
Kiart for 
gubberennet 
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TILBUD 
fra 24. februar 

Alle stores 	 ±20% 
Gardiner  
(metervarer) 	 ERA -10-50% 
Dundyner 	 ±20% 
Baderomssett 
for 98,- 	 PJAKR78. 

Baderomsgardiner 
fly design, kommet. 

APENT HVER DAG KL. 9.00 

CC Ytre Enebakk 
Vârt motto - LAVPRIS 

pa kvalitetsvarer 

CC UtStYP A/S 
Ytre Enebakk Forretningssenter 

hf. 92 52 46 

PA DEKKJAKT? Kjortil 

YTRE ENEBAKK 

BENSIN & 

SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Aut. gummiforhandler 
Stat-radial stadig pa tilbud! 
Dekksalg og service til Id. 19.00 
VELKOMMEN UTOVER! 

TIf. (02) 924408 

 

EKOFISK 

 

ItallenSk 
ha Flateby 

 

SeSIde 5 Formann i byggekomiteen Tore Dag Pettersen under en 
befaring pa byggetomta h.Østen 1986. 

 

 

i%iflI!tt 
Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FIATEBY ANTIRUST 
TIf. 92 80 70 

Mimp Samfunnshus Alt opplost 
Utstp,  akt misinoe med 
kommunens belliandling 

sá langt ble grundig gjennom-
gdtt. Trond Botness orienterte 
om arbeidet i interimsstyrets 
periode. Det var interimsstyret 
som arbeidet fram forprosjektet 
Pd bakgrunn av behovsanalyser 
og nr kontakt med bygdas lag 
og foreningsliv. Det forprosjektet 
som interimsstyret la fram for ge-
neralforsamlingen i fjor var var 
gjennomarbeidet og vel fundert. 
Det var lagt opp dugnadslister, 
tegnet andeler. det var mottatt 
gayer i form av tØmmer osv. SA 
da byggekomiteen med Tore Dag 
Pettersen i spissen overtok og 
skulle bringe prosjektet videre, 
hadde de et solid grunniag d. byg-
ge pa. I samarbeid med arkitek-
ten gikk de straks i gang med de-
taljplanlegging og romprogram. 
Samtidig var komiteen i gang 
med avklaringsrunder med kom-
munen hva gjaldt eventuelt flyt- 

a':   e: •:a vatrjed- - 
ning pa tomta. Det ble ved t 	-wMWINJO 
formannskap og kommunestyre 
at Mjr SamSunnshus AL skulle 
fa bygsle tomta. og at byggear-
beider skulle igangsettes innen 4 
dr. Tegningen ble godkjent i 
STIll. 

Stor skuffelse over 
kommunens behandling 
av denne saken. Det var 
summen av de reaksjoner 
som kom til uttrykk pa 
Mjr Samfunnshus' eks-
traordinare generalfor-
samling pa Mjar ung-
domsskole torsdag kveld. 
Hva saken betyr for kret-
sens unge kom best til ut-
trykk ved at forsamlingen 
stort sett besto av halv-
parten av styret i Ytre 
Enebakk ungdomsklubb. 
og deres leder. Tore Tide-
mann, som ogsa repre-
senterte andre foreninger. 
Kommunens representan-
ter glimret med sitt fra-
vr. 

Opplegget kiart 
Arbeidet med byggeprosjektet 

Ingen penger 
SØknaden matte riktignok sen-

des uten kommunens garanti for 
sin del av finansieringen. For-
mannskapet fikk ikke saken til 
behandling. I budsjettforslaget 
var det ikke tatt med midler til 
prosjektet. og slikt forslag kom 
heller ikke fram fra noen av poli-
tikerne i budsjettbehandlingen 
verken i formannskap eller kom-
munestyre. Hele tiden ble det 
henvist til at prosjektet var ikke 
oppfØrt fØr  i 1990. Byggekomite-
en mottok imidlertid signaler pa 
at mulighetene for a fd med mid-
ler til 87 var til stede dersom fi-
nansieringsplanen ble omgjort. 
Ved d ta opp Ian var det ikke 
utenkelig at kommunen kunne fa 
med utgifter til rentebeløp i drs-
budsjettene fram til 1990. 

NA ble det likevel ikke avsatt 
midler i 87, og dermed er prosjek-
tet pa det uvisse. Det var bak- 

Forts, side 4 (2) 

               

               

 

ROM 
f -k 

         

DOBBELT- 
SHER! 

              

Dobbeltseier 
ble det i gutter 13 
ãr til Enebakk i 
sØndagens 	ju- 
bileumsrenn ved 
Streifinn. 	Det 
var Øistein En-
gen som slo sin 
kiubbkamerat 
Martin Skjaret 
med 21 sekunder 
pa tia 14.04. 

Rennet samiet 
løpere fra save! 
Romerike som 
Folio, og disse 
kunne gá sine di-
stanser pa 2,3 og 
5 kilometer i 
veipreparerte 
lØyper. 
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Nytt Ira 
kommunen 
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Torsdag 26/2 ki. 19.00 U: 
HEARTBURN 

LØrdag 28/2 kl. 13.00 B: 
VILLMARKS-

FAMILIEN 
SØndag 1/3 kl. 16.30 B: 

VILLMARKS-
FAMILIEN 

Ki. 18.30 U: 
3 MENN FAR 

EN BABY 
Kl. 20.30 U: 

HEARTBURN 

[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. 

FRITT FORUM 

Kommunestypet 
og Ole Drum 

GRATIS POLSER 
TIL ALLEN 

KONTAKTMOTE MED 

 

NIERINGSORIVENDE 
Det er Ønske om et kontaktorgan mellom 

neringsliv og kommune som er grunniag for 
kveldens mote i kommuestyresalen. Man ha-
per pa stort oppmøte og signaler om hva n-
ringslivet Ønsker av kommunen. 

En ny kommuneplan skal utarbeides i løpet 
av âret, og utvikling av neringslivet vil bli 
en vesentlig del av planen. De naringsdri-
vende inviteres derfor til a komme med even-
tuelle bidrag pa denne sektoren. 

LEDER 110RETTSLAGET 
9.mars starter et idrettslederkurs è1ijIFiing-

domsskole. Det er Oslo idrettskrets og Driv som er ar-
rangører, og det hele blir betalt av idrettskretsen. Den 
enkelte deitager far derfor kurset gratis. 

Undervisningen vii gá over fire mandag og onsdags-
kvelder, hver pa tre timer. Pa timeplanen star organi-
sering, mØteledelse, Økonomi, planlegging og leder-
skap. Mãlgruppe er tillitsvaigte pa alle nivâer og an-
dre interesserte sá lenge det er plass. Utdanningskon-
takt i Driv, Unni Simonsen presiserer at det hele er et 
motiveringskurs og at deltagere ikke senere plikter a 
ta very. —Et ypperlig tilbud mange bør  benytte seg av, 
sier hun. 

Se annonse annet sted i avisen. 

Onsdagens tekst 

VIGNETT 

Maj Synnøve! 
Ti! lykke med dagen 27.2. 

Hilsen 
Hilde og Carol 

P14KATEN 

Teatergruppa. 	Inte- 
resserte motes pa Flateby 
Samfunnshus ons. 25. feb. 
kl. 19.00. 

Tiltaksnemnda I Ene- 
bakk. MØte ons. 25. feb. kl. 
19.00 1 kommunestyresa-
len. 

Bingo. Hver fredag. Mjr 
u-skole kl. 19.00. 

