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YTRE ENEBARK 
BENSIN & 
SERVICE A.S 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhand/er 
StâI-radial stadig ph tilbud! 
Dekksalg og service til kI. 19.00 

VELKOMMEN UTOVER! 

TIf. 02/92 44 08 

 

EKOFISI( 

 

Kjop og saig av biler 
Kommisjon 

100% finansierings- 
bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bi/merker. 

FLATEDY ANTIRUST 
lit. 92 80 70 

Nr. 22 	Onsdag 10. juni 1987 

 

Løssalg kr 3,50 

 

Lokalavis for Enebakk 
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Oppsatt buss var det som en del av demonstrantene nyttet. 

Rundt 70 enebakkinger stilte i tog i Bondelag Christian Brevik til Vignett. 
Oslo sist uke. - En alvorlig bekymring 
for fremtiden , sier leder i Enebakk 	 Se side 4 

Se 	
HVEM 

V 	Firkløver'n? Forsiagene 
glimrer for tiden med sitt 
fravar, og vi venter der-
for med spenning. Kjen-
ner du noen som fortjener 
hedringen, noen som har 
gjort noe godt for bygda 
eller mennesker som bor 
her? 

Tips oss pa telefon 
92 65 40. 

Drivs A-lag vant fredag sin kamp mot NLHI pa hjem-
mebane. 4-2 ble resultat i Drivguttas favØr, en velfor-
tjent seier! 

Se side 5 



Mote I Pensjonist-
foreningen 
i kveld. 
Husk stromstans fra 
torsdag 11.6. kl. 23.00 - 
fredag 12.6. kl. 05.00. Se 
ann. 
Enebakk bygdeung-
domsiag 
inviterer lag/foreninger 
til mote. Se ann. 
Romerike historielags 
sommerstevne 14. juni 
1987. Se ann. 
Salgsutstilling 
13.-21. juni 
Galleri Nygárd, 1911 
Flateby. Se ann. 

Betel Husk ukens mØ-
ter. Vi minner om for-
middagstreff. Se an-
nonse. 

Interessant! Morsomt' 
Nødvendig! 

Onsdagenstekst 
MIR — trygghet 

VIGNETT 

Om barnehager Kirkene 14. juni 1987 
Enebakk 

11.00: Enebakk kirke 
v/Helgheim. Sang av 
Ytre Enebakk mi-
sjonskor. 

11.00: Streifinn, Flateby. 
Fam.gudstjeneste 
v/Johannessen. Me- 
nighetenes 	utfarts- 
dag. 

Torsd. 11/6: 
V) Platoon kl. 19.00, kr 
25,-. 

SØnd. 14/6: 
U) Kortslutning kl. 18.30. 
V) Platoon kl. 20.30. 

PIAI-4T[N 

Innlegget til Anne-Grete Los-
sius gay meg inspirasjon til a fØre 
emnet om barnehager og om det 
A vre foreidre videre. 

I dagens samfunn er kampen 
om tlere barnehager stadig like 
aktuell. Den nye samfunnsstruk-
turen med hØyere,  bedre ut-
danning og hØyere  levestandard 
har vrt medvirkende faktorer 
til A gjØre  behovet stadig stØrre. 

En nyere amerikansk under-
sØkelse viser at barn som har 
gátt i barnehage blir mer selv-
stendige og kiarer a hevde seg 
bedre i enkelte fag pa skolen. Un-
dersØkelsen forteller ikke noe om 
fra hva slags sosial bakgrunn un-
dersØkelsen er laget. Slike under-
sØkelser blir ogsa brukt som ar-
gument for bygging av flere bar-
nehager. 

Jeg er enig i at det er viktig at 
barn Mr kjenne fellesskap og Mr 
pavirkning fra andre enn foreidre 
og foresatte. Viktig er det ogsâ at 
smabarnsforeldre kan M aviast-
ning. Barnehager bØr  derfor vre 
bade en mulighet og et alternativ 
for dette. 

Men la oss likevel ikke glemme 
at mange av oss smábarnsforeld-
re fØler stor glede og rikdom ved 
A vre hjemme med barna váre. 
Vi ma ra by til a kjenne og a bru-
ke denne retten uten at vi fØler 
oss unyttige eller mindre sam-
funnsnyttige mennesker. Det blir 
i dag lagt aitfor lite vekt pa ver-
dien av a vre hjemmevrende 
med barna sine. For mange av 
oss er dette den beste løsningen. 
Jeg har liten tro pa at smabarns-
foreidre som ma vre i full jobb 
har mye overskudd til banna si-
ne. SelvfØlgelig er vi mennesker 
ulike, men en lang arbeidsdag 

Torsdag 18. juni fylier vi en 
buss med mennesker av eldre hr-
gang. Turen starter i Enebakk og 
vi snur i Arvika. Vi har avsatt no-
en timer i Sverige til -shopping., 
kaffekos og en hyggelig prat. Ide-
en til turen var at here bØr  tenke 
pa de eldre, og vi vil bevise at og- 

Harreisende veldedighet? Tore 
Tidemann mener tydeligvis det i 
siste nummer av <<Vignett'>. Jeg 
finner det beklagelig og -hAr-
reisende>> at ban oppfatter mm 
stØtte til aksjonen MiljØbii" pa 
denne maten. Prosjektet er etter 
min oppfatning godt, og unitiativ-
takerne fortjener honnØc. 

Tidemánn uttaler at syke-
hjemmets ledelse ser seg tvunget 
til tiggerferd for nØdvendig ut-
styr pa kommunens sykehjem". 
Meg bekjent har den samme 
ledelse ikke hatt noen kontakt 
med kommunale myndigheter 
angáende dette prosjektet og 
Økonomisk bistand. Min infor-
masjon har vrt at aksjons- 

krever sitt og de daglige gjØremàl 
i et hjem kommer man ikke uten-
om. 

Deter klart at vi lever i en dyr-
tid, men likevel tror jeg det kan 
vre mulig a slá av pa kravene. I 
denne forbindelse er det viktig at 
Samfunnet innser verdien av 
vârt arbeid i hjemmene og at vi 
far var belØnning  for dette. 

Det er sa lett a komme med 
den kjente frasen om at vi ikke 
kan male vârt samfunn i forhold 
til slik det var for. Men jeg er ná 
ikke fuilt Ut enig i dette. Kanskje 
kan det a bringe videre var tra-
disjon, kulturarv og verdinormer 
vre med pa a skape større 
trygghet og stabiitet i vrt sam-
funn? Man ma erkjenne at egois-
me og statusjag spiller stor rolle i 
dag. 

Det er viktig bade for barn og 
voksne a kjenne trygghet og fel-
lesskap i nrmiIjØet. En god 
norsk tradisjon har vrt a vise 
gjestfrihet. Det er derfor viktig at 
vi ikke gir siipp pa denne tradi-
sjonen, men i stØrre  grad prØver a 
vise omtanke og a <âpne dØrene 
for mennesker i vârt nrmiljØ. 

Det er likevel til sist hjemmet 
og foreldrene sitt ansvar a vre 
med pa a bygge opp de grunnvol-
ler av livsverdier og normer som 
vi mener er viktige for vare barn. 
La oss legge oss den store an-
troposof Rudolf Steiners ord pa 
hjertet: <Gavn1ig er det bare, nar 
hele samfunnsfellesskapet utfor-
mer seg 1 menneskesjelens spell, 
og nâr den enkelte metineske-
sjelskraft virker i samfunnsfelles-
skapet". 

Hilsen husmor 
og mor til tre 

sa ungdom kan bruke bitt tid pa 
eldre. Derfor arrangerer vi denne 
dagsturen. Vi har fâtt mange pa-
meldelser og vi ser fram til en vel-
lykket tur. 

Enebakk 
Unge Høyre 

komiteen bar oppfordret lag, 
foreninger, nringsdrivende og 
privatpersoner i Enebakk til a 
gjøre en sanilet innsats, og som 
privatperson Ønsker jeg a gi miii 
stØtte. Dette trodde jeg det gikk 
an a gjøre uten a motes av sjika-
ne. 

Kommunen vii overta syke-
hjeminet fra nyttár. Sykehjem-
mets budsjett vii da bli behand-
let sarnrnen med budsjettet for 
kommunens Øvrige virksomhet. 
Til og med i ar har det vrt et 
fylkeskommunalt ansvar. Fra ne-
ste ar vii derfor bokalpolitikerne 
ha ansvaret for prioriteringer og-
sâ nar det gjelder sykehjemmet. 

Som informasjon vii jeg elbers  

nevne at da fylkestinget I Akers-
bus i mars i ár behandlet over-
fØring av sykehjemmene til kom-
munene og Økonomisk kom-
pensasjon for dette fra 1.1.88, 
fremmet Arbeiderpartiet forsiag 
om hØyere  tiiskudd enn foreslatt, 
med henblikk pa en styrking av 
bemanningen. Dette ble imid-
lertid nedstemt av fylkestingets 
borgeriige fiertali. Det er med 
stor skepsis jeg ser pa den tib-
takende privatisering i dagens 
samfunn, spesielt fordi den ofte 
fØrer til at de med best Økonomi 
fAr de beste tilbudene. Da svikter 
solidariteten, og det offentliges 
ansvar pulveriseres. 

Det gleder meg derfor at en av 
HØyres fremste kandidater ved 
det kommende kornmunevalg 
synes a ha sammenfallende syns-
punkter med mine nâr det gjel-
der det kommunale ansvar for 
tjenester til befolkningen. 

