dag reiste vi tilbake til mid-
dag pa hotellet som lá idyllisk til 
med utsyn over sjøen. Tirsdag 
var dagen for a ta farvel med en 
liten bit av Søriandet. KjØrte da 
den gamle veien gjennom San-
defjord, stoppet ved Veikroa ved 
Drammen for a spise, ellers var 
det sakalte røykestopp  hele ti-
den underveis. Denne varturen 
var en annerledes tur, og jeg tor 
kalle den en trestjerners. Solen - 
sangene og historiene forfulgte 
oss. Orderud rettet en varm takk 
fra deltakerne til Mary og Knut 
Sandaker. 

Sekr. 

Tup til Telemark 

DROMME-
BILE N 
FINNER DU 
BLANDT BIL-
ANNONSENE 



Er du en av dem som fremdeles ikke ha bestemt deg for hvil-
ket plastkort du skal satse pi i fremtiden? 
Na kan du prove Personkortet i 3 mneder. Hele rs-
avgiften tilbake hvis du ikke blir fornøyd!!! Betal 
alt du kjøper i tusenvis av forretninger i Norge, og pa over 
700 bensinstasjoner (bensin døgnet rundt). 11ev kontanter 
i alle landets miniBanker. 

VIGNETT 

SPORT SPORT 

 

'SPORT 
 .1 

 

Kjempeløft i Mjaromrádet 

Mimpbanen snapt k1ap Utkifissing. 

Det var full fart i dugnadsarbeidet pa Mjcerbanen lØr-
dag formiddag. 

Action bilde: Hauerseters keeper fØlte seg nok liten i kampen mot Enebakk. 
Dugnadsarbeidet pa Mjr-

banen gár mot slutten, men fort-
satt star noe arbeici igjen fØr  ba-
nen kan tas i bruk. Og i alle fall 
ma gresset gro litt tettere fØr  fot-
ballen igjen kan rulle pa Mjr-
banen. Om vrgudene star bi, 
skulle det i alle fall vre mulig a 
avvikle en turnoppvisning her i 
lØpet av sesongen, sier Reidar 
MØrk, primus motor for dugnads-
arbeidene, til Vignett. - De sëks 
lØpebanene er klare til bruk al-
lerede. 

Nàr det gjelder dugnadsviljen 
har den vrt variabel i lØpet  av 
de to ârene dugnadsarbeidene pa 
Mjrbanen na har pagatt. Folk 
har stort sett mØtt nar de har 

Drivs guttelag ligger nâ pa 2. 
plass i østfold-seriens 1. avdeling 
etter at de forrige onsdag spilte 
3-0 mot KrâkerØy pa Driv-plas-
sen. Det var en hard kamp, uten 
mange dØdperioder, og selv om 
Driv-gutta hele tiden hadde over-
taket, matte de kjernpe for a hol-
de unna for KrâkerØys  mange 
forsØk pa angrep, som likevel 
aidri endte i scoringer. Dom-
meren matte imidlertid fram 
med det gule kortet til Krákerøy-
spillere ved et par anledninger. 
Det gikk hardt for seg til siste ml-
nutt. 

Mâlscorere for Driv var Jan  

butt innkalt - hvis de har kun-
net. Her som ellers har en kjerne-
gruppe gatt igjen og lagt ned 
dugnadsinnsats langt over det 
man kan forvente, forteller MØrk. 

Ogsâ pa mellomarealene mel-
lom Mjrbanen og Mjrhallen 
har det i lØpet av vármânedene 
skjedd saker og ting. Nederste 
mellomarealet er snart en fiks 
ferdig treningsgrusbane - det 
Øverste mellomarealet er fore-
lØpig sàdd til med gress som en 
treningslØkke. IL Drivs dugnads-
innsats, samt midler fra skolen 
og kulturstyret har gjort dette 
mulig. Disse arbeidene er ledd I 
en total skisseplan for omràdet, 
som IL Driv fikk utarbeidet i fjor. 

Erik Christiansen (2 mM) og sta-
le SØbye (1 mal). 

sa langt i sesongen har Drivs 
guttelag 4 seire, 1 uavgjort og et 
tap bak seg, og det er tre kamper 
igjen a spille fØr  sommeren. 

Av Gunnleik Seierstacl 
Enebakk stadion mandag 25. 
mai 

I dag var det Ene-
bakks B-lag som var i 
aksjon pa gressbanen 
i Kirkebygden. Mot-
stander var Hauerse-
ter. Enebakk domi-
nerte fra start til 
slutt. Det ble en ren 
utklassing pa Ene-
bakk stadion. En 
seier pa hele 10-0 kun-
ne enebakkingene 
reise hjem med. 
1. omgang. 

Enebakk startet i hØyt  tempo 
og var farlig frampa allerede et-
ter 2 mm. ved JØrn  Adolfsen. 
Hauerseter hadde ikke et eneste 
farlig skudd pa mal i 1. omgang. 
Og sa begynte malparaden, etter 
vel 15 mm. spill kom Sverre Field 
seg fri pa venstre siden, han la 
ballen forbi Hauerseters keeper 
og inn til en Udekket JØrn Adolf-
sen, som bokstavelig talt dund-
ret ballen i mM fra 5 meters hold. 

Minuttet etter stod det 2-0 til 
Enebakk. Det var igien Jørn 
Adolfsen som scoret Enebakks 
andre mM etter et skudd fra 
16-meteren. Enebakk fortsetter 
presset og etter 18 mm. spill kun-
ne Magne Nordli legge pa til 3-0. 

Et skudd fra 10 meter fØk rett for-
bi Hauerseters keeper. Fire mi-
nutter senere var det JØrn Adolf-
sen sin tur igjen. Et innlegg fra 
venstre siden ble headet inn av 
JØrn fra Ca. 5 meter. 