B-andelshavere i Flate-
by Samfunnshus AlL. MØ-
te 25. feb. kl. 19.00. Se ann. 

Arsmote I Flateby 
Samfunnshus oils. ii. 
mars 1987 kl. 19.00. Se ann. 

Misjonshuset. MØter 
ved Arne Aambo 24. feb., 
25. feb., 27. feb., 28. feb., 1. 
mars. Se ann. 

Betel. Ons. 25/2, tors. 26/2, 
lØrd. 28/2, sØnd.  1/3. Se ann. 

Gubberennet i Ene- 
bakk, Lotterudbakken 
son. 1. mars kl. 14.00. 
Se ann. 

Menighetssamling pa 
Bjerkly misj.senter tors. 
26. feb. kl. 19.30. Se ann. 

Leder I idrettslaget. 
Man. 9. mars Id. 18.00. 
Mjaer ungdomsskole. 
Se ann. 

Enebakk kommune- 
forening. Arsmøte man. 
9. mars 1987 kl. 19.00. 
Se ann. 

Enebakk Kunstfore- 
ningNArsmøte ons. 11. 
mars kl. 19.00, Galleri Ny-
gârd. Se ann .  

Ekstraordinwrt ârsmo- 
te i E.I.F. tors. 26. mars kl. 
19.00 pa Streifinn. Se ann. 

Kommunestyrereferater er ar-
tig lesning. Etter a ha lest refera-
tet fra debatten om flerbrukshall 
detter 'Øvre'> ned i fanget. Ma-
ken har jeg ikke lest. Jo for-
resten, jeg har lest historien om 
Ole Brum. Hva sa Ole Brum da 
han ble spurt om han ville ha 
melk eller horning? Ja takk, sa 
Ole Brum. 

Hva sa Enebakks kommune-
politikere da de ble spurt om de 
ville ha flerbrukshall pa Flateby, 
grendehus i Ytre, helse- og sosi-
alsenter i Kirkebygda, barne-
hager, kloakkering av Ekeberg-
dalen, gangvei i Raken, arbeids-
kirke pa Flateby, pabygg pa bar-
neskolen i Kirkebygda? Ja takk, 
sa Enebakks politikere. Likheten 
er slaende. 

Ole Brum hadde ikke lrt det 
vanskelige ord: PRIORITERE. 
Kanskje ikke sa rart, verre er det 
nr de folkevalgte etter drØye  3/4 
av valgperioden heller ikke har 
lrt det. Synd at kommunen et-
ter 10-12 a.rs intens hjernevirk-
somhet har ftt bestemt seg for 
kommunevapen, motivet var feil, 
Ole Brum burde vrt Enebakks 
"varemerke. 

De tekniske forutsetninger for 
en prioritering burde i dag vre 
til stede. Enebakk har fatt lang-
tidsbudsjett, samt Økonomisjef 
med datamaskin. Likevel Ut-
arbeides det stadig planer som 
n.r de skal finansieres, skyves Ut 
i det bl. 

FØrst pa programmet star en 
orientering om nye nringsare-
aler av bygningssjef Stein Mars-
dal. Deretter vii sekretr for til-
taksnemda Karl Elisabeth Mor-
beck orientere om planforutset-
ninger og kommuneplanarbei-
det. Fra det statlige veilednings-
kontor INFO-tjenesten kommer 
Ragnar GrØnlund og informerer. 
Disse tilbyr GRATIS rädgivning 
til smá og mellomstore bedrifter. 

FOLLO UTVIKLINGSSELSKAP 
OrdfØrer Lucie Paus Falck vii 

deretter orientere om Follo Ut-
viklingsselskap, der hun forØvrig 
sitter i plangruppa. 

Hva er hensikten med a fore-
speile folk i Ytre grendehus: folk i 
Ekebergdalen kloakkering av el-
Va siden -76, og na sist en fler-
brukshall til 19 mill. kr  som en 
del av et stØrre anlegg (50 mill. 
har vrt nevnt?). I tillegg kom- 
mer 	flnansieringskostnader, 
kommunen finansierte praktisk 
talt alle sine investeringer ved lâ-
neopptak I fjor! 

PA. tvers av en stor skatte-
inngang ble det ingenting til 
fonds. SelvfØlgelig er det patenk-
te anlegg flott, men hvorfor i all 
verden skal det gjemmes bort I et 
avhØl der det hverken skinner sol 
eller mane? Mens politikerne 
bygger luftslott, kliner lilleputter 
rundt pa potetákeren Vidotta. 
Hvorfor ikke satse pa prosjekter 
som kan lØses fØr dagens lilleput-
ter blir Old Boys? 

Et hvert fornuftig menneske 
burde vite at dette ikke kan fi-
nansieres uten nedprioritering 
av sakene pa langtidsbudsjettet. 
Det kunne vre interessant a fA 
et oppsett I avisen med finansie-
ringsplan + finansieringskostna-
der for idrettshall med og uten 
underetasje, saint prioritering 
over kommunens vedtatte pro-
sjekter. 

Det ville vre nyttig lesning 
for Enebakks innbyggere, som 
om vel et 1/2 Ar skal prioritere 
mellom kommende kornmune-
poiltikere. 

Sven Erik Tysdal 

Det vii luftes ideer om et kon-
taktorgan mellom nringsliv og 
kommune. Man vet ikke hvordan 
dette skal gjennomfØres, men fle-
re forslag og ideer finnes, og Mor-
beck opplyser de kjenner til kom-
muner der dette er gjennomfØrt. 

Over to hundre innbydelser er 
sendt ut, men apent hus er det 
for alle interesserte. 
Se forØvrig  annonse annet sted I 
avisen. 

Annonser leses 
av folk flest 

...som deltar i Vinterdil-
ten - dagens løype, Ski-
foreningens árlige turar-
rangement gjennom Ene-
bakk 8.mars. 

I âr starter lØypa pa 
Streifinn med første 
stopp pa Dammen. Derfra 
gár turen til Weng i Kir-
kebygda med innkomst 
Drivplassen, Ytre. Man 
kan selvfølgelig ogsá gâ 
fra Ytre og ende pa Flate-
by. 

Guds näde 
Tit. 2, 11-13 

Náde betyr egentiig at 
vi far noe uten a ha for-
tjent det. Náden er gratis. 
Da Gud sendte sin egen 
SØnn til verden, født som 
et menneske, apenbarte 
Han sin freisesvilje til a!-
le mennesker. Da sã Jesus 
hadde seiret over synden 
og døden, var frelsesveien 
bygget tilbake til Gud i 
tid og evighet. Veien he-
ter tilgivelse for Jesu 
skyid. Ti! tross for at vi er 
svake og faller i synd, far 
vi tilbud om a vre Guds 
barn. Gud ser oss gjen-
nom Kristus. 

Dette ma fã konsek-
venser for livet vàrt. <<Na- 

Dette er biant annet en 
flott anlednig til a 
1. Mosjonere 
2. Bli kjent i løypene  gjen-
nom Enebakk 
. Slâ av en prat ved bãlet 

pa rasteplassene. 	- 
4. Spise pølser pa skifore-
ningens regning 

Se forøvrig annonse i 
neste nummer av Vignett. 

den oppdrar oss,>> star det 
her. Andre steder nevner 
Paulus loven som var 
oppdrager. Men her nev-
ner han naden. Kjrlig-
heten til Kristus, bør kai-
le oss til a stri for at Kri-
sus-livet far vokster-vil-
kâr hos oss. Til det nye ii-
vet hører det A si fra seg 
ugudeligheten og de 
verdsiige lyster og leve I 
selvtukt, rettferd og guds-
frykt i den verden som nã 
er. 