Jeg kan allikeveb ikke se at det- 

To lag og foreninger har kom-
met med uttalelse om plan for 
idrettsanlegg pa Flateby, IL 
Driv og Enebakk pensjonistfore-
fling. Idrettslaget understreker 
sterkt behovet for idrettshall pa 
Flateby, og viser til at kapasite-
ten i Mjerhallen er sprengt. Li-
kevel mener de plankomiteens 
innstilling er urealistisk, bade 
ut fra vurdering av behov og 
Økonomiske konsekvenser. 
Arbeids- og hovedstyret I Driv 
har behandiet sak om idretts-
anlegg pa Flateby. De erkjerme1-
behovet, men mener det bØr  v-
re et nrmiljØanlegg som ivare-
tar idrettens behov og intersser, 
og som i form og stØrrelse mu-
liggjØr en snarlig realisering. 
Plankomitéens instilling ser de 
som urealistisk bade Ut fra behov 
og økonomiske konsekvenser. 
Foreningen bekiager saken blir 
fremlagt separat, ikke som en del 
av det pagaende idretts- og kom-
muneplanarbeidet. - En sam-
menkobling av flerbrukslØsning i 
det omfang som er foreslátt for 
anbefalt flerbrukshall, vii for-
purre muiighetene for en snanlig 
realisering, dessuten medfØre 
Økonomiske konsekvenser som 
er idrettens behov uvedkom-
mende, sier de. Videre at den 
Økonomiske belastning vii med-
fØre at det blir lite midler tilbake 
til det faktiske idrettsarbeid. De 

Telcst: Salme 143, 8-10. 

Barna er tillitsfulle. De 
bar tillit til mor og far. 
Hos dem søker de tilflukt 
og trøst nâr det er vanske-
hg, og nâr noe kommer 
pa. 

Som barn av Gud, bør 
ogsá vi sette var lit til 
Ham, ja, gjØre som det 
star i tekstordet <<Hos deg 
søker jeg ly>>. Fiendene 
som vii Ødelegge et Guds 
barn, er mange. Ofte kan 
nØden vere stor, og en ser  

te fratar Enebakks befolkning 
retten til a gi vârt alders- og syke-
hjem en gave i fellesskap. 
Lucie Paus Faick. 

Foig med 
I 

me rmiljoet 
LES 

Zli,wff 

menter, sier de. 
Pensjonistforeningen spør i sin 

uttalelse om de folkevalgte vir-
kelig bar tenkt grundig gjennom 
et siikt prosjekt. De mener det er 
mye annet som bØr  ga foran og 
minner om at kommunen skal 
overta driften av syke- og ab-
dershjemmet. De peker pa at det-
te bØr utbygges, og at det trengs 
egen avdeling for senil-demens-
pasienter. De spØr  videre om det 
ikke er behov for here eldreboli-
ger, og en forbedring av hi em-
mehjeipsordningen. Til slutt pe-
ker de pa at meget er ugjort nár 
det gjelder vedlikehoid av skoier 
og kommunale bygninger. 

Sak om idrettsanlegg pa Flate-
by skal opp i kommunestyret 
mandag. 

ingen utvei. Da er det 
godt a kunne fâ regne med 
Ham som bar sagt at Han 
vii lare oss og vise oss 
den vei vi skal vandre. 

Han vii lede. oss ved sin 
And. Dette gjØr Han for 
sin miskunnhets skyld. 

<<Som- en far forbarmer 
seg over sine barn, for-
barmer Herren seg over 
dem som frykter Ham>>. 

R.K. 

  

 

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

Vi tar do eldre mod oss 

Aksjon <<MiljØbil> 

Driv om plan for idrettsanlegg pa Flateby 

UREALISTISK.1  
peker pa at prinsippet om kom-
munalt ansvar for anlegg Mart er 
kommet til uttrykk i denne sa-
ken, noe de forventer innebrer 
kommunen overtar ansvar for 
lignende anlegg ellers i kom-
munen. 

-Et anlegg med idrettshall et-
ter alternativ A og bane i priori-
tert rekkefØige bØr  mnnga som 
element i en fremtidspian for id-
retts- og friluftspark 1 Streifin-
nomradet. Ved valg av tekniske 
bØsninger bØr det legep  til btte 

- fOr 9PF MUM dWange- 



2 
ta ansvar for egen bolig. Men det 
er ikke riktig man skal klamre 
seg til mors skjØrter til langt inn i 
30-.ra. Et hybelbygg til utleie 
kunne vrt tint. Ellers mener jeg 
tomteselskapet bØr klargjOre 
tomter og selge sâ fort som mu-
hg. Blir de stâende presses kapi-
talkostnadene i vret. Kom-
munen bØr gá inn pa mindre 
arealer, legge opp hovedvann- og 
kloakk, resten kan folk ordne 
Si 01. 
TJA TIL FLYKTNINGER 
—Hvordan stiller partiet seg til 

bruk av hytter som helársbolig? 
- Fremmet en gang det enkle 

forshag a gi bruksendring mot at 
de hadde renseanlegg iorden. 
Trodde dette skulle vre greitt, 
men her star vi fire ár senere. 
MØkka gár ut i forurensede vass-
drag. Utenfor butikker star de 
samme personer som sender det 
ut og roper om at vi ma vaske fos-
fatfritt. 
- Har dere planer for prosjekter 

i Da1eterdingen og pa Ham-
meren? 
- Nei, hvorfor skulle vi det? De 

kan lage prosjekter sjl. 
- BØr kommunen motta flykt-

ninger/asylsOkere? 
- Reelle flyktninger bØr  kom-

munen absolutt tra til for. Og da 
mener jeg de som virkelig har det 
jv1ig der de bor. Men 3/4 av de 
ute pa Nansenskipet er innflyt-
tere med et annet navn. Det er 
ressurssterke personer som har 
betalt skyhØye priser for a kom-
me hit. De som trenger det, de er 
der nede ennâ. Agentflrmaer er 

det masse av, etter at Danmark 
stengte grensa er det vi som har 
fâtt presset. Disse bØr  vi ikke ta 
imot. 
- Hvilket mâl har FrP foran hØ-

stens kommunevaig? 
- Fire stykker inn i kommune-

styret. Vet vi var et stykke fra det 
ved forrige valg, men det er kom-
met mange innflyttere i mel-
lomtiden. Forbauser meg ikke 
om 20% av disse sympatiserer 
med oss. 

PON& 
Punden 

Pa vei til sitt eget fOdselsdags-
seiskap var en 21 ar gammel jen-
te da en katt over veien distra-
herte hennes kjØring lØrdag. Hun 
svingte unna,men katten lØp et-
ter hjula. Resultat var at bilen 
gikk rundt, og landet pa taket i 
grØfta. Til alt hell slapp fØreren 
unna hendelsen uten skader. 

En 19 âr gammel gutt ble natt 
til sØndag pakjØrt av en lastebil 
utenfor Soiheim Café. Gutten 
som er fra Ytre er alvorlig skadet. 

En familiefar med sin seks ár 
gamle sønn og hunden gikk seg 
mandag bort i skogen innover 
mot Viktjern i Ytre. EttersØkning 
ble igangsatt, men etter 7 1/2 ti-
me fant de selv veien. 

tht1er 

Vi fikk en gutt 26/5-87. 
Gry Westlie og 

Frank Egil Hansen 

He!,, Bode! 
Enebakk kaller: 
Takk for kortet! 
Alt er bra. 
Hâper du trives. 

Forlovelse 
er inngátt 3/6 mellom Astri 
Tomasbrâten, Flateby og Ei-
nar Johansen, Tiurveien 22. 

BETEL 
Onsd, 10/6: VitnemØte. 
Torsd. 11/6: Formiddags-
treff. 
LØrd. 13/6 kl. 19.00: Ung-
domssamling hos Roar 
Eriksen. Ta med grill-
mat. 
SØnd. 14/6 ki. 10.00: Av-
slutningsdag og utedag 
for sØndagsskolen og me-
nigheten, pa barnesko-
len. Leker/servering etc. 

Alle velkommen. 

Rensing av hovedvanniedning 
SKREMMENDE , MOKKEE 

Leder i Kirkebygden Vannverk Henry Hernriksen kan konstatere at prosjektet var 
nØdvendig. Iforgrunnen viser en av de ansatte i Stavangerfirmaet Scanpoint hva de 
bruker for a rense rØra. 

Tjukt og svart var van-
net som kom opp ved ren-
sing av hovedvanniednin-
gen fra Børter til BarbØl i 
forrige uke. Ja, kom det 
da ikke endatil opp en 
plankebit pa bortimot en 
meter. 

Et spesialfirma fra Stavanger, 
Scanpoint renset i forrige uke 
vannrØrene fra BØrter til BarbØl. 
Etter et system utviklet i Amen- 

ka ha de onsdag inn en skumgum-
misak med form som en patron 
ved Dammen. Denne dro med 
seg skitten som hadde blitt lig-
gene i rØra, og ganske skrem-
mende var det a se det oljelignen-
de sØlet som kom opp. Fra Scan-
point kunne de konstatere de ik-
ke husket a ha sett det sá ille noe 
sted. 

- Han spylt etpar ganger i aret 
siden opprettesen av Kirkebyg-
den Vannverk i 1959, sier for- 

mann Henry Henriksen til Vig-
nett, og legger til de ble tilkoblet 
Ytre ti ar senere. Var pa tide a 
rense skikkehig opp ná. 

Etterhvert ble det gátt opp i 
hardhetsgraden pa patronene fra 
plast til skumgummi med stal-
pigger. Dette for a dra ut rust-
knollene i rØrene. 

sa burde hvertfall vannkvahite-
ten for abonnentene ná vre bra. 

—C3 VIGNETT 

Ukens spaltist 
Ja, Jan Benterud - jeg 

tar gjerne mot utfordrin-
gen. Som skolemann er 
det fristende a henge seg 
pa din siste del av ditt 
innlegg og si meg enig I 
din konklusjon om viktig-
heten av a satse pa sko-
len. 

Det heter sa fint i en 
sang. Den begynner slik: 
<<Kunnskap skal styra ri-
ke og land og yrket skal 
báten bera>>. 