Hauerseter ble helt rundspilt 
og hadde nok med a forsvare seg 
mot Enebakks flotte angreps-
spill. Etter 37 mm. spill var Lars 
Furuset nr ved a Øke ledelsen. 
Han gikk fint forbi keeper, men 
ballen ble for lang for ham. 

Det var et meget innsatsvillig 
og tent Enebakk-lag som tro til 
og vant alle nr-duellene. Det 
var en stor klasseforskjell mel-
lom disse to lagene i 1. omgang. 
En ledelse pa hele 4-0 kunne ene-
bakkingene ga til pause med. 

2. omgang 
Enebakk fortsetter kjØret" fra 

1. omgang, og allerede etter 3 
mm. spill var Lars Furuset fram-
pa med et skudd som gikk like 
forbi Hauerseters keeper. Dette 
var Enebakks femte mal i kam-
pen. 

Etter pause fikk A-lags keeper 
Roy BrunstrØm prØve seg som 
spiss. Denne rollen klarte han 
lint. Det var 'storspissen' Roy 
BrunstrØm som etter 10 mm. 
spill lobbet ballen over keeper og 
rett i mal fra Ca. 18 meter. Roy 
var ogsa farlig frampa med en 
heading etter vel 13 mm. spill. 

sa etter 19 mm. var det klart 
for 7-0. JØrn Skaug la ballen i et 
apent mal etter en retur fra 
keeper. Hele Enebakks lag var 
med i angrepsspillet. 22 mm. var  

gatt da <<Rambo> gikk alene helt 
fra midtbanen og inn i Hauerse-
ters felt der han ble lagt ned og 
det var klart for straffe. 

Det var vel nesten bare keeper 
Dag Holtop som ikke hadde vrt 
med i angrepet til Enebakksfr' 
det var vel rettferdig at han fikk 
ta straffesparket. Men straffa 
gikk dessverre i stanga og Ut. 
Lars Furuset kom seg fri og fikk 
skutt etter 30 mm. Hauerseters 
keeper fikk reddet, men matte gi 
en retur som en Hauerseter-for-
svarer selv kiarte a legge I eget 
Mal.. 

Stillingen var 8-0 1 Enebakks 
favØr. JØrn Skaug la pa til 9-0 
med et skudd fra Ca. 20 meter et-
ter 39 mm. I sluttminuttene var 
det igjen <<storspissen' Roy 
BrunstrØm som scoret. Han fikk 
skutt fra Ca. 11 meter etter litt 
fomling i Hauerseters forsvar. 

Sluttresultatet 10-0 var nok 
enebakkingene godt fornøyd 
med. Vi haper laget klarer a hen-
te fram dette flotte angrepsspil-
let I de neste kampene. 

Kampfakta: 
Enebakk stadion 
Enebakk - Hauerseter 10-0 (4-0) 
Enebakks lag: 
Dag Holtop, Frode Lindberg, Ri-
chard Bakke, Vidar Eine, 
Svein-Erik Haug, Sverre Field, 
Espen Flateby, Bjorn Stubbe-
rud, Lars Furuset, JØrn Adolf-
sen, Magne Nordli, Roy Brun-
strØm (45 mm.), JØrn Skaug (60 
mm.). 
Tilskuere: Ca. 30 

Drivs guttelag: 

Fopelopig 2. plass 

Persorikort,. Det eneste du tren-ver, 
I utiandet er du velkommen med Personkortet 

pa 5 millioner steder, i 165 land. Du kan ogsá heve uten-
landsk valuta i mer enn 
12.000 kontant-automater,  

AIJOICog i enda flere banker.  
Kort sat, - hva mer 	bank trenger du. 	 En god bank gjør det enklere. 



Mãlscorere: F.v. Nina Ekenes, Enebakk, Mariann Bekk-
sletten, Skedsmo og Anne Ekeli, Enebakk. 

Selep for 1111eputt 

BjØrn Ove Lund stod godt i Borgens med. Han spiller vanligvis midts topper. 

LAN 
Utjevningslân, eegenrente fra 10%  mànedlig etterskudd, gir 
meget god ekonomi. 

Ellers gunstige boliglSn med 5-10 ãrs avdragsfrihet, og nedbeta-
ling over 20-25 5r. Ogs6 uten forsikring. 

Ta kontakt med oss og avtal tid for mete. 

Apent kI. 8.30-15.30, tirsdag kI. 8.30-19.00 
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1. omgang 
Det var Skedsmo som kom 

best i gang, og allerede etter 7 
mm. spill stod det 0-1 pa Ene-
bakk stadion. Skedsmo fikk et 
frispark like ved 16-meteren, og 
Mariann Bekksletten kunne 
dundre ballen i mM for Skedsmo. 

Skedsmo fØrte  kampen sá a si 
fra start til slutt. Men etter 25 
mm. gikk Nina Ekenes fint inn i 
feltet og plasserte ballen til side 
for keeper, og det stod 1-1. 

Skedsmo spilte godt og hadde 
mange sjanser. Etter 33 mm. spill 
fikk Marianne Nordli en fin pas-
fling og lØp gjennom hele Skeds-
mos forsvar, der ble hun felt, og 
det var klart for straffe. Anne 
Ekeli skulle fd by A prØve seg, 
hun feilet ikke. Hun dundret bal-
len helt oppe i krysset utagbart 
for keeper. 

Skedsmo presset hardt mot 
slutten av omgangen, men ved 
pause stod det 2-1 til Enebakk. 
Etter Ca. 25 mm. matte Anita 
Lindberg gà av banen etter at 
hun ble skadet. 

2. omgang 
Enebakks spillere fikk beskjed 

om a vre mer agressive, marke-
re tettere og spille tØffere fotball. 
Et meget godt Skedsmo-lag gikk 

Drivs 	lilleputter 
7-mannsserien mØtte sist man-
dag Tomters lilleputter. Resul-
tatet ble 5-1 til Driv. 