Váre gjerninger er ikke 
freisens grunn. Det er 
Guds nâde for Jesu skyld. 
Men vàre gjerninger er 
frelsens frukt. Var tro er 
en levende tro som viser 
seg i vãrt liv. Hvordan 
blir det med frukten i 
dag? 

S.H. 



Ukens spaltist 
Kjere leser! Sitter du godt? Du kan ofre no-

en dyrbare minutter av din hektiske tid til en 
liten ettertanke sammen med Vignett. Pa for-
hand takk. 

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 âr 

Alt til babyen - til lave priser 

Ditteoliten  
Barneutstyr - Sikringsutstyr 

Furuvn. 1 —1800 Askim 
v/Folkets Hus, tlf. 02/88 26 97 

 

 

Energisparing 
A. Sakki - tlf. 83 17 55 

Solskjerming 
D. Berg - tlf. 92 88 72 "00 

• Varmegjenvinnere 
• Tetningshster 
• Tllteggsvinduer 
• Toning av glass 

APENT: 
Mand. - torsd.................... 10-14 
Fred........................................1 0_20i 

Elie M. etter avta}e. 

TIf. 83 13 59 Nordby bruk, 2009 Nordby 

REDD 
BARNA.1  

Postgiro 5 00 0187 
Bankgiro 8200.01.60756 

IREDD 
BARNA 

Jernbanetorget 2, Oslo 1. 
TIf. (02)4146 35 

Ukens filmep ,  
Ukens filmer berer Oscar-preg. <<3 menn far en baby>> 

var Oscar-nominert som beste utenlandske film. Bade 
Meryl Streep og Jack Nicholson er som kjent for lengst 
innehavere av denne hØyt  rangerte utmerkelsen. 

Nãr sã en av de siste àrs mest popuher barnefilmer 
ogsá er satt opp, ma man kunne si at det ikke er mangel 
pa kvalitet over uken repertoar. 

FØrste barneflim i mars maned er basert pa en sann historie og 
mange har vel lest bØkene om Viiimarksfamiiien. 
Filmen heter <<Vilimarks-familien møter vinteren>. 

En moderne familie, Robinsons, vender siviiisasjonen ryggen for 
aidri mer a vende tiibake. De oppdager en ny livsstii ved a nyte goder 
av friheten vare forfedre oppievde, - ingen naboer, ingen husieie, in-
gen skatt. 

Vi mØter familien etter 5 maneder i viiimarken, det er hØst og dyre-
ne forbereder seg til vinteren. Og det samme gjØr  familien. Om ikke 
lenge vii Samson, den store svarte bjØrnen  og familiens kjledyr, ga i 
dvaie for vinteren. Boomer, en gammel fjeiivandrer og hans esel Flora, 
er butt nre venner av familien. Han kommer med kyilinger og en 
geit for a hjeipe familien gjennom vinteren, og han advarer dem mot 
en svart ulv med arr over det ene Øyet og mot den kommende vin-
teren. - En vinter som skulie vise seg a bii en hard prØve  for familien. 

Oscar-nominert til beste utenlandske 
FØrste gang denne flimen skuiie settes opp pa Flateby Kino var det 
strØmbrudd, andre gangen bie flimen forsinket pa sin vei fra Nord-
Norge. Aile gode ting er 3, derfor gjØres  det na for aiie dere som gikk 
skuffet hjem et nytt forsØk - for flimen <<3 menn far en baby>>, er vir-
kelig en film a îa med seg. Det er ikke for ingen ting at flimen har gatt 
14 maneder pa Oslo-kinoene, og den er en av de stØrste suksesser i 
1986. 

Det er en komedie med forviklinger - to pakker dukker opp, og det 
er en for mye! FØrst  dukker en babykurv opp med en spreil levende ii-
ten baby. Tenk deg tre ungkarer, som ufriviilig havner i vittige situa-
sjoner med tateflasker og bleieskift. Samtidig dukker en annen my-
stisk pakke opp. som fØrer til at de blir forfulgt av bade politi og des-
perate forbrytere.... 

2 Oscar-vinnere sammen for fØrste gang. Vi mØter Meryl Streep og 
Jack Nicholson i <<Heartburn - I gode og onde dager>>. 

Basert pa Nora Ephrons roman "Veien til mannens hjerte" om sitt 
ekteskap med Washington Post-journalisten Carl Bernstein (Water-
gate), viser "Heartburn" hvordan ekteskap nummer to for de to ho-
vedpersonene bryter sammen. Rachel og Mark treffer hverandre i et 
bryliup, og kort tid etter i sitt eget bryilup. Rachel siutter som mat-
skribent i New York og blir med Mark til Washington hvor hun. gar ai-
voriig inn for roilen som hustru og mor. Med et veil av detaijer fra 
dagiigiivets ekteskap skiidrer flimen en humoristisk/ironisk hjem-
mekos som bryter fuilstendig sammen den dagen Rachel oppdager at 
Mark bedrar henne. 

Tilskudd IN 
drift og vedlikehold 
av anlegg 

Det ble gitt fØlgen-
de tilskudd til drift 
og vedlikehold av an-
legg pa kulturstyre-. 
mØtet torsdag. 

Enebakk IF kr 65 000, IL Driv 
kr 90 000, Enebakk Skytterlag 
1500, Enebakk Jeger- og fisker-
forening 4 000, Riingen 0-
Kiubb 2 000, Stiftelsen Flateby 
Speiderhus 6 000, ØrnØye 4H 
4 500, Leikarringen Ignar 20 000, 
Enebakk Bygdeungdomslag (1) 9 
10 000, Granly 25 000, Stranden 
Indremisj. for. 4 000, Ytre Ene-
bakk KjØre- og Ridekiubb 10 000, 
F. Flateby speidergr. av NSF 
6000 ' 000, Ytre Enebakk Misjonshus 
4 000, I. Ytre Enebakk KFUK/ 
KFUM 7 000, Enebakk Vann-
skikiubb 10 000, Kirkebygden 
Vel 8 000, Flateby Samfunnshus 
15 000, Enebakk Pistolklubb 
2 000, Flateby Batforening 0, Kir-
kebygden Misjonsiag 4 000. 

Apsmote 
Kirkebygden Sanitetsforening 

avholdt arsmøte tirsdag 17. fe-
bruar. 

Sittende styre bie gjenvalgt, og 
bestâr da fortsatt av: Formann: 
Judith Westlie, nestformann: Jo-
runn Oppsahl, kasserer: Ase En-
gen, sekretr: Kirsti Stubberud. 

Kirkebygden Sanitetsforening 
fyller 50 ar i mãnecLs.skifte febru-
armars. pet legges ikke opp til 

A4ftv0,4WGrte1I&11__40F1 411m.  I wow in- .  
mannen, Judith Westlu til vug-
nett. Et lite seiskap for med-
lemmer blir det riktignok, men 
foreningen har valgt a bruke pen-
gene pa en jubiieumsgave til et 
godt formal innen kommunen. 
Hvem som skal fà jubuieums-
gaven er forelØpig ikke bestemt. 

Slwespillerkunst pa sill beste! 

VIGNETT 

Trekk pusten godt inn, det er 
faktisk en iivsnØdvendighet det 
der a puste. Du kan na kobie bort 
aile trivielle problemer og din 
konsentrasjon skal vre rettet 
mot hendeiser i nrmiijØet. 