Det er mange som de-
finerer <<skolen>> i snever 
forstand - som innbering 
av fag og ferdigheter. 
Grunnskolens oppgave er 
mye mer omfattende enn 
dette. Det er de unges to-
tale utvikling - vi, sam-
men med hjemmet har an-
svaret for. Som det heter I 
skolens formãlsparagraf - 
VI SKAL WORE DE TIL 
GANGS MENNESKE. 

Det er elevenes totale 
livssituasjon vi oftest 
star overfor. Vi kjenner 
igjen uttrykket <<BARE 
BOK GJØR INGEN 
MANN KLOK>>. Utviklin-
gen i samfunnet de siste 
ti-fir har ogsâ avspeilet 
seg I miljøet i skolen. <<Det 
er blitt tøffere>. Kravet 
til en lrer er ikke lenger 
det a vre en god kunn-
skapsformidler, men v-
re problemlØser,>> sosi-
alarbeider>> og kunne gi 
trygghet og omsorg for Si-
ne elever. Dette er da ogsã 
et viktig grunnlag for all 
hering. 

Denne oppgave krever 
enormt av en lrer - bade 
som menneske og peda-
gog. Derfor trenger skolen 
dyktige, skolerte kerere. 

Undersøkelser viser at 
det blir stadig flere 
utrygge, nervØse barn. 
Volden blant de unge har 
tiltatt i intensitet og om 
fang. 

Det har vrt mange 
som bar forsket pa dette 
og hatt teorier om hva 
som bar skapt denne ut-
viklingen. Større flytting 
i samfunnet bar revet opp 
<<kjernefamilien>>. Mange 
barn bar - i familiesam-
menbeng - kun sine for-
eldre a forholde seg til. 

I stadig flere familier er 
begge foreldre utear-
beidende. Vi far stadig 
flere enslige foreldre. Alle 
disse faktorer kan fore til 
manglende voksenkon-
takt for barna. Det er 
selvsagt ikke bare meng-
den av voksenkOntakt, 

men ogsa kvaliteten som 
teller. 

Pa samme mate som vii 
skolen daglig lider ne-
derlag overfor de opp-
gayer vi star overfor, bar 
vel bjemmene opplevd 
det samme i sin oppdra-
gergjerning. Jeg har hørt 
foreldre uttale: <Jeg 
skjønner ikke at min sønn 
er blitt sa vanskelig, vi 
bar tatt oss av ham som 
kunne forventes av 055 
som foreldre>>. 

En dansk undersØkelse 
fra 1960 til 1980 hva angar 
pavirkningsfaktorer pa 
de unge - viser at mas-
semedia og venner (kame-
ratflokken) far stadig 
Økende innflytelse, mens 
innflytëlse fra skole og 
hjem er butt redusert. 
Dette er en betenkelig ut-
vikling som vi sammen 
ma demme opp mot. 

Faktorer som ikke bar 
noe ansvar eller mal for 
sin pavirkning er en kiar 
utfordring for bade bjem 
og skole. Utviklingen av 
massemedia ser.vi vel ba-
re konturene av enna. Det 
virker somom barna blir 
tidligere <<voksne>> med 
selvstendige meninger - 
som ikke alitid samsvarer 
med det vi voksne star 
for. Men vi far trøste oss 
med denne historien: 

En 	sØnn 	i 
13-14-arsalderen var sta-
dig i diskusjon med sin 
far. Han syntes faren var 
dum og hadde noen un-
derlige boldninger. Etter 
a ha vert borte noen ar - 
kom ban bjem og i disku-
sjon med faren. De var da 
enige om det meste de dis-
kuterte. Da gikk gutten til 
moren og sa: <<Du mor, er 
det ikke underlig hvor 
fornuftig far er blitt na>>. 

Til neste uke utfordres: 
øistein Wiger. 

Robert Brømno 

IIlfHOnvJf 
PIk Fm 



Krigens ferste offerer uskylden. 

Màlscorer June Eriksen tii og Kristin Helgheim fra 
Enebakk. 

Auksjon pa 
lordag eller 
sondag? 

Foig med I., 
váre annonser! 

Søndag vises ogsã U-filmen 

Kortslutning 

CD 	 

 

VIGNETT 

 

Rundt 70 enebakkbonder i tog 

Be'kymret for 
f remtmiden 

ukens flimep 
Na har Flatebys befolkning anledning til a 

fâ med seg den mye omtalte Vietnam-filmen 
<<Platoon>>, som ved árets Oscar-utdeling gikk 
avsted med hele 4 priser, bl.a. for Beste Film, 
Beste regi. 

Platoon - Var ikke en de- 
monstrasjon 	mot 
landbruksforhand-
lingene jar, men en 
alvorlig bekymring 
for fremtiden. Fluk-
ten fra lanclsbygda er 
stor og vi føler várt 
yrke ikke riktig blir 
tatt alvorlig. Toget 
var like mye et infor-
masjons- som et de-
monstrasjonstog. 

I Enebakk Kunst-
forenings vedtekter 
star det Foreningeng 
formal er a skape in-
teresse for, og for-
stâelse for god kunst, 
samt formidle salg/ 
kjøp av god billed-
kunst, skulpturer og 
kunsthãndverk. LØr-
dag apner foreningen 
dørene for nok en ut-
stilling pa Galleri 
Nygârd. Denne gan-
gen er det maleren 
Toroif Fossland fra 

1 
gene Enebakk angrep, var at LØ-
venstad tettet fint igjen i forsvar. 
Etter 38 minutters spill ordnet 
June Eriksen 2-0 til LØvenstad. 

Det ble 2-0 seier til LØvenstad. 
LØvenstads trener, Terje An-

dersen sa etter kampen dette var 
en typisk arbeidesseier. - Vi 
hadde tur og scoret pa to av vâre 

Dette sier leder i Enebakk Bon-
delag, Christian Brevig til Vig-
nett etter bØndenes markering i 
Oslo onsdag. De vel 70 demon-
stranter var da samlet pa BØn-
dernes hus, og her ventet med-
lemmer i Bondekvinnelaget med 
ertesuppe og rundstykker. Visst-
nok en popular avslutning pa en 
dag de fleste hØrtes ut til a vre 
fornØyde med. 

- I Enebakk begynner flere og 
flere a ta andre jobber ved side-
nay. Dette er selvsagt en fØlge av 
den dârlige Økonomi yrket gir. 
Noen er det som slutter som hel-
tidsbonde hvert àr. I Dalefjerdin- 

Rakkestad som viser 
sine bilder. 

Musikals underhoidning 
regner man med pa ápningen 
av Fosslands utstilling. Da 
skal Kunstforeningens ny-
innkjØpte piano innvies. Men 
dette er ikke fØrste gang vi 
hØrer noe fra foreningen jar. 
Tidligere har de holdt en 
amatØrutstilling, og pa pro-
grammet fremover star mye 
spennende. 

I september blir det en kol-
lektivutstilling, og flere an-
nerkjente kunstnere har 
kommet med positive svar. 
Dette er Leikny Derlick, Olav 
Thune, Inger Johanne Kvam 

tre reelle sjanser, sa Andersen. 
Kampfakta 

Enebakk stadio: Enebakk-LØ-
venstad 0-2(0-1) 
Dommer: Kjell Brun, SØrumsand 
- god 
Enebakk lag: Nina Sandas, Be-
nte Randem, Lisbeth Torhov, Le-
na Mjrskag, Lena Hole, Kristin 
Heigheim, Lene StrØmsborg, An-
ne Ekeli, Marianne Nordli, Nina 
Karisen, Nina Ekenes. 

gen som vel mange forbinder kun 
med gárdsdrift, er det kun seks 
melkeprodusenter tilbake. Man-
ge vet ikke at en bondes ârsverk 
sysselsetter tre-fire andre. 

Brevig mener absolutt toget 
har sin verdi. - Var like mye et 
informasjon-som et demonstra-
sjonstog. Tror ikke det er mange 
lag og foreninger som kan samle 
over 10 000 fra hele landet. Vi er 
fornØyde med dagen, ná kommer 
det an pa politikerne. 

Hafsmoe, Kâre Espolin John-
son, Anne Lise Knoff, Linn-
Arnold Soistad, Sigmund Ar-
seth og kjeramiker Nina Zie-
ner Johansen. I oktober viser 
Norske Grafikeres utstillin-
gen. 
Bilder I passpartout, og I ja-
nuàrffebruar en samarbeids-
utstilling mellom AKFO og 
ABKF. 
Vi inviterer. 

LOKALER 
Et skritt videre i fore-

ningens utstillingsvirksom-
het er at de i mai startet a or-
ganisere en visning av bilder 
pa ligningskontoret. Her skal 
foreningens amatørkunst-
nere skifte pa a stille ut sine 
arbeider, og kjØp/salg blir for-
midlet av Else Vardeberg. 

Videre f'orsØker foreningen 
A finne et egnet sted a vre. 
Med dette mener de et kuns-
tsenter hvor de kan drive 
kursvirksomhet, kunstnerisk 
utforldelse, samt arrangere 
utstillinger. De har i denne 
forbindelse vrt i kontakt 
med Akershus Kunstfore-
nings Fylkesorganisasjon og 
Norske Kunstforeningers 
Landsforbund.. 

Etter vaig i mars er Grete 
Kittilsen foreningens leder. 
De har 50 medlemmer, og sli-
ter med a na frem til befolk-
ningen i Ytre da utstillinger 
blir vist pa Flateby. Kollekti-
vutstillingen til hØsten vil 
derfor vises i herredshuset. 
De sier de er interesserte i 
eventuelle andre fellesarran-
gementer med andre kunst-
neriske kulturtiltak i bygda, 
men at de forelØpig ikke har 
hatt overskudd til selv a ta 
institativet. 
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REDD BARINA 
Jcrnbanclorgct 2, Oslo I 
Poslgirokonlo 5 00 0187 

Uskyld forsvinner fort, nár en 
naiv, ung student blir konfron-
tert med det gode og det onde, 
personifisert av to offiserer i jun-
gelen i Vietnam. 