Kampen begynte med Tomter-
press, og det var ogsâ de som 
scoret det første mâlet, men et-
ter hvert tilkjempet Driv-gut- 

pa banen etter pause. De tok fØ-
ringen helt fra start med sitt ras-
ke og enkle angrepsspill. sa etter 
16 mm. spill stod det 2-2 etter en 
corner fra hØyre. 

9 min. senere ledet Skedsmo 
3-2 etter at et innlegg gikk rett 
forbi Enebakks keeper og inn til 
Kristin Kacle som kunne putte 
ballen i et ápent mM. 

Etter 27 mm. spill kom Skeds-
mo lint inn i feltet og Tone 
Sandvik la pa til 4-2 til Skedsmo. 
Skedsmo spilte teknisk god fot-
ball, og brukte hele banens bred-
de. Skedsmos trener JØrn  Ove 
Lunder uttalte etter kampen at 
2. orngangen var noe av det beste 
de har prestert denne sesongen. 
Det ble 4-2-seier til Skedsmo den-
ne gangen. La oss hápe det gãr 
bedre neste gang. 

Kampfakta: 
Enebakk stadion 
Enebakk-Skedsmo 2-4 (2-1) 

Enebakks lag: 
Nina Sandàs, Lisbet Torshov, 
Anita Lindberg, Kristin HeIg-
heim, Lena Mjerskaug, Lena Ho-
le, Anne Ekeli, Lene Strøms-
borg, Nina Karlsen, Marianne 
Nordli, Nina Ekenes, Kari Ellen 
Sigstad (72 mm.) 

tene seg de fleste sjansene. Beg-
ge lag viste meget god fotball, og 
publikum koste seg stort pa en 
fin sommerkveld. 

Malscorere for Driv var: 
Glenn Røkenes 2 mal, Espen Pet-
tersen 2 mil og Kai Henning 
Holm 1 mM. 

Enebakk stadion tirsdag 26. mai 
Av Gunnleik Seierstad 

Enebakks A-lag var i 
kveld I aksjon mot 
Borgen. Etter en jevn 
ápning kom enebak-
kingene etter hvert i 
gang og vant til slutt 
2-0. 

1. omgang 
Det ble en jevn âpning av kam-

pen, ingen av lagene klarte a fà 
fram de store mâlsjansene. N. 
fulgte en god periode for Ene-
bakk. Etter 15 mm. spill dro Geir 
østli seg fri og klemte til lrkula, 
men dessverre utenfor Borgens 
mM. To minutter senere stod det 
1-0 til Enebakk. Frank Bakken 
kjempet seg inn i feltet der han la 
ballen til Geir Østli som bare 
kunne skyte ballen i Borgens 
mM. Like etter var Geir Østli 
igjen pa farten. Han fikk et lint 
framspill og var helt alene med 
Borgens andre keeper, men 
skuddet gikk like utenfor. Ene-
bakks angrep fungerte bra en 
stund, men etter hvert begynte 
Borgen A mote hØyere pa banen 
og spillet jevnet seg mer ut'Det 
var en stund bite godt fotballspill 
A se, men helt mot slutten av om-
gangen hadde Enebakk en stor 
sjanse. Frank Bakken gikk opp 
pa et innlegg fra Geir østli og 
han ble bokstavelig talt dyttet 
inn i Bcrgens mal. Det sa ut som 
en helt kiar straffe, men dommer 
Age Dybendal syntes noe annet. 

2. omgang 
I begynnelsen av omgangen 

var det Enebakk som hadde de 
fleste sjansene. Men Borgen var 
farlig frampa etter 7 mm. spill 
med et skudd like over Roy 
BrunstrØms mal. Enebakk tok 
mer og mer over spillet. Etter 13 
mm. spill lØp  Gunnar Mathisen i 
stor fart inn i feltet, der han ble 
tatt Ned av en Borgen-forsvarer 
og det var klart for straffespark. 
Enebakks kaptein Ragnar En-
gerhoim gjorde seg klar. Han fin-
tet Ut Borgens keeper og Økte 
Enebakks ledelse til 2-0. Ene-
bakk hadde overtaket i kampen 
og trakk opp flere fine angrep. 25 

Selmep.1 

mm. av kampen var gatt da Geir 
Wmger kom opp pa høyre  siden og 
la en perfekt ball inn foran mal 
der Geir østli stupte fram, men 
han var dessverre 5 cm for kort til 
at han kunne Øke ledelsen. Det 
var stort sett bare Enebakk som 
fikk fram de store sjansene. Etter 
42 mm. spill la Gunnar Mathisen 
en kort ball til Geir østli som 
dundret til med hØyreslegga  og 
ballen suste helt oppe i yinkelen. 
Borgen savnet nok sin nymnn-
kjØpte keeper fra Frigg som dess-
verre var skadet og matte sitte 

KUN$TPROSJEKT 
Det ble i formannskapet 

mandag vedtatt at det 
skal utformes et Erling 
Enger prosjekt. Et utvalg 
pa fern medlemmer skal 
oppnevnes og disse skal i 
tillegg vurdere nermere 
kontakt med Ragnhild 
ButenschOn og eventuelt 
andre anerkjente kunst-
nere med tilknytning til 
Enebakk. 

Pros jektet forutsetter 
et n2ert sammarbeid med 
fylkeskulturadministra-
sjonen. 

Enebakk stadion fredag 29. mai 

Av Gunnleik Seierstad 

I dag var det Enebakks damelag som skulle 
spille pa Enebakk stadion. Motstander var 
sterke Skedsmo. Skedsmo spilte hurtig og 
teknisk god fotball og vant til slutt 4-2 over 
Enebakk. 