Er du kiar over at du seiv er en 
vesentlig del av nrmiijØet. Nei, 
ikke det! Det er dessverre en 
gjengs oppfatning. Huff og Huff, 
det er sâ mye som skulie vrt 
gjort anderledes! Det skier aidri 
noen ting, og tenk pa den for-
ferdelige ungdommen som bare 
blir verre og verre. Dette er vel 
kjente takter. Seivkritikk er en 
dyd, nâr den er bevist. 

La oss se iitt nrmere pa vârt 
nrmiijø. Hva er nrmiijØ? Kan 
nrmiijØ vre farlig? 

FØrst vii jeg for ordens skyid 
ganske raskt beskrive nrmiijØ-
et. Uttrykket er ganske nytt (re-
lativt sett) og beskriver et geo-
grafisk omrade, begrenset i om-
fang av hvor vi seiv fØier og me-
ner var tilhØrighet er. Der vi bor, 
sover, mØter naboer, gár i butik-
ken, arbeider, bruker det meste 
av var fritid. Der hvor váre barn 
vokser opp, gâr pa skoien, knyt-
ter sine fØrste  fØieisemessige 
forbindeise og former grunniaget 
for hoidninger som skal utvikies 
resten av iivet. Et omrade be-
stâende av barn, ungdom, voks-
ne og en eldre generasjon, der for-
utsetningene, rammebetingel-
sene til hvordn vi skal 

ren. e makter. De siste blir OgSá 
omtait som politikere og ad-
ministrasjon. Men en ting er helt 
krystallklart at alle vi som inn-
gár i det a vre nrmiijØ har et 
ansvar. 

Nar vi na vet at nrmiijØet er 
oss seiv, og politikere er vaniig 
mennesker i vàrt nrmiijØ, sà 
har du foriengst stilt spØrsmáiet 
om hvorfor nrmiijØet ikke blir 
bedre. Etter alie kiager a dØmme 
ma det meste vre gait. Forkia-
ringen kan vre at det enkieste 
her i verden er a kiage pa andre. 
Det er politikerne sin skyid, det 
er skoien som ikke tar oppgaven 
sin aivoriig, eiier det er idretten 
som skaper tapere. Vi definerer 
et koiiektivt ansvar og vips sa er 
vi seiv uskyidige som hvite sma 
lam. 

Sofasittere! iukk opp Øynene, 
siutt med bekiageisene og gjØr 
floe. 

Den gruppen i nrmiljØet som 
ma gjØre noe er foreidre, de voks-
ne og ungdommen. NØkkelen til 
forbedringer ligger i forhoidet 
meiiom generasjonene voksen og 
ungdom. Jeg har ofte undret meg 
over hvorfor sa mange foreidre 
siutter A føige med sine barn nar 
de blir tenaringer. Det er en sel-
fØlgeiig ting a hjelpe, ire og 
støtte barna nár de er sma, men 
nar de blir tenâringer er ofte ung-
dommeris interesser ikke ienger 
sammenfallene med foreidrenes 
interesser, og ungdommen ma 
kiare seg pa egen hand. Aviats-
handel er et passende uttrykk pa 
den maten iommepenger blir 
brukt til a kjØpe seg ut av an-
svaret. 

En unnskyidning som jeg hØrte 
her om dagen kan vre til etter-
tanke. En person bie spurt om a 
delta i en iokai aktivitet, -jeg 
beklager" svarte personen, men 
jeg har ikke tid, du forstar, jeg er i 
fast arbeide". (Dete er ikke 
oppdiktet). 

Kjre leser, spørsmaiet er ikke 

om vi har tid, 
hjeipe til med. 

Vi voksne ma i mye sterkere 
grad bidra til samspiiiet med 
ungdommen i vart nrmiljØ. Vi 
ma gjøre  mer enn a sitte i v.re 
sma krypinn a prate. Kom dere 
Ut og vr aktive sammen med 
ungdommen i bygda. La beting-
eisene for samspiliet bii utformet 
i feiiesskap. Det er ikke nok a Øke 
beviigningene til iommepenger. 
Vi har alie en funksjon a fylle. 
Vanskeiigheter vil du mØte, men 
vr ikke redd, grip muligheten 
nâr den dukker opp. Det er til 
siutt kun et spørsmai om priori-
tering av din tid. Prioriter noe til 
nrmiijØet og de menneskene 
som setter pris pa deg. 

NØkkelordene er enkle, TENK 
POSITIVT og ENGASJEMENT. 
Neste gang noen kontakter deg 
og ønsker a ha deg med, skal du 
ta det som et kornplimang og en 
U. 	 it. 	et.140XIL  

feiles aktiviteter i Enebakk. Mye 
kan selføigeilg gjØres bedre. La 
ikke mulighetene vre til hinder, 
men inspirere til a delta. Det 
viktigste er ikke hva du gjØr, men 
at du gjØr noe. 

Hva er sa budskapet til ieserne. 
Fiiosofien om nrmiijØet er me-
get enkei. 

Den materaiistiske streven et-
ter veistand er ikke noe mal i seg 
seiv. Den gir oss muiigheter, 
iangt Ut over det som har vrt 
muiig tidiigere. Prisen for denne 
materaiistiske veistand ma ikke 
vre kontakten meilom genera-
sjonene. NrmiijØet er ditt vik-
tigste sosiaie miijø som skal gi 
trygghet og styrke. Du har et an-
svar for dette. 

Jeg háper ikke at bygda Ene-
bakk er bebodd av mennesker 
med samme hoidning som Ibsens 
Peer Gynt og iytter til Bøygens 
ord <<ga utenom". 

Finnes slike mennesker i Ene-
bakk, sa er det kjre leser, et hap 
at de ikke sitter i vart kom-
munestyre. 

'<A tenke det, a mene det, a si 
det, og a yule det med, men a 
GJØRE DET>'! Livet behØver ik-
ke vre sa vanskeiig. Tii dere 
politikere i Enebakk, dere er bare 
ansvariig for a iegge forhoidene 
til rette, elier med andre ord, 
nrmilj Øets rammebetingeiser. 
Men som foreidre har dere et mye 
stØrre ansvar. SpØrsmalet til 
siutt blir: ønsker vi foreidre og 
politikere i Enebakk a vre hold-
ningskapende for bygdas ung-
dom, eiier vii vi overiate dette til 
andre mennesker i andre kom-
muner. 

Sognepresten representerer en 
del av nrmiijØet. Stafettpinnen 
sendes videre til Sogneprest Stei-
nar Heigheim som vii beskrive 
mulighetene innom den kristne 
aktiviteten i Enebakk. 

Kjre leser, jeg haper vi er 
kommet pa taiefot. 

Dag Haug. 

men hva vi kan 



ITALIENSK 
PA FLATEBY 

Fredag àpner italiensk restaurant pa Flateby. 

Kafeteriaen hos Clifford er en saga blott. 
Etter en mined med stengte dØrer har lokale-
ne forandret stil og utseende. Hvite buer, piz-
zaovner og bilder av romersk arkitektur og 
kunst, jo ná blir det italiernsk. Navnet er Ri-
storante Pizzeria Italia., og skal drives av to 
italienere, Massarelli Nicolax og Antonio Le-
fone. Arne Berger serfram mot  sØndagens  gubberenn. 