Chris Taylor melder seg frivil-
hg til tjeneste i Vietnam av ideal-
istiske grunner. Han mener det 
er uriktig at bare minoriteter og 
fattige skal utfØre USAs skitne 
arbeid. For to av mennene i hans 
tropp, er Chris lite velkommen. 
Hans manglende kamperfaring 
kan komme til a koste dem livet. 
De utgjØr en jungelhr: Haret er 
lengre enn reglementet, utmatt-
elsen blir betalt med medaijer, 
kjeder og brokete halstØrk1r er 
deler av uniformen. Ansiktene er 
harde, de er skitne og utshitte, 
men alltid pa vakt. Under maske-
ne er de fremdeles bare gutter. 

Chris far et intensivkurs i psy- 

Hovedpersonen vi mØter i den-
ne filmen er <<Nr. 5>>. Han er en av 
fem dødbringende roboter som 
ved hjelp av lynnedsiag blir le-
vende og antar menneskelige 
trekk. En gruppe generaler og vi-
tenskapsmenn er vitne til at den  

kologi ettersom dagene gár, og 
han opplever de enkelte soldater 
pa godt og ondt... 

Filmen vises torsdag og søn-
dag. 

lille personligheten >>kortslutter>> 
og rusler avgarde pa egenhând. 

Vi er med pa en reise gjennom 
store deler av det mehlommen-
neskelige spekter sett fra en ro-
bots øyne pa en utrolig reahistisk 
og levende mate. 

Dette ep.... 
Enebakk Kunstfopenwing 



SANDALER 
Natur 

Dame kr 229. 
Herre kr 259. 

Hvit 
Dame 

kr 229. 
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Grendesenteret - 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 
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Amiags seiep Driv-seier 

Enebakks màlscorer Trond Stubberud t.v. og Geir 
Østli t.h tar godt vare pa Skjedsmos gode keeper Nils 
Erik Lillesceter. 

Med Lars LØkstad i spissen tok Driv 2 poeng mot NLHI. 

Enebakk stadion torsdag 
4.juni 

Enebakks A-lag mØt-
te idag Skjedsmo 
hjemme pa Enebakk 
stadion. Det ble en 
meget tam kamp, 
som Enebakk til slutt 
vant 2-0 

Kampen ápnet tamt, sjansene 
og det store spillet manglet. Men 
etter 12 minutter hadde Enebakk 
en fin sjanse ved Lai Hoimsen. 
Lai var ogsá frempa etter 21 mi-
nutter med et skudd helt oppe i 
vinkelen. JØrn  Skaug kom seg 
gjennom Skjedsmos midtforsvar 
etter 41 minutter, men Skjeds-
mos keeper greide a ta ballen. I 
sluttminuttene hadde Geir Østli 
en fin heading like utenfor 
Skjedsmos màl. 

Det var en tam og meget kje-
delig fØrsteomgang, der tempoet 
var altfor lavt og spillet ikke tØft 
nok. 

2.OMGANG 
2.omgang fortsatte i det sam-

me daffe tempoet. Det var veldig 
fá sjanser og spissene fikk om-
trent ingen bailer a jobbe med. 
Men sá forandret kampen seg et-
ter 34 minutter. Trond Pinne 
Stubberud stod pa cirka 20 me-
ter. En corner ble headet Ut til 
Pinne som klemte til lrkula 
som gikk rett i Skjedsmos mál. 

Av Gunnleik Sierstad 

Enebakk Stadion torsdag 4.juni 

Idag spilte ene-
bakks damelag mot 
Løvenstad. Det var 
en tam ápning, men 
ble bedre etterhvert. 
Løvenstad vant til-
slutt 2-0. 
1.OMGANG 

Det var en tam apning av kam- 

Enebakk ledet 1-0. To minutter 
senere var det 2-0 til Enebakk. 
Geir Ostli ble spilt fint trem pa 
venstre siden. Han lobbet ballen 
over Skjedsmos keeper. 

Dommer Atle Vik fra LØrens-
kog har ikke sine beste venner 
hos Enebakks A-lag og han fikk 
da ogsà mye kjeft av di.sse. Dom-
mersensor Geir Kaasa fra Ro- 

kampen 
holdt et godt 6.divisjonsnivá.

a  Han sa at deter viktig a se det fr 
dommerens situasjon pa banen. 
Geir Kaasa anbefalte enebak-
kingened a ta en skikkelig prat 
med dommeren slik at de blir 
kjent med dennes situasjon pa 
banen. Han ha til han syntes Ene-
bakk var en fin klubb, og at han 
hadde gledet seg til a komme til 
Enebakk. Vel, det kan hende han 
ble skuffet, ehler 
Kampfakta 
Enebakk Stadion: Enebakk-
Skjedsmo 2-0(0-0) 
MM: 1-0 etter 34 minutter ved 
Trond Stubberud, 2-0 etter 36 mi-
nutter ved Geir 05th. 
Dommer: tie Vik, LØrenskog - 
brukbar 

Enebakks lag: Roy BrunstrØm, 
Jonny Lyseggen, Ragnar Enger-
hoim, Fred Sandas, Frode Lind-
berg, Geir Wiger, Trond Stubbe-
rud, Gunnar Mathisen, JØrn 
Skaug, Geir østli, Lai Holmsen, 
Roar Sandás(72 mm.), Richard 
Bakke(78 mm) 
Tilskuere:ca.40 

pen. Spillerne var altfor stillestä-
ende og de spilte trangt. Viljen til 
A ga inn i duellene var nesten ik-
ke tilstede. Men sa, etter 39 mi-
nutters spill fikk LØvenstad en 
scoring. June Eriksen klarte a fA 
ballen inn i Enebakks mal. 

Stilhingen ved pause var 0-1. 
2.OMGANG 

Spillet startet med mer innsats 
fra begge lag. Men det var liksom 
ikke noe futt i avslutningene. En 
ting som var typisk for de gan- 

Forts. side 4 (1) 

Av Gunnleik Seierstad 

Drivplassen fredag 5.juni 

l.omgang 
Driv ápnet med et par fine 

skudd mot NLHI's mâl. Etter 11 
minutters spill var St.1e SØrby 
frampa med ett skudd, men dess-
verre over mal. Deretter tok Driv 
ledelsen etter 18 minutter. Per 
Harald Andersen ble spilt gjen-
nom og skuddet gikk rett forbi 
keeper. Ett minutt senere var 
Lars LØkstad frempa med et 
skudd. Han Økte Drivs ledelse til 
2-0. Mot slutten av omgangen 
kom NLHI mer og mer med i spil-
let. Etter 37 minutter stod det 2-1 
etter et langskudd fra Dag Hop-
land. 6 minutter senere var stil-
lingen 2-2 etter en corner. Máls-
corer var Rune Øksendal. 

2.OMGANG 
Det begynte litt tamt etter 

pause. Mesteparten av spillet for-
gikk pa midtbanen. Etter 9 mi-
nutters spill Øket Lars LØkstad 
ledelsen til 3-2 etter et skudd helt 
nede ved stolperota til venstre 
for keeper. To minutter senere 
scoret NLHI selvmal og stilhin-
gen var 4-2 i Drivs favØr.  Driv 
hadde de beste og mest farhige 
sjansene den siste del av omgan-
gen. Driv vant til slutt 4-2 over 
NLHI. Seieren var meget for-
tjent. 

KAMPFAKTA 
Drivplassen: 
	Driv-NLHI 

4-2(2-2)QL 
Dommer: Gunnar Rogrihien, 
VannsjØ Svindal - God 
Tilskuere: ca.15 

TAP FOR JENTENE 

ir 
at dommeren hadde Drivs, ATag spilte 

ikveld mot NLHI. 
Hjemmelaget spilte 
bra, og vant til slutt 
4-2. 



Enebakk 
kunstforening 

Salgsutstilling malerier av Toraif Foss-
land avholdes 13-21. juni i Galleri Nygàrd, 

Nygärdsveien 8, 1911 Flateby. 

Apningstider: 
LØrdag 13. juni 	 ki. 15.00-18.00 
SØndag N. juni 	 ki. 12.00-18.00 
LØrdag2O.juni 	 ki. 12.00-18.00 
SØndag2l.juni 	 kI. 12.00-18.00 

Musikaisk underhoidning ki. 15.00 pa ápningsdagen. 
Velkommen! 

Romerike historielags 
sommerstevne 

1087 
Program i Enebakk sØndag 14. juni: 
Ki. 11.00: Gudstjeneste i Enebakk kirke. Omvis-

fling. 
Ki. 12.30: Enebakk Bygdetun - orientering. 
Ki. 13.15: Enebakk herredshus - kirkekaffe. 
Ki. 14.00: Om Enebakk i dag v/ordfØrer Lucie 

Paus Fälck. 
Ki. 14.30: Sanger Marit Osnes AambØ akkompag-

nert av Arild AambØ synger 7 sanger av 
David Monrad Johansen. 

Kl; 14.45: AsbjØrn  DØrumsgard - (100 âr etter hans 
fØdsel), v/Enebakk historielags leder. 

1(1. 15.00: Ragnhild JØlsen - (Kunstner og kvinne), 
v/forfatter Ase Marie Nesse. 

Ki. 16.00: Ekeberg Gârd - (omvisning i hagen). 
Trekk av gardens historie v/eier Nils Kia-
veness. 

Leikarringen Ignar danser. 

Stevnet er ápent for alle medlemmer og ikke-
medlemmer. 
Aktiviteter for barna. 
Saig av lokal historisk litteratur. 
Ki. 17.00: Enkel bevertning i Herredsstyresalen. 