• Annonser leses 
av folk f lest 

pa benken. Det ble 2-0 seier til 
Enebakk, sa Enebakks A-lag er 
pa god vei mot opprykk. 

Kampfakta 
Enebakk stadion 
Enebakk - Borgen 2-0 (1-0) 
Enebakks lag: Roy Brunstrøm, 
Roar Sandás, Fred Sandàs, Rag-
nar Engerhoim, Johnny Lyseg-
gen, Geir Wiger, Lai Holmsen, 
Gunnar Mathisen, Sverre Fjeld, 
Frank Bakken,Geir østli, Jørn 
Adolfsen (45 mm.) Svein-Erik 
Haug (75 mm.) 
Tilskuere: Ca. 35 

Allerede i 1981 fattet formann-
skapet et vedtak om a vurdere 
mubigheten for a tilfØre og sikre 
kommunen arbeider av Erling 
Enger. Disse er imidlertid vans-
kelig a fA tak i da han idag er me-
get anerkjent og etterspurt. 
Kommunen reagerte derfor raskt 
tidligere mar da to av hans bilder 
var til salgs hos en kunsthandler 
i Oslo. Disse maleriene er inn-
kjØpt. 

I saksfremstillingen gar det 
frem man bØr  anskaffe verk som 
kan gi et tverrsnitt av en livs-
gierning og utvikling. Kataboger, 
intervjuer, omtaler og eventuelle 
biografier bØr vre av interesse. I 
forbindelse med hovedbiblio-
teket er det naturlig a vurdere et 
Erlin Enger-rom eller avdebing. 



Resultatep vannski 

91L116 I 
Studer 

L,...annonSefle...I 

Vi er et ungt par 
som onsker et 

sted a ho. 
Sikre betalere. 

Alt av interesse. 
TH. 39 61 75 

etter kI. 17, 924735 

Enebakk 
skole-
styre 

har mote i kommune-
styresalen tirsdag 9. juni 
1987 ki. 19.00. 
Saksdokumenter er ut-
lagt pa skolestyrekon-
toret. 

Tove Hoimsen 
form ann 

Ferie 
Drosje C91 R 

kjorer ikke fra 
man. 8. juni  - 

fre. 12. juni kI. 12. 
Gundersen 

BOLIGSOKES 

Annonser leses 
av folk f lest 

PON  
KontaktIinsrr 

tilpasses 
Timebestilling:TIf. 06/814391 

IJLLESTROM 
KONTAKTLINSEINSTITUTT A!S 

Storgt. 21 (Fjellberghjornet) 
OPTIKER 

OLAV KJOLBERG 
GEIR KJOLBERG 

.F—M.N.O.F 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

Rengiopingshm1elp 
til váre lokaler i Gaupeveien, Ytre Enebakk. 
Telefon 92 46 60 avd. sjef Berg for nrmere opp-
lysninger og/eller avtale om besiktigelse. 

AKSJESELSKAP 

ETABL 1846 
AVO. PAKKEMATERIELL OG SPIKRINGSUTSTYR 

Ung smäbarnslamilie 
i va1ia trenger ansvarsfull 

praktikant 
fra august, til pass og stell av barn og hus. 

Hybel hvis det er Ønskelig. 
Henv. 92 55 52 snarest 

Pensjonistloreningen 
bar mote I Herredshuset 10. juni kl. 17.00. 

STILLING LEDIG 

Sommerjobb 
Vi sØker sommerhjelp i perioden 1/7 til 2/8-87. SØker bør 
helst ha fylt 18 ar. 
Henv. 

Bjerke Dagligvare 
1911 Flateby 

Odd Rud 

Butikkmedarbeider 
Vi sØker butikkmedarbeider for tiltredelsejulilaug. 1987. 
Henv. 

Bjerke Dagligvare 
1911 Flateby 

Odd Rud 

Enebakk 
postkontor 

Ved Enebakk postkontor 
er det ledig stilling som 

avioser for 
Iandpostbudet 

Tjenesten bestàr i a avlØ-
se det faste budet ca. 17 
turer pr. ár, samt a vika-
riere under ferie og andre 
fravr. 
Arbeidstiden er Ca. 7 ti-
mer pr. tur. GjØremâlene 
er bilende postomdeling 
med ekspedisjonstjene-
ste. SØkere ma disponere 
bil. 
Fullstendig kunngjØring 
er foretatt pa postkon-
toret. Nrmere opplys-
ninger am arbeidstid, 
lØnn og arbeidsmiljØ Mr 
du ved henvendelse til 
poststyreren, tif. 92 6180. 
SØknadsblankett far du 
ved nrmeste postkon-
tor. 
SØknadsfrist 15. juni 
1987. 
SØknad vedlagt atte-
sterte kopier av vitnemal 
og attester sendes 

Postsjefen i Lillestrøm 
Voldgt. 1 
2000 LiI!estrøm 

POST VERKET 

- - 	- - - - - - - p p p 	MAMA"  

0 

LAN 

TO 
RGNESSKAR 
F/NA NSFORM!DLING 

Storgt. 25 B (inng. Teatergt.) 
LillestrØm. T!f. 06/8162 80 

VI FORMIDLER DE 
B OLIGLAN: RIMELIGSTE BOLIGLAN 

FINANSVEILEDNING -PL4NLEGGING - FORMIDLING 

/ 

Cxw 114nffshns 
KAN REDUSERE DIII LANEBEHOV - 

Ta kontakt, 09 vii kan fortelle mer! 

rvennhgst send 
I katalog for GULLRINGSHUS1 

I Navn: 	  
Adr.: 	  
Postnr./sted: 
	  DHar tomtDSoker tom Li 

ASKIM BYGG & BO 

I..  