SAMME PROFIL 	 med ryggsekken, flagget og heia- 
Arets gubberenn vil holdes i stil plakaten og komme. Ja, for dette 
med fjorarets arrangement Og ser j"  til a b.i en folk 	av d 

I,. - 

ut til a inneholde samme meng-
den med navn. Mange stiller opp 
pa ny, noen forsvinner, mens an-
dre har passert den magiske 
grease pa de 40. Nytt av aret er 
nringslivets ramme rundt det 
hele, disse far stilhe med gratis 
rekiame. Bygdefolket oppfordres 
til a plukke ut sine favoritter, ta 

II 

REDD BARA 
Jernbaneiorei 2, Oslo I 
Poslirokonio 5000187 

Styret i Ytre Enebakk ungdomsklubb ma net sette sin lit 
til at kommunenfinner en lØsning pa romproblemet. 

	J 

Personlige 
smykker! 

Rydd i smykkeskrinet ná! 

Vi smelter om - og lager 
det nydeligste personlige 

smykke til deg! 

Et smykke ingen andre 
har maken til! 

ME-RU SENTER 
Strømsvn. 80, Strommen 
hf. 7193 73 

GRATIS PARKERING - bak senteret 

GULLSMED • VERKSTED s GALLERI 
IF 

VIGNETT 

KLART FOR GUBBERENNETI, 
Noen sponsorav-

taler eller trenings-
leire er det ikke butt 
pa hopperne som sØn-
dag motes i Lotterud-
bakken. Men de ser 
ikke ut til a svikte av 
den grunn. LØrdag 
var mange av kon-
kurrentene samlet 
for a trene, og en del 
matte nok innrØmme 
at dette var seson-
gens fØrste tur over 
kulñ. I mange tilfel-
ler var ogsâ dette i a!-
ler hØyeste grad syn-
hg. Armer veiva og 
gamle ski kiaska ned 
i annarenna, men mo-
ro, ja det sâ det ut 
som de hadde det! 

Pa tilskuerplass finner vi Arne 
Berger som netopp har unna-
gjort dagens treningsØkt. Med 
ski av edel árgang over skuldra 
betrakter han uriggutta som flak-
ser over hoppet. —Er med fordi 
det er moro , sier seniorn( klasse 
over 60 ) og smatter litt pa pipa. 
—Da jeg stilte opp ifjor hadde skia 
stàtt ubrukte i 32 âr. 

—Rettene blir internasjonale, 
sier Antonio.— Spesialiteter er la-
sagne, pasta, pizza og spagetti, 
men vi har masse forskjellig bade 
lunsj, middag, desserter og kaffe. 
Og de italienske guttene er ingen 
nybegynnere pa omradet. An-
tonio er utdannet kokk og har 
tidligere jobbet pa Valentes, Be-
ha Napoli og Mamma Rosa. Ma-
sarelli er kokk og servitor, ogsa 
med erfaring fra flere spisteste-
der i Oslo. 

ATMOSFJERE 
Restauranten ápner fredag  

27.februar, og det blir satset pa 
en italiensk atmosfre med bil-
der, lamper, buer og grØnne plan-
ter. Pizzaovn er innkjØpt fra ita-
ha, og ifØlge Massarelli steker 
den pizzaen slik at smaken blir 
som i de gamle vedovnene. 

Cateringservice vil de ha, og de 
kan holde seiskaper for hundre 
personer. 

Vignett Ønsker lykke til med 
Ristorante Pizzeria Italia! 

Om det blir noen hard konkur-
ranse vet han enná ikke. Fjorâ-
rets deltager i kiassen, Káre 
GjØrstad haper han stiller, men 
hvilke treningsdoser han 	 
uvisst. Ogsâ Martin Jahr som 
stiller i juniorklassen har avsatt 
noen formiddagstimer til opp-
ladning foran sØndagens dyst. 

—Detta blir fØrste hoppet iár. Da 
jeg stilte ifjor hadde jeg ikke 
brukt skia siden jeg gikk ut av 
Landbruksskolen i 1951. 

2 
grunn for at byggekomiteen pa 
torsdag fikk generalforsamlin-
gens aksept pa a ga av. 

Andeler tilbakebeta-
les 

sa langt har prosjektet mot-
tatt kr 40 000 i statstØtte til plan-
legging av tiltak i nrmihjØ. 
29 000 av disse er disponert, hvo-
ran brorparten til arkitekthono-
rar. Tilbake star 11000, hvorav 
10 000 skal benyttds til a betale 
siste arkitektregning. Resteren-
de del av det totale belØp  er gatt 
til renter og gebyrer, annonser 
porto osv. Det gjenstar Ca. 1 000 
kroner av belØpet. Smaregninger 
kan enna komme, men general-
forsamlingen vedtok at det en-
dehig resterende belØp nar regn-
skapet er gjort opp skal over-
sendes Enebakk kommune. Inn-
betalte andeler pa totalt 46 000 
kroner skal tilbakebetales. 

Generalforsamligen vedtok a 
oversende alle dokumenter i sa-
ken Mjr Samfunnshus til Ene-
bakk kommune. 

MisnØye 
pa forsiag fra Tore Tidemann 

ble det videre vedtatt at doku-
mentene oversendes med brev 
hvor man gir tilkjenne sin mis-
nøye med behandhingen av sa- 

ken. Ahle henvendelser skal sen-
des til ordfØrer,  og svar pa tid-
higere brev og sØknader skal 
etterlyses pa radmannskontoret, 
med anmodning om at det blir 
gitt en redegjørelse i kommune-
styret. Kopi av ahhe brev skal og-
sa ga til pressen og østland-
ssendingen. 

Klubb - kommunens 
ansvar 

I Mjr Samfunnshus var det 
planlagt lokaher til ungdoms-
klubb i Ytre. 400 kvm. i kjehleren 
skulle innredes til dette formalet, 
og ungdommen har vrt meget 
tent pa deane oppgaven, og det  

var godt i gang med planløsnin-
ger som det var forutsatt at de 
sehv skulle utarbeide for klubb-
arealet. Klubben holder i dag til i 
Kjelheren i Ytre Enebakk skole. 
Lokahene er sma og det er vans-
kehig a a til noen form for grup-
peaktivitet. Lokalets fysikk be-
grenser klubbdriften sterkt. Ikke 
underlig derfor at det nettopp 
var ungdommen som sluttet opp 
om generalforsamlingen torsdag. 
Kravet om klubblokaler i Ytre 
Enebakk henger na i lufta, og 
ungdommen ma na sette sin lit 
til at Enebakk kommune tinner 
en hØsning pa dette spØrsmalet. 
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CYJ"IØBEL 
CVERL(Sj iDis 

TIf. 02/92 64 50 

VANNSENGER 
komp. fra kun kr 2950 

183 x 210- 153 x 213 

- Ogsá andre varianter 

Husk vi forer ogsâ tepper og ryer. 
Mange fine furumober. 

Mye i syrelutet furu. 

wl~ 
BRUN 

HVIT 

Str. 31-34 
kr 320.- 
Str. 35-40 
kr 3b0.- 
hvit, rod, sort 

Str. 41-48 
kr 37O- 
kun sort 

1/) 	. 

cji ataj-ama J 
rE/7 

Grendesenteret - 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

I 

VIGNETT 

 

Handikapbading hvep Pdag 

 

Hver lØrdag er det handikapbading pa Ene-
bakk ungdomsskoie. Bassenget varmes opp 
til mellom 32 og 34 grader, og her mykes stive 
iedd og muskier opp. DØra stenges ikke for 
noen, men i fØrste rekke er det et tilbud til 
eldre og uføre. 