Bordplass reserveres tif. 06/87 88 90 ki. 
10.00-15.00, tirsd.-torsd. - 

K.l. 18.00: Arsmøte i Romerike historielag. 
Velkommen. 

Styret 

AAR/C 
Ann. er betalt av bank 	Enebakk 

— — — — — — — — — — — 1 
HUnnebeck GmbH, er den ledende leverander av forskaiing, 
stilias og midiertidige hailer pa verdensmarkedet. Hunne-
beck Norge A/S er et datterseiskap i Hunnebeck-gruppen. 

Til vârt hovedkontor beliggende 20 km utenfor 
Ryen-krysset - borte fra byens mas og køer - søker 
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Kontormedarbeider 
Har du lyst til a bli Or nye medarbeider? Vi kunne tenke 
oss en person, gjerne nyutdannet, eller fly pa kontor. Vi 
gir opplring. 

Oppgaven blir a passe telefonen, betjene telex, telefax, 
maskinskriving m.m. Vi kan tilby sØkere med pâgangs-
mot og initiativ interessante og gode betingelser i et fir-
ma med fint miljØ og store fremtidsplaner. 

Ring oss og fortell litt om deg selv, tlf. 02/92 50 60, Anne 
Evensen. 

DO HUNNEBECK 
HUnnebeck Norge A/S 

Gran Industriomráde, N-i 914 Ytre Enebakk - tlf. 02/92 5060 

EIFs dametropp pa kretsturnstevne 

0  — og sä var dot malt! 

Vigdis, Tove 0., Tove G. Randi, Gunni, Kari Mette og 
Anne-Lis samlet over et bedre mâltid. 

1L  1 Pengene iii uaKe 
hvis du i kke 

blir fomoyd med 
Personkortet! 
Er du en av dem som fremdeies ikke har bestemt deg for hvilket 

plastkort du skal satse pa i fremtiden? Her er gode nyheter fra ABC 
bank! 

Prøv Personkortet i 3 mãneder. Hele ãrsavgiften tilbake hvis du 
ikke blir fornøyd!!!  

Hvorfor gjør vi dette? 
Vi tar sjansen pa at svrt fã 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 betalingskort, skal du 
ta en tur innom nanmeste ABC bank. Her føiger en liten forsmak 
pa hva vi kan forteile deg 

Betal alt du kjøper i tusenvis av forretninger i Norge, og pa over 
700 bensinstasj oner (bensin døgnet rundt). Hey kontanter 
i alle landets miniBanker. 

I utlandet er du veikommen med Personkortet pa 5 milhioner 
steder, i 165 land. Du kan ogsâ 
heve utenlandsk valuta i mer enn 
12.000 kontant-automater, og i 
enda flere banker. 

Kort sagt, - hva mer 
trenger du? 

AIJBIC 
bank 

En god bank gjør det enk1ei. 

VIG NETT 

Fristende, 
men farlig ber 

Br er fine a se pa og fristende 
A putte i munnen. Men ikke alle 
br er spiselige, og noen er svrt 
farlige. Blant annet gjelder dette 
brene fra Iiljekonvall og tys-
bast. 

Alle kjenner liljekonvall-
blomsten, men frre kjenner 
fruktene som den utvikler om 
høsten Dc rødgule brene er ikke 
lette a fà øye pa nede pa bakken, 
men barna ser dem og kan fort 
putte dem i munnen. Brene kan 
gi alvorlige forgiftninger med 
kvalme og oppkast. 

Tysbast er en lay busk som har 
rode br om høsten. Hele buksen 
er giftig. Plantesaft fra kvistene 
kan gi utslett pa huden og bren-
nende smerter i munn og svelg 
hvis man f/ir den i seg. Men det 
er brene som er det farligste. 
10-12 br kan forârsake dØden 
for et barn, men de smaker 
vondt, sâ det er sjelden Wallet 
blir s/i tragisk, skriver Foreidre & 
Barn i sommernummeret. 

Enebakks dyktige turndamer 
har igjen vrt pa farten. I helga 
deltok de pi Oslo og Akershus 
turn- og gymnastikkrets stevne 
pa Lorenskog. I alt sju spreke 
Flateby-turndamer var a finne 
blant de 668 turnerne pa Løren-
skog videregâende skole hvor 
stevnet ble avviklet. 

Damene var pa farten allerede  

fra for klokka ãtte sondag mor-
gen for a finpusse pa program-
met. Vel hjemme pa Flateby et-
ter endt dyst var det tid for hyg-
gesamvr med biff og noko att-
at pi stedets pizzarestaurant. 

Kjempemoro med turn, det er 
damene enige om og Onsker 
mange flere velkommen til hyg-
gelig fritid i turngruppa. 



(I) 

Iii deg som bor i villa eller rekkehus 

Bestillfør 15. ju i. :eta I sep em.er. or-
del gjerne betalingen over 6 mãneder - 
mm. kr 500,- pr. mâned - hvis du vii. 
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 
Y. Enebakk - tlf. 9240 47 	NOROL 

Ti! var installasjon og elektriske forretfling i Enebakk søker vi: 

Regnskapsmedarbeider 
for snarlig tiltredelse pa deltid ev. heltid. 
Arbeidsoppgavene vii hovedsakelig bestà av: 
Bilagskontering og registrering pa eget EDB-anlegg. 
LønningsfØring. 
Avstemminger og kontroll. 
Remitteringer. 
Ajourholde reskontro. 
Erfaring fra regnskapsarbeid nØdvendig. 
Vi sØker en person som ev. kan kombinere regnskap 
med annet arbeid 1 forretningen. 
Vi har et uformelt miljØ og trivelige arbeidsforhold i mo-
derne lokaler i hjertet av Enebakk med gode bussfor-
bindelser til bade Oslo og LillestrØm. 
Har du erfaring og interesse háper vi a hØre fra deg. 
Nrmere opplysninger kan rettes til Knut StrØmsborg 
tif. 02/92 63 00. 
Skriftlig sØknad med attestkopier sendes: 

citrmabottqt & &eeue'i a.L 

1912 ENEBAKK 

EL. INSTALLASJON 
OG FORRETNING 	grow  

(02) 9263 00 

Enebakk kommune, Akershus 
Helse- og sosialetaten 

Barnehagene 
FørskoIeIrere 

Enebakk kommune har fâ, men gode barnehager med 
godt faglig miljØ. 
Na har vi flere fØrskolelrerstillinger ledige, og vi hâper 
at DU vii sØke. 

I faste stillinger trenger vi: 
Hel, fast stilling som avdelingsleder i Ytre Enebakk bar-
nehage. 
2/5  stilling som avdelingsleder i Enebakk kommunale 
korttidsbarnehage, Kirkebygden. 
71/2  t. pr. uke, fast stilling for fØrsko1elrer i Ytre Ene-
bakk barnehage. 
121/2  t. pr. uke, fast stilling for førskolelrer i Flateby bar-
nehage. 
Tiltredelse for disse stillingene er 15.8.87. 

Disse engasjementene er ledige: 
I forbindelse med opptak av barn med spesielle behov I 
Flateby og Ytre Enebakk barnehager, blir det ledige 
stillinger for førskolelrere i Ca. ½ stilling med mulighet 
for utvidelse til hel stilling i tiden 15.8.87 til 31.12.87. 
Stillingene kan bli forlenget fram til 15.8.88. 
I Enebakk kommunale korttidsbarnehage blir 3/5 stil-
ling som avdelingsleder ledig i 20 uker fra medio septem-
ber 1987 pa grunn av svangerskapspermisjon. 
SiflihgefieØnskes bèsatt av fØrskb1ëlreré; men iftei-
sjementsstillingene kan ogsà andre sØke. 
Deltidsstillingene kan gjerne settes sammen to og to til 
stØrre stilling. 
Interesserte kan kontakte Flateby barnehage ved styrer 
Kari RØsbak over telefon 02/92 85 88. 
Ytre Enebakk barnehage ved styrer Anne-K. Rasmus-
sen over telefon 02/92 40 66. 
Enebakk kommunale korttidsbarnehage ved Evy Lind-
berg Olsen over tlf. 02/92 60 60. 

Assistent 
Med forbehold om innvilgeise av permisjon, blir det le-
dig vikariat i ½ stilling ved Ytre Enebakk barnehage fra 
15.8.87 til 14.8.88. Stillingen kan muligens bli utvidet til 
1/1 stilling i samme tidsrom i forbindelse med inntak av 
barn med spesielle behov. Ltr. 9-16. 
Nrmere opplysninger v/henvendelse barnehagen v/sty-
rer i tlf. 02/92 40 66. 

Praktikanter 
Det er ledig 1, muligens 2, stillinger fra 15.8.87 til 14.8.88 
ved barnehagene. 
Stillingene lØnnes i ltr. 2, f.t. kr 5.476,25 pr. mâned. 
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse barneha-
gene v/styrerne i tlf. 02/92 40 60 (Ytre Enebakk) og 
02/92 85 88 (Flateby). 

Sosialkontoret 
Sosialkonsulent (fly utlysing) 

Sosialkonsulent skal ansettes I ledig hel stilling ved 
sosialkontoret. 
Stillingen byr pa allsidige arbeidsoppgaver innen alle 
felt av sosial omsorg. Den som ansettes kan bli pálagt 
sosiallederens stedfortreder. 
For stillingen kreves sosionom-/barnevernspedagog-
utdanning og relevant praksi. 
Stillingen lØnnes som sosialkonsulent, ltr. 21-24 (st.kode 
6559). 
Nrmere opplysninger fâs ved henvendelse sosialleder 
Johnsen i tlf. 02/92 60 60. 

For stillingene gjelder: 
Ansettelse skjer pa de vilkâr og med de plikter som til 
enhver tid framgâr av gjeldende lover, reglement og ta-
riffavtale. 
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemâl 
sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, innen 18. juni 
1987. 