VI G N EU 

Várspruten pa Mjr i helgen 
markerte starten pa sesongen for 
vannskikjØrerne. Konkurransen 
som var for kjØrere  fra hele land-
et og hadde deltagere fra syv 
kiubber, talte til norgescupen i 8 
kombinert. 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
Onsdag 3/6 M. 19.30: 
MenighetsmØte. 
1. pinsedag M. 11.00: 
Willy Nilsen. Offer til lo-
kalbygg i Syd-Afrika, i 
forbindelse med Gudrun 
og Ottar Hoistads reise. 
2. pinsedag: 
Deltar i stevne pa Vestby 
ki. 15.00 og 18.00. 
Torsdag 11/6 kI. 11.30: 
Formiddagstreff. Venner 
fra evangeliesenteret i 
Rakkestad deltar. 
Alle velkommen. 

BEGRAVELSESBYRAER 

Ski Begravelses- og 
Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3— 1400 Ski 

02/*87 30 80 
HELE DOGNET 

STILLING LEDIG 

Vi bringer her resultater fra 
konkurransen. 

Masse junior, darner 
1. Elisabeth Haugen, slalãm 

25.9, trick 224.3, hopp 461.1, sam-
menlagt 711. 

Junior, herrer 
1. Ingar Pedersen, slalám 658.9, 

trick 223.1, hopp 398.5, sam-
menlagt 1280.5, 3. Thomas HØ-
vik, slalâm 13.2, trick 20, hopp 
264.6, sammenlagt 297.8. 

Senior, darner 
1. Solveig Kjelleberg, slalam 

11.5, trick 83.8, hopp 240.2, sam-
menlagt 335.5. 

Senior, herrer 
1. Ola Tomter, slalám 548.2, 

trick 234.8, hopp 494.1, sam-
menlagt 1277.1, 2. Jon ødegârd, 
slalám 421.7, trick 95, hopp 855.2. 

Roy Olsen stilte ikke opp i 
trick, og fikk dermed ingen plas-
sering i kombinert, senior. Det 
bØr likevel nevnes at han tok en 
fin andreplass i hopp med 32.4 
meter. 

Postboks 148 - Trøgstad 
TIC 02-8251 51-825304 

Mobiltlf. 094-13 951 
.4, 



Vcer glad du har Volkswagen eVer Audi! 
Na gir vi deg tilbud pa sjekk av bilen din. Wire 
Volkswagen og Audi-spesialister sjekker disse 23 
punktene: 

Eksossyste 
Prøvekjering med 
ãtte delkontroller 

Drivakselmansjetter 
Mansjetter for stet-
dempere og Stynn 

Differensial - 
oljenivá 
Oljeskift 
Skifte av oljefjlter 
Girkasse 

Kjelesystem 
(frysepunktet, nivá, 
tetthet) 

Tennplugger 
Teriningsvinkel/ 
kamvinke 

Dckk-kontroll 
(rnertsterdybde) 

Smoring av hengsler 
og laser 

Spylevske 

Kompresjonstest 
(ikke diesel) 

Motorlekkasje 

Bremsekiosser bak 
Bremsekiosser loran 

Lys 
Lyskastere 

Vifteremmer 

Bremsevskenivà 
Bremseledninger og 
-slanger 

Foruten a skifte motoroije, oljefilter og tennplugger, 
etterfyller vi om nodvendig spy1erveske, bremse-
vske og kjølevske. 

Alt dette for kr. 790,-. 

(Komplett inki. deler.) 

23-punktskontrollen gjelder Volkswagen og Audi 
personbiler uansett model!, alder og kjørelengde. 

Bestill tid i dag! 

'Volkswagen Audi Gruppe 

Wing Rød A/s 
Hoert. Sekkelsten lndustriomràde 

hf. 88 16 15, 1800 Askim 

Lillestrom Hest og Hund 
Solheimsgt.7, 2. etg., 2000 LiHestrom 

TIf. 81 78 80 

Vi satser pa 
kvalitetsvarer 

og god service. 

Vi har alt til hund, 
hest og rytter. 

Kom og besøk oss 
pa Iandbruksveka. 

Vi har mange gode ti/bud. 

APNINGSTIDER: 
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kI. 10.00 - 17.00. 

Torsdag kI. 10.00 - 19.00. 
Lørdag kI. 09.00 - 14.00. 

EKTE HONKA TOMMERHUS 
06 HYTTER 

VI GJØR DERES HUS OG HYTTEDRØM 
_-TIL SOLID VIRKELIGHET 

Honka hus og hytter bygges 
av førsteklasses finsk tommer. 
Utformingen kan tilpasses dine behov 	----- 
og ønsker. Obs. se app for Honka etterligninger. 
Drømmer du am eget hus eHer hytte sá send denne 
kupongen til ass, og VI vil sende Dem váre brosjyrer. 

Navn: 	 
Adresse: 	 
Postnr./-sted: 	  

HONKA RAKENNE v/H. SLOTNS 
Svennerud Gôrd, 2350 Nes Hedmark. 

hf.: 02-535048 eller (065-53106) A
t  
D

re
  t
o

r  

' 	' HONKA P1 
RAKENNE II 

cctvLc C13uti 
HOBBY, FORMING OG GAVER 

TLF. 06/81 79 51 VEKTERTORGET - KIRKEGT. 1 - 2000 LILLESTROM 

DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOGNVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
hf. 92 41 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
09 tlf. 094/14 867 

DOGNVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DOGNVAKT 

1. Alt  
do re r 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Spell. 

Alt i glassarbeid 
utf ores. 