Pd bassengkanten firmer vi 
Jan Petter Olsen fra handikapla-
get. - Vi er ailtid to vakter, for-
teller han, minst en har livred-
ning - og fØrstehjelpskurs. En 
lØrdag i mdneden stiller Lions 
opp, dessuten er Anders Sari-
berget ansatt i lØnnet stilling fra 
kommunen. De resterende yak-
ter er frivillige fra handikaplaget. 
Synes ikke det er noen belast-
fling. De fieste av 055 har selv et 

Ring 414635 
ogbli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra kr. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

f REDD BARNA 
TIf.: (02) 414635 

handikap og benytter anlednin-
gen til a fd en dukkert, sier Olsen. 

Astma og revmatisme 
Hvem kan det varme vannet 

hjelpe? 	 - 

- Stort sett er det bra for alle 
handikap, svarer Olsen. - Vre 
seg astma, revmatisme eller 
ryggplager. Mange barn har dess-
uten butt kvitt vannskrekk. 

Ogsd fysioterapaut Vigdis 
Bergvil stiller gratis opp pa 
morningen med hjelp og veiled-
ning til Øvelser og massasje i van-
net. 

Helper for ryggen 
Plaskende rundt i vannet fin-

ner vi familien Dalby. - Har lenge 
vrt plaget med ryggen, forteller 
Marit Dalby. Et varmt bad i uka 
er ordentlig godt. Dessuten er 
det fint for ungene sd vi pleier a 
komme hele familien. LØrdags-
badet er butt noe vi gleder oss til 
og ser fram til, sier hun. 

Familien Dalby gleder seg hele uka til lØrdagsbadet i oppvarmet basseng, Øistein, 
Terje, Marit, Stian og Eirik. 

FoIkebibhoteket flyttep 
I minst to uker 

kommer Enebakk 
Foikebibliotek til a 
hoide stengt grunnet 
flytting. Aud Skog-
hoit opplyser dørene 
lukkes 2.mars, og at 
Enebakk skolemusik-
korps da vii ta seg av 
jobben. 
—Jeg regner med a holde stengt i 
minst to uker, kanskje blir det 
lenger. Oppfordrer derfor folk til 
A følge med i avisen for nrmere 

ARSMBTE 
PENSJONIS1 
FORENINGEN 

Enebakk pensjonistforening 
hadde drsmØte Pd Herredshuset 
11.februar. FrammØtet var bra 
med 72 deltagere. Sammenset-
ningen av det nye styret for 1987 
vii se silk ut 

Leder Torstein Aarsrud, nestle-
der Artur Orderud, kasserer 
Evald MjØnli, hjelpekasserer An-
na Nordby, sekretr Gudrun 
Nordli, styremedlemmer Randi 
Andersen og Helge Killerud, fØrs-
te varamann Helene Fryden-
haug, annen varamann Wilhelm 
Killerud, revisor Clifford Christi-
ansen og BjØrn Lenes. 

Festkomite leder Ragnhild 
Landskug, Randi Andersen 
Rikka Olsen, Oddvar Wen-
nevoid, Simen Degrum, Ellen 
Skaug, Karl Johannesen, Signe 
BrunstrØm, Eli StrØmsborg og 
Ruth Engeiund. Varamedlem-
mer, Astrid Melgdrd, Karl Mel-
gdrd oog Aslaug Bekkensten. 

Turkomite, Marry og Knut 
Sandaker. 

informasjon, sier hun. Skogholt 
ser frem til d komme inn i de nye 
lokalene. —Det blir atskillig stØr-
re plass. Far bedre skranke, bar -
neavdeling, to lesebord , krok for 
tidsskrifter og offentlig infor-
masjon og selvfØlgelig mye bedre 

plass i hyilene. Mange av bØkene 
fra magasinet kan da komme 
frem igjen. 

Rektor Kjell Sietteberg opp-
lyser skolen vii bruke plassen til 
mediatek, et klasserom samt to 
grupperom. 



VIGNETT 

ROkt fisk p 0  a Flateby KURS I MOBEL= 
TAPETSERING 

Thor Bergh og Magne Hansen har startet rØkeri pa industrifeltet pa Flateby. 

Dagmar Christiansen er ivrig delta ger pa Bondekvin-
nela gets kurs i mØbeltapetsering. 

RØkeiaksen A/S, 
trolig det stØrste rØ-
ken pa Østiandet er 
bygget pa Flateby. 

o 

Atte ovner har en ka-
pasitet pa 15 tonn 
laks i uka og rØkér et-
ter gamie metoder. 
Forst og fremst satses 
det pa leveringer til 
butikker, resauran-
ter, hotelier og insti-
tusjoner, men det blir 
ogsá fabrikkutsalg 
for de som Ønsker en 
liten gobit til mid-
dag. 
Bak det nye firma star svolvr-
mannen Magne Hansen som pro- 

duksjonssjef, ifØlge kompanjong 
Thor Bergh "født med fisk i mun-
nen". Selv er han daglig leder og 
bor i Nittedalen. Mange ârs er-
faring har han fra fiskehailen i 
Oslo og har kjØrt  fiskebil i tyve 
ár. Med seg har ogsã Bergh sine 
to sønner  Thor Egil og Jonny 
som star for distribusjon og kjØ-
ring. Den toetasjes store bedrif-
ten pA 500 kvadràtmeter er i stor 
grad bygget av Bergh og Hansen. 
-Er ikke bare fagfolk innen fisk 
lenger, sier nordlendingen. -Er 
snart fulibefarne murere ogsâ. 

FABRIKKUTSALG 
"RØkelaksen A'S" baserer seg 

bade pa eksport og nrmarked. 
-Opprinnelig var tanken vi skul-
le ha en butikk her, men det er 
forlØpig skrinlagt til fordel for et 
fabrikkutsalg. I Enebakk er det 
som kjent ikke srlig stort tilbud 
pa fersk fisk, sier daglig leder. 

Og de kan by pa det meste Ira 
de vanligste fiskesorter til rØkt Al 
og edle sorter som rØklaks, gray-
laks og gravØrret. Ogsá skaildyr 
vii de etterhvert selge. 

Am ROKERIOVNER  \ 
Utstyr er det satset mye pa, og 

blant annet er det investert i dtte 
rØkeriovneLDis& er ay den gam-
le, göde typeñ ôg gir iMge  fag-
mennene et bedre produkt enn 
de nye varmrØkskap der. proses-
sen gár mye hurtigere. 

-Vi liker ikke a stresse og ma-
se, trenger litt tid til a komme i 
orden. Regner med at vi fØrst  til 
hØsten er en bedrift av iitt stØrr-
else, sier Bergh. Men igang ser 
det iallefall Ut som de er kommet, 
for fØr  Vignett stakk innom en av 
de fØrste leveringsdager var det 
kjØrt ut varer tilatten fiskebutik-
ker i Oslo. 

Det hamrer og 
bankes pa Mjar ung-
domsskole hver tors-
dag kveld. Da er det 
Selmer Hansen som 
instruerer sine elever 
i møbeltapetsering. 

Kurset startet sist torsdag, og 
har âtte elever som selv med-
bringer mØbler som trenger en 
oppfiksing. Og skikkeiig veiled-
ning far de. Selmer Hansen er Ut-
dannet møbeltapetserer og holdt  

sitt fØrste  kurs i 1957. Ogsâ i Ene-
bakk har han vrt mange gan-
ger. -Tror det er ti, sier han. 