BEGRAVELSESBYRAER 

Ski Begravelses- og 
Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3— 1400 Ski 

02/*073060 
HELE DOGNET 

STILLING LEDIG 

Bjerkely Barnehage 
Vikar for styrer 

Det sØkes etter 

FORSKOLELRER 
til vikariat i tiden 15.8.87 til 15.2.88. 
Opplysninger: 92 42 72 tirs., tors. 
LØnn etter gjeldende regulativ. 
Søknadsfrist 1. juli. 
SØknad sendes Mari menighetsrâd v/men.fullm. Grethe 
Bergersen, Utsiktsveien 11, 1914 Y. Enebakk. 

VIGN EU 

Gran 1 hagen 
Granen er et viktig innslag i 

det norske landskapet, og det er 
vanhig gran og sibirgran, som 
vokser viii her. Ellers omfatter 
slekten om lag 50 arter, alle 
eviggrønne, høye eller middels-
høye med kjegleformet krone. 

De fleste arter er viktige 
skogstrr og ypperlige parktr, 
men blir for store for mindre ha-
ger, skriver Jozef Batta i en artik-
kel om gran i juninummeret av 
Norsk Hagetidend som er Hage-
seiskapets mediemsblad. Han 
slár imidlertid et slag for nye 
kultivarer som passer i hager, 
men som er sâ lite prøvd her i 
landet at en ma spørre i nrmeste 
planteskole for a fà vite hvordan 
de trives under lokaie forhoid. 

Gode rád til 
garasj ebyggere 

Det lØnner seg a undersøke 
markedets tilbud fØr en gár i gang 
med bygging av en garasje pa 
tomta. Av mange <<ferdiggara-
sjer>> som finnes bør en velge en 
type som passer huset og ter-
renget, slik at nybygget glir inn i 
miljøet, og dessuten fyller uiike 
praktiske behov. Foruten a were 
et trygt sted for bilen, Ønsker 
mange t ha piass til hagered-
skaper, utemøbler, sykier og an-
net fritidsutstyr i eller i tilknyt-
fling til garasjen. I en artikkel i 
Norsk Hagetidend nr. 6 som 
kommer Ut i disse dager, orien-
terer Magdalena Eckersberg om 
fremgangsmâten ved bygging av 
garasjer og gir en oversikt over 
toiv av dé garasjer som fiñnes pa 
markedet. 

Enebakk 

Lele av lokaler 
1987/88 

Utleie av lokaler ved skolene 
i Enebakk skjer etter nrme-
re fastsatte regler. Opplys-
finger om muligheter for leie 
av skolelokaler fáes ved hen-
vendelse til rektor ved den 
enkelte skole. 
SØknad om leie sendes den 
aktuelle skole innen 12.06.87. 

Skolesjefen 
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IV Fra torsdag 11.6. kl. 23.00 til fredag 12.6. kl. 
05.00 blir strØmmen utkoblet for hele Ene-
bakk pa grunn av arbeider pa hoyspentnet-
tet. 

Nettet ma betraktes som spenningsforende i utkoblings-
tiden. 

Enebakk Energiverk 

Strømstans Enebakk 
Vi er et ungt par 
som onsker et 

sted a ho. 
Sikre betalere. 

Alt av interesse. 
TIf. 39 61 75 

etter kI. 17, 92 4735 

ENEBAKK 
ET GUNSTIG BO-ALTERNATIV 

Bomlijo preget av barnevennlighet, miijo og natur. Ytre Enebakk 
og Flateby' er iokale senter med gode kommunikasjoner ti! Oslo og 
Liliestrom. 

ENEBOLIG - YTRE ENEBAKK 
1981, 190 M2 Ito plan. U.etg.: VF, entre, WC, vaskerom, kj.stue. 
1.etg.: Gang, bad, to soverom, kjokken, stue mibalk. Varmekabier 
I kjeller. Ord. standard. Godt vedlikeholdt. Adresse: Bevervn. 13, 
Martinsen. Tomt: 700 m2. Verditakst: 950.000,-. Lànetakst: 
800.000,-. Tisn.: Torsdag 11.6. kI. 18.00 - 20.00 og lordag 13.6. 
kI. 14.00- 16.00. 	- 	- 

TOMANNSBOLIG - YTRE ENEBAKK 
1975, Fjeiivn. 35A, 185 M2 brutto over tre plan. U.etg.: Kj.stue 
(furu) m/peis og varmekabler, vaskerom, boder. 1.etg.: Stue og 
kjokken m/parkett, entre,WC. 1.etg.: To soverom, stort soverom 
mibalkong., gang, bad,WC. Ca. 600 M2 pent opparbeidet tomt. 
Direkte utgang til hage. Fiott utsikt med mye sol. Prisantydning: 
900.000,-. Visning torsdag 11.6. kl. 18.00 - 20.00 og lordag 13.6, 
kI. 14.00 - 16.00. 

ENEBOLIG - FLATEBY 
1970/72, 198 M2 brutto pa to plan. U.etg.: Gang, vaskerom, 
boder, kj.stue. 1. etg.: Entre, hall WC, bad, tre soverom, kjokken, 
stue m/utg. terasse. 1157 M2 pent opparbeidet tomt. 	Dobbel 
garasje. Adresse: Haugvn. 29, Pettersen. Verditakst: kr. 975.000,-

Lãnetakst: 825.000,-. Visning: Torsdag 11.6 kl. 18.00 - 20.00 og 
lordag 13.6. W. 12.00- 14.00. 

TOMANNSBOL!G - FLATEBY 
1971, 163 M2 Ito plan. U.etg.: VF, hail, gang, vaskerom, soverom, 
kj.stue, bod. 1.etg.:VF, to soverom, kjokken, stue m/baikong. 675 
M2 pent opparbeidet tomt. Adresse: Bakkevn. 5. 	Verditakst: 
740.000,-. Lánetakst: 640.000,-. Visning: fredag 12.6. kI. 18.00 - 
20.00 og lordag 13.6. kl. 12.00- 14.00. 

ENEBOLIG Mu 3 MAL TOMT 
1920/65, 152 M2 brutto + 40 M2 kjeUer. Uthus 51 M2. 1. etg.: 
Entre, gang, kjokken, stue, soverom vaskerom, bad, WC. 2-etg.: 
To soverom, gang, kott. Tiikobiet off.vann. Septiktank 
mlspredegroft. Egnet til oppdyrking eller virksomhet som gartneri, 
kennel, hest el. lign. Boligen trenger oppussing. 	Konsesjon. 
Verditakst: 700.000,-. Lânetakst: 560.000,-. Visning: lordag 13.6. 
kI. 15.00 - 17.00 eller etter avt. 

Bistand til gunstig finansieng gis. 

ADV. HELGE A. TRYTI'S EIENDOMSKONTOR 
Stranden 1, 0250 Oslo 2 

TIf. 36 29 55 - etter 18.30:TIf: 92 47 81 

- 	 C 	 - 

;• j!Ir 	 :l -.,.. 
Wil,  till, 

	'C 

Saturn 1 
For skrd tomt. Husbank-finansiering. Bruksareal: 205,5 (inkl. disp. 
loft). Beregnetareal: 120,0 BA. Arkitekt: øisrein Trulsen. 

Din type? 
I Nordbohus-katalogen finner du femti 

spennende hustyper. Husbank-boliger, pyramide-
hus og boligtun. Typehus du neppe har sett 
maken til tidligere. 

Gode hus med fleksible planløsninger og 
store muligheter for tilpasninger. 

Om ønskelig kan vi ogs5 ordne en spesial-
tegnet bolig. Din egen type typehus. 

OAS 
NORDBOHUS A--% SO-1ro-Ijekt 

4irtiip4' 	Postadresse Vammaveien 27 
1800 Askim 

Telefon 	: 02/88 07 72 

Ia, jeg vii gjerne ha tilsendt Nordbohus-katalogen. 

Navn 	  

Adresse 	  

Postnr. 	  Sted 	  

Tif. priv. 	 Tif. jobb 	  

Har tomt El Byggekommune 	  

Enebakk Bygdeungdomslag 
Huskomiteen 

inviterer lag/foreninger i Enebakk til et ápent mote pa 
BØndernes Hus torsd. 11. juni kl. 19.00. 
Tema: Fremtidig samarbeid og bruk av BOndernes Hus. 
Alle interesserte Ønskes velkommen. 

Huskomiteen 
v/Frank Rustad 

(leder) 

BOLIG SOKES 

Annonser leses 
av folk f lest 

Mop med 2 barn, 3 og 12 är 
Ønsker a ide bolig snarest. 

Tif. 92 64 25 

NO par sOker hybellleilighet 
i Enebakk el. omegn. Sikker betaler. 

Tif. 92 64 40 e. ki. 17.00 

BOUG TILBYS 

GUS BORT   

Na er vi store nok 
til a flytte hjemmefra. Vii noen ha oss? 
2 hunnkatter ca 2/2 md., stripete grä'sort. 

Tif. 02/28 83 81, heist meilom 17 og 21 

VIGNETT 

KUNNGJORINGER 

C 
 

bank 
Trekning i Gratislot-
ten ved sporre-
undersokelsen pa 
Flateby. 
1. premie: Kieltur for to 
personer. Lodd nr. 01881. 
2. premie: Gavekort pa 
kr 500,-. Lodd nr. 01840. 
3. premie: Gavekort pa 
kr 300,-. Lodd nr. 01625. 

Enebakk 
kommune-

styre 
har mote i Herredshuset 
mandag 15. juni 1987 kl. 
17.00. 