SKI STASJON 

ESTDV

— 
'W_  

HUSK BILAUKSJON 

ASKIM 
BILER I 
ALLE 

PRIS K LASS ER  

NB! Hver fredag kl. 18.30 
Provekjoring og besiktigelse hver dag 

STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 

hF. 88 08 96 

COMFORTBUTIKKEN 

med installasjon- 
service 

Tor Veiteberg it/S 
Aut. rorleggerfirma 

J -ED" INDUSTRIBYGG 
KJEPPESTADvEIEN SKI 

-' 	TELEFON 87 35 06 

TELEFON 87 08 28 

0 

det gjefrier 
glass. 

RING
06/814733 
06/81 6838 

Lilestrgm 
Vindu & Glass A/S 

(TIDL. VILLA GLASS A/S) 
Heig- og nattservice tlf. 06/81 75 57 

Jernbane5t. 24 (ved syhehuset) 2000 Ijflestegm 

TeRFR V1NOUFO SPOIL ALT I GLASS 

VI G N ETT 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL• 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 92 26 1VJL#  
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Adu 

- har mange flotte gardinstoffer. 

- syr gardiner for deg. 

- har ogst lekre duker og puter fra Bazar. 

SKAL DIET WERE EN BRYLLUPSGAVE, 
HAR VI DEl OGSA. 

Velkommen til en hyggelig handel. 

. .i 



VETERINIER 
Skedsmo Dyrekiinikk 
Riis gârd, KJELLER 
(Ski)tet fra Fetvn. v/flyplassen) 

Apent Ira morgen til kveld 

hele uken unntatt )or./son. 
Timeavta)e 

IlL 06/87 81 92 

APNINGSTIDER: 
9.00-16.30 

Tors. 9.00-19.00 
Lord. 9.00-14.00 

BARNEVOGNER 

Leker 	Dukkevogner 

Barnestoler 	Barne bilstoler 

Senger 	Sengetoy 

Lekegrinder Stellebord 

Babyposer 	Babytøy 0-2 Ar 

Alt til babyen - til lave priser 

Bitteoliten  
Barneutstyr Sikringsutstyr 

Furuvn. 1 - 1800 Askim 
v/Folkets Hus, fit. 02/88 26 97 

VEDLIKEHOLD 

MODERNISERING 

NYANLEGG 

Se v5r utstiling 

av sanitr-

utstyr - 

kjekken-

nnredning og 

baderoms-

mebter. 

FINANS(ER INS 

AUI VVS RORLEGGER 
StrHmsv. 100, Strsmmen 

TIf. 06/81 45 97 — 81 45 98 

K,WP VVS HOS FAGMANNEN KJOP VHS 110$ FAGUANNEII Stort utvalg 

pr. m2 
3900 

ti 14900 

Velkommen til 

LIENTEREr 
/ N,rTEpL 

Birkelundveieri 64 
LISENTERET, 1481 HAGAN 
TLF. (02) 77 98 59 

APNINGSTIDER: 
Mand.—onsd 	10-17 

Torsdag 	 10-19 
Fredag 	 10-17 
Lerdag 	 9-14 

/ p 

Kontakt oss dersom De 
vii ha opplysninger 
eller trenger 

Te4efoner: Konlor 
Fabiikk 
Fabick 
Fabrikk 

• Punktlig levering, 
gode materialer og 
konkurrerende 
priser er var 
mâlsetning 

Iettbetot, 
1850 UYSEN 

"en 02-890311 
"en 02-890311 . 
Hobe4 	V-921 11 39 
Vestby 02.9507 41 

NA MED LPRDAGSAPENT I 

BYGGEPLANER9. 

NY HUSKATALOG 
Era Byggmesternes Hus 

Vi (ATRO-HUS) selger Byggmesternes Hus i 
østfold-distriktet og tilbyr deg en ny huskatalog 
med 30 arkitekttegnede eneboliger. 

KONTAKT OSS FOR EN 
UFORBINDTLIG HUSPRAT 
FOR DU BESTEMMER DEG 
- DET KAN LONNE SEG! 

SEND MEG HUSKATALOGEN: 

Navn: 	  

Adr 	  

Postnr./sted: 	  

Tif 	 

Byggekomm 	 

Byggmesternes Hus, Holmegaten 1, 1600 Fredrisktad 

TIf. 032/14 193 

Har tomt 

MATJORD 
Harpet og gjodslet, 

selges tilkjort 

TIf. 92 49 20 

Annonse-leseren knner 
mange gode tilbud! 
	S. 

SHINGEL 

1II,3ftttt — MARKED 

Fra den ene - til den andre 

HAR DU NOE DU VIL 
SELGE - ELLER KJØPE 

Kun Ir 30.- pr. annonse U 111.1v 4 lin jeo 

'I(gnctt -marked liver On dag 
NB. KUN PRIVAT 
AN NONSER INC 

Merk konvoluiten: 
Vignell-marked 
VIGNETI 
Klokkerudlsen I 
lloks (r2 
1912 Enebakk 

Gratis utkjoring. 

TIf. 92 43 68 

etter kI. 16.00 

00 	 VIGNETT 

G roy 

pr. Iøpemeter 	 12 00 
Rutet og fiskeben 
pr. lopemeter 	 1350  

Grunning 03 
4 Itr., pr. spann 	 6500  
12ltr., pr. spann 19500  

Tak/vegg 07 
4 Itr., pr. spann.. 12000  
12 Itr., pr. spann 28800  

Br.: 180 cm, 360 cm 
2 	00 pr. m 49 

Dovre 
pr. m2 

 

	179°° 
7 ganger sterkere enn 
vanlig parkett! 

Isola Shingel ha  glassfilt 
sam stommemaferiole. 
Del gir taket ekstra long 
eyelid, 30-40 âr. 
Husk ogsá Shingel 

leg es pa solid undertak, 
og kcin tilpasses de fleste 
typer tok. 

Veig i flere menstre og 
forger. Isola Shingel er lefl 
a frokte. I tillegg er 
monteringen rosk og enkel. 