Mange av elevene mØter opp 
gang etter gang. -Er sá moro, 
smiler Dagmar Christiansen som 
tidligere har vrt pa fire kurs. 
-Dessuten har jeg sâ mye som 
burde vrt ordnet pa. Hjemme r 
det ikke plass, og her far vi sâ god 
hjelp. 

Gudrun Killerud og Jens Dehli 
er pa kurs for fØrste  gang-Ma far 
ordna med putene til disse gamle 
stolene, sier Gudrun. -Skal man 
fa en faglrt til a gjøre det blir 
det sá dyrt. Elevpaodet jublep — 

ekstra buss til BjePke 

Elevràdet pa Enebakk ungdomsskole jubler. De harfatt en ekstra skolebuss til Bjer-
ke. 

Stor var forundringen pa Enebakk ung-
domsskole da det piutselig en dag kom tre 
busser til Bjerke isterdenfor to. En ekstra 
buss til Flateby er noe arbeidsutvaiget ved 
skoien har jobbet for i flere ar. I tillegg har 
elevradet dette skolearet engasjert seg void-
somt i saken. De har fortatt tellinger, sendt 
brev og mØtt opp pa mote med SL og skolesje-
fen. —Reagerte spesielt etter ulykken med 
bussen i Daiefjerdingen

'
sier eievradsfor-

mann Ann-Christin Hval. —Tenk om det had-
de skjedd med en sa overfyit buss som de til 
Bjerke var. At vi na har ftt en ekstra buss er 
moro, det er goy a se at det vi har jobbet for 
gir resultater! 
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VIGNETT 

PJytt fpa kommunen — nytt Ira kommunen 
NawmiljØsenter pa 
Flateby 

Kulturstyret bevilget i siste 
mote inntil kr 8 000 til dek-
fling av lokalleie for <<Prosjekt 
nrmiljØsenter pa Flateby>>. 
Senteret skal etablere base i 
Flateby Samfunnshus, og 
husstyret har sagt ja til at 
man far leie husets mØterorn i 
2. etasje pa visse vilkár. 

Det sØkes ná statlige og 
fylkeskommunale prosjekt-
midler for a komme i gang 
med det videre arbeidet. 

Ragnhild Jølsens 
gray 

vilget torsdag 5 000 kroner til 
rehabilitering av Ragnhiild 
JØlsens gray. Kulturstyret 
foreslo i september 86 overfor 
formannskapet a sette av 
20 000 kr i 87 budsjettet til 
vedlikehold av gravminner i 
Enebakk. BelØpet korn irnid-
lertid ikke inn i budsjettet. Pa 
grunniag av de mange hen-
vendelser som har kommet til 
sokneprest, kirkeverge og 
kulturkontor angaende Ragn-
hild JØlsens gray, og dens sØr-
gelige forfatning, gikk kultur-
styret inn for a bevilge 5 000 
kroner av eget budsjett til 
istandsetting av gravstedet 
til bygdens store forfatterin-
ne. 

Tilskudd til 
loypearbeid 

Kulturstyret bevilget i siste 
mote kr 7 500 til hver av Ene-
bakk IF og IL Driv til prepa-
reringsarbeid i Skifore-
ningens lØyper i innevrende 
sesong. 

Støtte til 
kinobulletin 

Enebakk kulturstyre ved-
tok torsdag kveld a bevilge kr 
16 000 i stØtte til Flateby ki-
nos kinoavis. Kinokomiteen 
oppfordres irnidlertid samti-
dig til a sØke resten av om-
sØkt belØp pa kr 19 600 dekket 
gjennorn annonseinntekter. 

StOtte til 
teatergruppe 

Tre Flateby-ektepar har 
tatt initiativet til a starte en 
teatergruppe pa Flateby. 
Gruppa tar sikte pa a ha til-
holdssted i Flateby sam-
funnshus, og har allerede fatt 
stor oppslutning av mange te-
aterinteresserte. Kulturstyret  

bevilget i siste mote kr 5 000 i 
etableringsstøtte. I kultur-
styrets vedtak het det videre 
at man er instilt pa a gi til-
skudd til dokurnenterte utgif-
ter til instruktØr i startfasen 
pa inntil 3 000. 

Kulturstipend 
Kulturstyret vedtok i tors-

dagens mote a dele Ut tre kul-
turstipend a kr 5 000 i 1987. 
Disse ble tildelt kulturstipend 
for 1987: 

Rune Martinsen, Ytre Ene- 
bakk skolemusikkorps' din-
gent ble tildelt stipend for vi-
dereutdanning i rnusikk i 
forbindelse med dirigentjob- 
ben. 

Kjell Matheussen, ble til- 

delt stipend til stØtte i for-
bindelse med produksjon av 
fly dokketeaterforestilling. 

Ida Indseth MjØnhi ble til-
delt stipend for a kunne vide-
reutdanne seg innen bildende 
kunst. 

Gamle herredshus 
del av bygdetunet 

Garnie herredshus bØr bli 
en del av bygdetunet. Det me-
ner i alle fall Enebakk kultur-
styre som torsdag kveld gikk 
inn for at huset, som engang 
var en del av Flatebygodset, 
skal tilfØres bygdetunet, og 
disponeres som skolernuse-
urn, lokalhistorisk arkiy, ut-
stillingslokale, mØterom, at-
elier og kontorlokale for an- 

svarlig for bygdetunet. 

Det var kulturkonsulenten 
som foreslo en slik dispone-
ring av gamle herredshus, et-
ter at Enebakk kunstforening 
nok en gang hadde rettet hen-
vendelse til kulturstyret med 
anmodning orn a a leie ut-
stillingslokaler i Huset. Kul-
turstyret gikk ogsa enstem-
mig inn for at Kunstfore-
ningen forelØpig far leie Ut-
stillingslokaler i gamle her-
redshus. I kulturstyrets ved-
tak inngar ogsá at det bØr Ut- 
arbeides 	disposisj onspian 
med kostnadsoverslag for 
gamle herredshus. Det er ikke 
fØrste gang disse tankene ka-
stes fram nar det gjelder frarn-
tidig disponering ay herreds-
huset. Da kulturstyret be- 

handlet saken i 85 ble det og-
sa pekt pa Bygdetunets be-
hov for utstillingslokaler, 
samt behov for arkiy, kon-
torplass og lokalhistorisk ar-
kiv. 

Fylkeskonservator har ka-
rakterisert bygningen som 
klart verneverdig, og kultur-
styret var enstemmig i sin 
oppfatning av at en vurdering 
av disponering av huset i for-
hold til kulturverninteresser 
nok en gang er pa sin plass fØr 
huset tas i bruk til rene kon-
torlokaler. Ligningskontoret 
flytter i disse dager Ut av sine 
lokaler i bygget, og det er 
mange som star i kØ for a fA 10-
kaler i vamle herredshus. 

Forts, side 10 (1) 

MANSTYLE ii. etg. 
50 .stk. Levi's 501 
ord. pris kr 448,- 	 NA KR100.- 
(kun en til hver kunde) 

50 stk. Wolsey lammeulls- 	100.- gensere ord. pris kr 398,- 	 NA 

50 stk. Maser bomullspolo 	100.- m/gtidelâs, kr. 229,- 	 NA 

25 stk. Giovanni dresser 	695.- ord. pris kr 1.695,- 	 NA KR 0950 
ryggsekk 	 KR 39. 