Sakliste: 
Godkjenning av proto-
koll fra kommunestyre-
mØtet 27/4-87. 
Utbedringsarbeider 
Brmerud. 
Thorud sOppelfyllplass - 
Innforing av avgifter for 
tilfeldig tOmming. 
SØknad om rett til saig 
av 01. 
SØknad om skjenke-
bevilling. 
10. frivillige skoleâr i 
Enebakk. 
SØknad om fritakelse fra 
tillitsverv/supplerings-
vaig. 
Forprosjekt i forbindelse 
med tilbakefOring/byg-
ging av boliger innen 
HVPU. 
ForespØrsel om mottak 
av flyktninger/asylsoke-
re. 
Opprusting av Vidotta - 
vaig av anbyder. 
Kunstprosjekt - opp-
nevning av utvalg. 
Vurdering av stilling som 
kirketjener, graver og 
kirkegârdsarbeider ved 
Enebakk kirke. 
Helse- og sosialpian for 
1986-1993. 
Helse- og sosialsenter/ho-
vedbibliotek - utvidelse 
av Enebakk Herredshus. 
Plan for idrettsanlegg pa 
Flateby. 
Heldagsbarnehage Kir-
kebygden - anbud. 
Referatsaker. 
Eventuelt. 

Saksdokumentene er Ut-
lagt til gjennomsyn pa 
Enebakk formannskaps-
kontor 1 kontortiden kl. 
08.00 - 15.00. 
Saklisten er ogsâ utlagt 
til gjennomsyn pa Ene-
bakk folkebibliotek i 
ápningstiden. 

Enebakk 
formannskapskontor, 

4. juni 1987 
Lucie Paus Faick 

ordfører 



V1 MA 	Kjmempesaig 
<<LETTE>> 
PA LAGERET! av sallonger 15•30% 
Apningstider: 
Mand.- tirsd.- onsd.- fred. 
Torsd. 
Lord 

10-17 
10-19 
9-14 

E:tuar's Taoblemic as 
LOVSTAD INDUSTRIFELT I SPYDEBERG - HELT INNTIL E18 - TIf. 02/88 80 55 

KJOP UTEN KONTANTER - VI HJELPER DEG MED FINANSIER1NGEN 

God service - 
God kvalitet 

Rimelige priser 
Fritt levert 

NB. NB. NB. 

Har du noe a 
meddele dine 

sambygdinger? 

Prøv en 
smàannonse i 

eUijJui tt 

kun kr Joggedresser 

kun kr Olabukser 

ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG 
TELEFON (02) 88 81 54 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

AdUk 

V41L# 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

• AUTODIESEL• 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 92 26 10 

Mange gode sommertilbud 
i Spydeberg 

Sommeriumpere kun kr, 

Wrangler 
LAVPRI 

[!ff6MOIT  

	 K*S,YPkesk1m`P 

Kjre enebakking 
jeg har et ti/bud til dere. 

ASPEN'S 
Bluser - skjørt - kjoler - bukser 

20% 
Apent: 
Mand.-onsd. 9.00-17.00 
Torsd. 	 9.00-18.00 
Fred. 	 9.00-17.00 
Lord. 	 9.00-13.00 

BUTIKKSA 
J' 	Myra Senter - 1820 Spydeberg. TIf. 88 86 90 

rAnnonser leses av folk flest 

SPORTS— 
nSKERE 

MARINER er 
pálitelighet og 
styrke pakket 
inn i et eksklu-
sivt design. 
Sjøsterke 
krefter du kan 
stole pa. 

azflmmfl 
JOUTBOARDS 

24 modeller fra 2-220  

Strommen: Mariner Saig og Service, 
TIf. (06) 8193 53. 
•Engavn. 10 

Velkommen 

til en 

lønnsom 

handel 

K a risen 

Snacks & 
Miner  ! 

Ronnevig 

brus 
kjempegod 
og rimelig 

Kun 00 
+ pant 

Her or 
vi!! 

Hestengen Sport - 	art f 	Tebo 
Senter [:3 Esso 

SkipWet 

(] {) Snacks 
Apningstider: 
Mand.-fred. 	 10.00-19.00 
Lordag 	 9.00-13.00 

 

Henning 
Olsen 

is 

 

VIG N ETT 

Stasjonsgata, Spydeberg - tlf. 88 88 28 

ET UTSALG I 0L OG MINERALVANN 



0 
LAN 

TORGNESSKAR 'F

/NA NSFORM1DL /NG 
Storgt. 25 B (inng. Teatergt.) 
Lillestrøm. Tif. 06/8162 80 

Kontor 
Fabrikk 
Fabrk 
Fabikk 

Myse4 
Men 
Hob 
Vesthy 

VI G N EU 

VETERINIER 
Skedsmo Dyreklinikk 
Rils gárd, KJELLER 
(Skiltet fra Fetvn. v/flyplassen) 

Apent fra morgen til kveld 
hele uken unntatt Iør.Ison. 

Timeavtale 
tlf. 06/87 81 92 

Betal kr. 1392,- 
pr. mnd. ..for en.  
86 mod.. Sierra! 

NORGES MEST 
SOLGTE BIL 
4 âr pa tad 

FORD SIERRA 2,0 L 
1986 MOD. FERDTG REG. 

,,Sierral ânet" - en empegod nyhet 
f ra Romerikes storste! 

Vi ønsker nâ virkelig a slâ et slag for deg 
som vii kjøpe nyere brukte Sierra. Har du en eldre 
bruktbil eller 25% kontant kan vi nâ ordne et 
avdragsfritt Ian der du kun betaler et gunstfr rentebeløp 
pr. mnd. i to âr! Erstatningsbil ved verksted esok er 
inki. i ordningen. Meget gunstig forsikring! 
Dette liker du, hva? Ring oss og spør 
etter ,,Sierraiánet". 

Forenede 

IL 
— 

Romerike Auto
11 ON— 
co as 

IWIWAISGAThN23, UUSTIWM.TW (06)814880 

GJØR DET ENKLERE A FKJOPE BRUKT! 

E 

1. 

TORSDAG 
Apent ti! kL 19.00 

_IW Forsikrisg 
VoidgI 29 2000 L0IOVI0n1 
TIl 06) 8142 42 - 8146 75 

DU K.AN STOLE PA FORD 

HUSK BILAUKSJON 
(r 	\ ASKIM 

BILER I 
ALLE 

PRISK LASS ER  

NB! Hver fredag kI. 18.30  
Prøvekjøring 09 besiktigelse hver dag 1. 
STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 

hF. 88 08 96 

REDD BARINA 
Jcrnbanelorgcl 2. Oslo I 
Postirokonlo 5000187 

MATJORD 
Harpet og gjodslet, 

selges tilkjørt 

Tif. 92 49 20 
	I 

GULVSLIP 
Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

OPTISK SYNSPROVE. 
60TISKE arm 

STEIN KROGH 

Asenveien 1, 1400 SKI Telefon 870524 
SKI 

(7) , t J 

~Jaldeiakk-ek 
VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VARER 

1914 YTRE ENEBAKK — TLF. 9247 10 

Brukt piano 
selges. 

Jostein, tif. 92 64 20 lop
utciG / 
Studer 

an000Sefle 

VI FORMIDLER DE B OLIGLAN: RIMELIGSTE BOLIGLAN 

FINANS VEIL EDNING -PL4NLEGGING - FORMIDLING 

4 

Apent til ki. 22.00 

IPunktlig • levering, 
gode materialer og 
konkurrerende 
priser er Or 
mâlsetning 

,, 1ettbefotg 
1850 LIYSEN 	 —.. 

02-890311 
02-890311 	._—• 

02'-921139/-  
02-950741 - 

NA MED LPRDAG$APENT 

Kontakt oss dersom De 
vii ha opplysninger 
elier trenger 

1¼! 

Telefonec: 

Jijjiutt — MARKED 
Fra den ene — til den andre 

HAR DU NOE DU VII 
SELGE — ELLER KJØPE 

Kun kr 30.- pr. annonse 1 11.v  4 Iinjr) 

IiI1ttt -marked liver onsdag 

Merk konvolutlen: 
Vignelt-marked 

VIGNETT 
Ktokkerudscn 1 
Boks 62 
1912 Enebakk 

NB. KI.JN PRIVAT 

AN NONSER INC 



Spesialforretninger 

J3 11  
FI1IIEFI1 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlf. 094/11 747 
TIf. 92 48 92 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Uteie a'.' 'e'ser- e-. \arnsuger 
og noytryocsspying.  	  

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

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap. forretningsforse. 
ueui In IUIVI IIIly. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tit. 92 47 74 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 9281 24 

Rolf Nssvoftl 
Vestli, 1911 Flateby 

Eneliakk Antirust 
1911 Flateby 

19. 92 89 00 

Bilfirma 
ItJELI BRENDJORD 

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TIf. 92 86 94. MobiltIf. 094/26 165 
Flateby Antiru 
KjØp 09 salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/928070,1911 Flateby Spesialforretninger Frisor 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

EIL.AG 	 ,le 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEOL AV NORSKE 
REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I R0RLEGGERARBEID 

KVIKK RENS 
flY 	. To 

-jtacz'-amcz iJ 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 83 74 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

VâgIivri. 25, 1914 Enebakk - tit. 92 43 54 

Trio Autoskado 
Vi tar imot lakkering 

og smâskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

DAME- OG HERREFRISØR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Marid.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lord. 10-00-15.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tit. 92 54 13 

Mettes Härdesign 
Dame- 09 herrefrisør 

SaIg av hárpreparater og parfymeartikler. 
Tirsdag 	  kI. 10.00-20.00 
Ons., tors., fre. 	  kI. 10.00-17,00 
Aneenhver lørdag 	  kI. 09.00-14.00 
Mandag stengt. 