Produsent: ISOLA FABRIKKER A/S, 

3945 Eidanger, tlf. 035-55 100. 

FORHANDLER: 

NORDBY 

SAG HOVLERI 
TIt.946226 	n4OOSKI  

Stop spisestue 

eHer slagbenk 
Ønskes kjØpt. 

Tif. 87 33 22 e. kI. 17 

NM 

TAR? 



Kvelder, lordag etter avtale. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tlf. 87 34 55 

Regnskap Rorlegger El-installasjon 

lT - El LAG 	 j 

Bevervn 11 
1914 Enebakk 
Mob.tIt. 094/11 747 
TIf. 9248 92 

J]trl. 
h]lIEIIl 

Tanniege 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret. Flateby 

TIf. kI. 9.00-15.00 	 92 
TIf. utenom kontortid 	92 

87 
80 

39 
31 

G Iassmester 

Ski Glassmester-
forretning A/S 

Alt I glassarbeider. 

Svein Guibrandsen 
Alt I blikkenslagerarbeid utfores. 

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

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

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Stramsborg & 
Enersen A/S 

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

INSTALLASJONSFIRMA 

WELL BRENDJORU 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Siw's salong - tlf. 92 80 49 
Grendesenteret - 1911 Flateby 
DAME. OG HERREFRISØR 

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 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforseL 
bedrifts-ràdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

Erik I(jelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepuniper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Spesialforretninger 

K.VIK1( RENS 
CK 1/ TH 

zft az-
.  
arna i 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 83 74 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Rolf NssvokI 
Vestli, 1911 Flateby 

BiIf Irma 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

TIt. 92 89 00 

Frisor 

Spesialforretn i nger 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsâ kveldstid 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37 

Sissels parfymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

Bistorante ITALIA as Pizzeria 

Alt i mat til hverdag og fest. 
Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

B II kkenslager 

OSUALD NODLl 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Sjâførskoler 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A - Kiasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjorettmer I Enebakk. 

Enebakk Tannteknikk 
TANNTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 

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

Enebakk glass 
Alt /glassarbeid 

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

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 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEDL, Al NORSKE 
REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

Bjerke Hardesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

lVlettes Ilärdesign 
Dame- og herrefrisor 

SaIg av hãrpreparater og parfymeartikler. 
Tirsdag 	  kI. 10.00-20.00 
Ons., tors., fre. 	  kI. 10.00-17.00 
Annenhverlordag 	 kI. 09.00-14.00 
Mandag stengt. 

Bekkelaget II etg., V. Enebakk 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Enebakk rØrleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS 

Vagtivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av biler 

Kommisjort opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/928070, 1911 Flateby 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Am K.S Yrkesklmr 
']Askimv. 1,1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Bradrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

GS Containerutlele 
Utlele av avfallscontainere fra 2-8 rn. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss. 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Enebakk 
Transformator 

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

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsd salg av fugler og dyr. 

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

VIGNETT 



OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

€1 
Sommer- 
kampanje 

Grill m/hylle 	krGG.' 
Strandmadrass 
m/oppblâsbar pute 	kr 90. 
Kjoleboks 221 	kr 96. 
Gummibât m/árer, krlGG.-
Strandlekesett 
8 deler 	 kr 29.- 
21/2  I tennveske 	kr 19° 

Service fra 11.00-18.00 
Even tue/f timebesti//ing. 

Apnngstider: 
Mand.-f red. 	06.30-21.00 
Lord 	 09.00-20.00 
sand. 	 09.00-21.00 

TIf. 02/92 81 32 

we 

Vi presenterer de politiske toppene, denne uka 

Idrettesanlegget pa Flateby er en bedrøvelig historie, sier Thorvald 
Ungersness. - Idag blir det ene millionprosjektet etter det andre at-
skillig dyrere enn beregnet, i tillegg fremmer partiene nye saker. Vi 
vii ikke were med pa dette, og er villige til si hvilke prosjekter vi ik-
ke kommer til a prioritere. 

- Ser mye av vaigkampen som sirkus og ressurssløsing, kommer 
derfor ikke til a dynge postkasser ned foran dette valget. Det som bØr 
bety noe er innsatsen person og parti har gjort i perioden som er gátt. 

Thorvald Ungersness(Sp) mener det er viktig a stimule-
re nceringsvirksomhet, og at det ma skje en utbygging 
ved Gran. 

Thorvald Ungersness(37) er gárd-
bruker fra Ytre. Han kom inn i 
kommunestyret og formannskap 
i innevrende periode, og har 
tidligere vrt leder i iandbruks-
nemda. - Har ingen spesielie 
kampsaker foran valget , sier 
han, men presiserer de er opptatt 
av kommunens Økonomi. - Skal 
noe prioriteres ma noe annet 
nedprioriteres. Vi er villige til A si 
hva vi ikke vii vre med pa. 
- Idrettsanlegget pa Flateby er 

en bedrØvelig historie. Ser Kirke-
bygda og Flateby har behov for 
en hail, men dette burde vrt 
iØst ved skolen. Da hadde vi 
spart a bygge gymsal ved Stran-
den skoie og grunninvesteringer 
ved Streifinn. - Vi har sagt vi vii 
ruste opp Kirkebygden skole, i 
tillegg vii sosial/helsesenter og 
utvideise av herredshuset koste 
over 20 millioner kroner. Kb-
akering i Râken og Ekeberg-
dalen har vrt pa tapetet lenge, 
det samme med gangveier. Folk 
som bor pa disse stedene har 
krav pa a fá det utfØrt. Det er ik-
ke riktig a fremme nye saker og 
skyve disse bak i rekka. 
- Sykehjemmet er aiierede 

sprengt, og man bØr  derfor iegge 
planer for hva som bØr  skje innen 
eidresektoren, vre seg tiibygg, 
gruppebolig eller annet. 
- Kommunepolitikere har ofte 

for iiten kunnskap om Økonomi. 
Ville derfor vrt lint med et fi-
nansutvaig som arbeidsorgan for 
formannskapet. 