Bekkelaget II etg., V. Enebakk 

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

Tirsd 	 9.30-19.00 

Apent. 
Onsd. 	 9.30-17.00 
Fred. 	 9.30-17.00 
Lord 	 9.30-14.00 
Mand. og torsd 	 stengt 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

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

Grendesentefet, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 88 60 

rn K.S Yrkeskber 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienrter - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

BrOdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

09 annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 8370 19/72 1685 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrøm - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 02/92 62 94 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Medaijeskap og innrammede akvarel/trykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsa kveldstid 

CS Containerutlele 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 m3. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

Enebakk 
Transformator 

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

Sissels parfymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TOM NILSEN 
mottar tugler og dyr til utstopping. 

Ogsá salg av fugler 09 dyr. 

Smáttaveien 3 B, 
1911 Flateby - tit. 9285 90 

VIGNETT 

Tanniege G lassmester 

Grendesenteret, Flateby 

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

TAN NTE KN IKE AM ESTER 
LASZLO FARAGO 

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

Enebakk Tannteknikk 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Stein Darre-Hansen 

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

Nordbyvn. 21, 1400 Ski - tit. 8734 55 

Ski Glassmester-
forretning A/S 

Alt i glassarbeider. 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

El-installasjon Regnskap 

Blikkenslager 

OSVALD NODLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utf ores. 
1911 Flateby — tlf. 92 84 68 

Svein Gulbrandsen 
Alt I blikkenslagerarbeid utføres. 

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

Sjâførskoler 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Klasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Oppl.ring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Rorlegger 



OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Sommer- 
kampanje 

Grill m/hylle 	kr 96. 
Strandmadrass 
m/oppblâsbar pute 	kr 90. 
Kjoleboks 221 	kr 99. 

Gummibât m/árer. krl9U. 
Strandlekesett 
8 deler 	 kr 29.- 

21/2  I tennveske 	kr 19' 

Service fra 11.00-18.00 
Eventuelt timebestilling. 

Apningstider: 
Mand.-fred. 	06.30-21.00 
Lord 	 09.00-20.00 
sønd. 	 09.00-21.00 

TIf. 02/92 81 32 

Hei du! 
Enebakk kommune har 
fãtt forespørsel fra Sta-
tens Flyktningesekretar-
tiat om a motta flykt-
finger. Hva er din mening 
om dette? 

Anne Johannessen, ren-
gjØringsassistent 

Det kan jeg ikke svare pa. 
Har ikke tenkt noe srlig 
over det. 

Christine Ruud, lrer 

Det bØr de absolutt! Vet 
ikke om det er riktig a yen-
te til vi er mer forbredt. 
SpØrsmalet er jo om vi no-
engang blir det. A utsette 
kan lett bli en sovepute. 

Stig Sether, skoleelev 

Det er jeg ganske imot. 
Vi skakke ha sánne hit. 

ik 

Pr! vattelefoner: 
Ans. red Marianne Olsen 9264 15 
Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35 
Ann.kons. Bjorg Olerud Pettersen 92 
Ann. kons. Solveig Erikser 83 72 56 

visen trykkes I Indre Smaalenenes Avi 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm W::6.30 

plass pr. mm. kr 2.40 
Tekstside pr. mm kr 3.30 
lnnlev. frist: Rubrikkann.: 

23 	 Mandag k!. 12.00 
Forretn. ann: Mandag kI. 9 
Abonnementsprls: 
Kr 90,- pr. halvãr, kr 18' 

RedaksJon og ekspedisJo 
Klokkerudâsen 1 
Postboks 62, 1912 Enc 
Telefon red. 92 6540 
Telefon ann. 926550 
Bankgiro: 1605.02.0142' 
Postgiro: 4 193298 

Vi presenterer de politiske toppene, denne uka 

Egil Sore se (Frp 
- Langt ifra!, svarer Egil SØrensen  pa spØrs-

mâlet om Frp vii gjøre  noe for a forbedre 
barnehagesitusjonen. - Lykkelige er dem 
som kan komme hjem a tØrke snørra si. 

Egil SØrensen(47) er oppvokst 
pa GrunerlØkka, men har vrt 
bosatt i Ytre i 16 ár. Han jobber 
for tiden som selger, og er ut-
dannet finmekaniker og teknisk 
ingeniØr. - Da Anders Lange 
kom, hØrte jeg plutselig en som 
mente det samme som meg. Ble 
derfor med fra den gryende start, 
forteller han. 
- I Enebakk stilte vi liste fØrste 
gang for 12 ár siden men kom 
fØrst inn i kommunestyret fire ar 
senere. 
- Hvorfor engasjerer du deg i 

kommunepolitikken? 
- Irriterte meg som mange an-

dre over politikerne og fant utjeg 
ikke bare kunne kiage. Jeg matte 
selv vre med. Ser det nesten 
som verneplikt, burde vrt obli-
gatorisk for alle med en periode. 
- Politikk og politikk forresten, 
kommunestyret er oppkon-
struerte motsetninger, burde 
stilt ei felles liste. 
- Har du selv spesielle merke-

saker? 
- Er vel egentlig ganske all-

menpraktiserende, ingen hjerte-
sak. Men det som i sin tid bragte 
meg inn i politikken var minste-
pensjonistene. Det de fikk sto ik-
ke i forhold til floe, skulle greie 
seg i en mailed pa det ungdom-
men forbruker pa gatekjØkkenet 
en kveld. Noe bedre er det blitt, 
men pa 1angtnr tiifredsstil-
lende. 

MA SATSE 
- Vii partiet kjØre  frem spesiel-

le flaggsaker foran dette valget? 
- Foreslâr en dramatisk Økning 
av finansiering til minste- og 
krigspensjonister. Dessuten me-
ner vi skatter og avgifter hemmer 
all utvikling. Og alle reguieringer 
kunne vi vrt foruten, regner 
med folk har vanlig fornuft. 
- Dere har gar inn for en ut-
bygging av idrettsanlegg pa Fla-
teby, hvorfor? 
- Nar det gjelder bedring av det 
sosiale sikringsnett har vi aidri 
spart pa noe. Men har ikke eks-
empelvis gatt inn for utekontak-
ter infiltrert i samfunnet. Pro-
blemungdommen er et uhyre lite 
mindretall, dette skal ikke de an-
dre lide under. Mener den beste 
form for ungdomsarbeid som blir 
drevet er det som frivillig blir 
nedlagt, eksepelvis trenere og 
oppmenn. Det er ikke riktig disse 
skal drive pa et pottitjorde. 
- Men har kommunen rad til et 
aniegg av denne dimensjonen? 
- Nei, men nar har vi noengang 
hatt Økonomi til a gjØre noe? In-
vesteringer har aldri tatt knek-
ken pa kommunen, det er drifts-
kostnadene. Se bare pa sam-
funnshuset, det skulle bygges sa  

billig som mulig, innredningen 
var ikke basert pa utleie. En 
gang ma vi ogsa i Enebakk forsta 
vi ikke kan ga rundt a vre hus-
menn resten av livet. Idretts-
anlegget skal baseres pa a drive 
det rundt. 
—Men hvem skal gjØre  jobben, 

man kan vel ikke basere seg pa 
dugnadsinnsats? 
- Enebakk Idrettsforening er al-
lerde et millionfirma. Fasilitet 
kan drive det. Dessuten snakkes 
det hele tiden om foreidre som 
skal gjØre  ditt og datt. Ungdom-
men kan selv gjØre en hel masse, 
de vii vre med pa hele proses-
sen, ikke bare sparke fotballen. 
Deter bare vi som ikke har tro pa 
dem. 
NOK BARNEHAGER - Vil dere 
stØtte en etablering av Mjr 
samfunnshus? 
- Ikke na, dette er ikke det of-
fentliges oppgave. En bonde i 
Ekebergdalen skal ikke betale 
for at de far samfunnshus I Ytre. 
Dette kan Velet tá seg av pa linje 
med eksempelvis fellesanlegg. 
- Vii dere gjØre  noe for a forbed-
re barnehagesituasjonen og eta-
blering av fritidshjem? 
- Langt ifra! En liten del er det 
man kalier problemungdom, det 
er de som er rotlØse fra barndom-
men av. Man har selv skaffa seg 
ungene, vet hviiken omsorg de 
trenger. Hvorfor skal de stables 
sammen i barnehager og fritids-
hjem? Men jeg presiserer at det 
ikke nØdvendigvis er jenta som 
skal ga hjemme. 
- Hva med alle de det er nØd-
vendig for a ga Ut i arbeidslivet? 
- Har gatt inn for barnehage i al-
le kretser av kommunen, dette 
burde vre met enn nok til a fyile 
disse behov. Men stØtter ikke at 
eksempelvis et legeektepar med 
500 000 i inntekt skal M subsi-
diert barnehageplass. 
NEI TIL MUSIKKSKOLE Gar 
dere inn for en etablering av 
kommunal musikkskole? 
- Er ikke det offentliges opp-
gave a drive hobbyvirksomhet. 
Skal man la-re seg a spille gitar, 
far man selv betaie! 
- Hvordan stiller partiet seg til 
ungdomsskole pa Flateby? 
- Vet faktisk ikke. Seivsagt yule 
det vrt fint for de som bor der, 
men prioriteringer ma ses ifor-
hOld til de ressurser vi har. 
- Er dere for en sentralisering el-
ier desentralisering av legetje-
nesten? 
- Gikk sammen med HØyre  inn 
for en desentralisering fremfor 
dette enorme sosial- og helses-
enteret. Legetjenesten bØr  vre 
der folk er. 
- Vil dere gjØre  noe for a forbed-
re boligsituasjonen for enslige, 

Kommunen bør trd til for 
SØrensen(FrP) 

eldre og unge? 
- Hver enkelt bØr  I fØrste rekke 

Forts. side 3 (2) 
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ITALIA 

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: Mand..torsd. 16.00-23.30. 

Fred.-lord. 11.00-24.00 
Sønd. 13.00-21.30 

GRENDESENTERET 
1911 Flateby 

reelle flyktinger, sier Egil 