SAMFUNNSHUS OG KUNST 
- Vii dere jobbe for en etablering 

av Mjr samfunnshus? 
- Ikke hvis kommunen skal 

bygge det. Tror det er en muiig-
het a gjøre noe pa ungdomssko-
len. Kanskje bygge ut etter det 
utkast som foreiigger pa sikt. 
- Hvordan stiller partiet seg til 

kommunens kunstprosjekt? 
- Har ikke vurdert det sá nøye 

enna, men tror deter riktig a iage 
PR for kommunen med gaiieri 
rundt kunstnere fra bygda. Kan-
skje kan det bii en turisatrak-
sj on, trenger ikke nØdvendigvis 
bii sá dyrt. Endel kjeft har vi ftt 
for innkjØpet av maierier av Er-
ling Enger, men det var et en-
stemmig formannskapet som 
gikk inn for det. Dessuten er det 
et gammeit formannskapsved-
tak pa dette. 

BARNEHAGER OG BOTILBUD 
- Vii dere gjØre noe for a forbed-

re barnehagetiibudet? 
- Ma innrØmme vi aidri har vrt 

noen padrivere der, men har hei-
ler aidri gatt imot. Setter pris pa 
heidagsbarnehagen som na kom-
mer I Kirkebygda, og mener det 
hvertfail trengs en barnehage til I 
Ytre og pa Flateby. Har tro pa 
korttidsbarnehager, men ma inn-
rømme dette ikke vii bli noen 
kampsak for oss. 
- Vii dere gjøre noe for a forbed-

re boiigsituasjonen for unge, 
ensiige og eidre? 
- Det er behov for mindre boen-

heter, men vi kommer ikke til a 
ga inn for at kommuen skal byg-
ge og ieie ut. Tror pa at samarbei-
det meibom Riingen og Ene-
bakk Boiigbyggerlag vil gi bedre 
muligheter, og at det kan bygges 
mindre boenheter. 
-. Er dere for en sentraiisering el-

ier desentraiisering av heise-
tj enesten? 
- Dette er et bade og, ikke enten 

eiier. Sentraladministrasjon og 
overordnede funksjoner skal iig-
ge i Kirkebygda, men iege og 
tanniegetjeneste bØr det ogsa 
vre i Ytre og pa Flateby. 

FORURENSING OG HYTTER - 
Har dere konkrete planer for hva 
som kan gjØres med forurensing i 
vann og vassdrag I kommunen? 
- En del vann er aitfor sure og 

bØr kalkes. Dessuten ma det kb-
akeres i Ekebergdaien og Raken, 
og forØvrig bØr hver enkeit feie 
for sin egen dØr,  eksempeivis vas- 

betait et engangstiiskudd pa 
78.000 kroner per person som har 
status som liykning. Dette skal 
dekke administrasjonsutgifter, 
mottak, bosetting, integrering og 
toiktjeneste. Videre vii staten re-
fundere sosiaihjeip- og barne-
vernsutgifter. 

BOLIG 

Stifteisen 	Fbyktningeboiig 
(FLYBO) vii skaffe til veie antail 
boliger som trengs. En forutset-
fling er at koommunen deltar 

ke fosfatfritt, og prØve a redusere 
forbruk av kunstgjødsei og plan-
tevernsmidler I jordbruket. Dess-
uten ta vare pa egen sØppel. 
- Hvordan stiller partiet seg til 

bruk av hytter som heiarsbohg? 
- Det er noe vi ikke er sriig 

stemt for. Kan ikke forsta de som 
forsvarer denne frie og ukontroi-
lerte boiigutbygging. Det vii pa-
fore kommunen uforutsette Ut-
gifter, dessuten boiigspekuia-
sjon. Man kan kjøpe biiiig som 
hytte, og seige skyhØyt som bo-
hg. 

Har dere noen planer for pro-
sjekter i Hammern og Daiefjer-
dingen? 
- Haper pa noe mer boiigut-

bygging ved Burstad. Eiiers vii 
det ikke skje annet enn en na-
turlig utbygging i forbindelse 
med gardsbruk. Vi har vrt inne 
pa tanken om muiighetene for en 
fremtidig grendeskole i Bursta-
domradet, men dette er noe som 
ma vurderes etterhvert. 
- Innenfor skolepoiitikk gar vi 

inn for iavere deiingstahi, og er 
positive til tibbud om viderega-
ende skoie i Enebakk. Er ikke 
reahistisk med egen skoie, men 
tror pa en iØsning med fiuiaikias-
ser. 

- Hvilket mai har dere foran hØ-
stens kommunevaig? 
- Behoide de to piassene vi har i 

kommunestyret piuss en i for-
mannskapet. Dette haper vi a 
greie ved a samarbeide med an-
dre, og her iigger KrF og H nr-
mest. 

aktivt i arbeidet med bobigans-
kaffeise. 

Radmannen sier i sin saks-
fremstihhing man ikke kan pata 
seg denne oppgaven for mot-
takerapparat og botiibud er ord-
net. Han sier at det fra heise- og 
sosialetaten bhir hevdet det er 
nødvendig med egne folk til a ta 
seg av tuiretteleggingen, og at det 
derfor ma opprettes en egen stil-
ling som 11yktnigesekretr/-kon-
suient. 

Saken skal opp i kommune-
styret 15.juni. 

®I 1i1&e 

ITALIA 

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 

Sommertid: Man. - tors, 16.00-23.30. 
Fre. - or. 11.00-24.00. 

Son. 13.00-21.30. 

GRENDESENTERET 
1911 Flateby 
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