VELKOMINN til ny aO pningsfest 
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a 4 1 . 1qa. 
I !urre, 	efr 

torsdag 26. februar kt. 07.00. 

Butikken er nâ full av VARENS NYHETER, 
OG TILBUDENE ER ENORME: 

MOD'ELLE i 2. etg. 
50 stk. Steilmann 
den imbukser ord. pris kr 298,- 	NA 100. 
50 stk. Marl Philippi 
strikkejakker ord. pris kr398,- 	NA100.' 
12 stk. Hettemarks 
kapper ord. pris kr 1.260,- 	 NA 495. 
10 stk. damedrakter 	

A4O5. ord. pris kr 1 .695-/kr 1.428,- 	 N 
20 stk. Segal jerseykjole 	

AlOO. ord. pris kr 398,- 	 N 

Damestrømper 	 KR 10. 
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VIGNETT 

 

Kommep p0  a Flateby kino 
<<Purpurfargen>' 

En '<annerledes" Spielberg-
film, fri for special effects og hØyt 
tempo. Et psykologisk drama 
som skildrer fØrti  àr av den svar-
te kvinnen Celias liv. Fra grov 
undertrykkelse og incest fmner 
hun langsomt tilbake til sitt 
menneskeverd. Hun giftes bort 
til og undertrykkes av -Mister., 
som ogsà holder tilbake brevene 
fra Celias sØster, hennes eneste 
trØst i livet. Da bluessangerinnen 
Shug Avery kommer inn i Mi-
sters liv, hjelper hun Celia til a fri 
seg fra sin dype nedverdigelse. 

Filmen ble nominert til 
Oscars. En annen mangedoblet 
Oscar-film er Woody Allens 
-Hannah og hennes sØstre". 

En nevrotisk familiesaga fra 
Manhattan som beskjeftiger seg 
med Allens favoritt-tema: Be-
gjr og dØd, ekteskapsbrudd, 
det a fâ barn, kunst, det absurde, 
tro, komedie, rock, Bach og jazz. 
Kort sagt, en oppdagelsesferd i 
familielivet rundt Hannah, med 
Woody Allen, som fraskilt ekte-
mann, med sans for hypokonderi 
og Hannas sØstre. Hannahs ekte-
mann innleder et forhold til en av 
sØstrene, og det hele veves inn i 
et utsØkt nett av intime fØlelses-
konfiikter. 

En lettere film er <<Time Bus-
ter>'. Mike brØt seg inn pa luftfor-
svarets forsyningsplass. Og hva 
fant han - det summet, klikket, 
glØdet og dampet. Da han kjØrte 
den hjem, tØmte  den batteriet for 
strØm - da han plugget den inn 
hjemme, mØrkla den hele 
byen... Det han hadde funnet 
var en maskin som brakte bade 
fortiden og fremtiden til ham. I et 
hay av lyn og take forsvant lre-
ren, og hele skolen var snart full 
av hendelser og vesener fra dun-
kel fortid og en fjern fremtid. 

En annen film fra skolemiljØet 
er den populre Rod Lowes nye-
ste film -Oxford Love". Denne 
gangen finner vi ham som Nick 
Di Angelo, en bràkjekk og tanke-
lØs amerikaner som har trikset  

seg inn ved Oxford Universitet 
av en eneste grunn, han er ute et-
ter drØmmepiken en aristokra-
tisk, engelsk ung kvinne ved 
navn Lady Victoria. Han har 
fulgt hennes jet-set liv gjennom 
reportasjebladene i lengre tid, og 
strever iherdig for a bli kjent med 
henne. Omsider gir det 
resultater. 

Actionpublikumet (og hvem 
vil ikke av og til plassere seg der), 
blir ogsá svrt godt tilgodesett 
neste máned. 

Negative kritikker - positivt 
publikum! 

I likhet med den nylig viste 
"Plastposen>>, fikk den norsk-
amerikanske action-filmen "Tur-
naround>> tildels svrt dárlige 
kritikker av Oslo-pressen. Men 
publikum ser ut til a ignorere 
dette. Plastposen ble en kjempe-
suksess og Turnaround fØlger og-
sâ bra opp. 

Litt om handlingen: Den ver-
densberømte magikeren Theo 
star ph scenen sammen med bar-
nebarnet Ben. - En ukes tid sene-
re skal Ben holde juleselskap 
hjemme. Stemningen er pa topp 
da Mouser og gjengen hans tren-
ger seg pa. De Ødelegger alt de 
kan komme over og snart er hu-
set forvandlet til en sØppelhaug. 
Stemningen hjemme hos Ben er 
pa bristepunktet, men Theo tar 
det hele med ro. Han vil ikke gi 
opp - han vil gi igjen. Og han for-
bereder en magisk nyttársaften 
for Mouser og gjengen hans - en 
fest de aldri vil glemme. 

<<Dragens Ar'> den stØrste 
gangsterfilmen siden Gudfaren, 
er regissert av Michael Cimino, 
verdenskjent etter filmsuksessen 
>'Hjortejegeren>>. 

Kort fortalt handler filmen om 
Stanley White, en hedret politi-
mann i New Yorks gatemiljØ, blir 
politisjef i Chinatown, med ordre 
om a renske opp i kriminaliteten. 
Som tidligere marinesoldat i 
Vietnam, fØler han seg hensatt til 
jungelen igjen, men denne gan-
gen er han innstilt pa a vinne... 

Oscarnominert i skrekkfilm. 
Valget mellom A vinne eller dØ 
kan ogsà offiser Ripley, fremra-
gende spilt av Oscarnominerte 
Sigourney Weaver. I skrekkfil-
men <<Aliens II>' tar regissØren 
James Cameron opp trâden fra 
Ridley Scotts fØrste del av scien-
ce-fiction eventyret om den kvin-
nelige romfartskapteinen. Pu-
blikum kan holde hverandre kol-
lektivt i hendene i pâvente av 
den enorme overraskelsen fil-
mens helter star overfor i kam-
pen mot rom-monstrene. Pa 
tross av en lengde pa 2 timer og 
17 minutter, holder Cameron 
spenningen pa et meget hØyt 
plan gjennom hele filmen. Svrt 
spennende er det, men her er det 
ikke mye a more seg over. 

En actionfilm med mer humor 
er derimot action-parodien 
-Kong Salomos Miner<<. Boken 
-Kong Salomos Miner" er tre 
ganger tidligere blitt filmet. Den 
fjerde versjonen har Richard 
Chamberlain som helten. Bort- 

sett fra visse likheter med grunn-
historien, har romanen og filmen 
ikke mer felles enn tittelen. Rol-
len.som Allan Quatermain - hel-
ten som tar alle hindringer med 
knusende ro, enten han befinner 
seg i kannibalenes gryte, eller 
henger i fØttene i et rep over iltre 
krokodiller - ligger langt unna de 
rollene Richard Chamberlain har 
hatt i TV-serier og filmer de sene-
re ár. Her kan Shogun, Tome-
fuglene og Raol Wallenberg nev-
nes. 

I den humorLsti.ske sjanger ma 
vel ogsa -Howard--  Denu*roljge 
helten<< plasseres. En Donald-hg-
nende, forvirret andefigur blir 
<<beamet>> ned fra en planet i det 
ytre rom og lander utenfor en 
rockekonsert i Cleveland. Ho-
ward blir snart bestevenn med 
den kvinnelige punk-rocke-san-
geren Beverly, - og de to hopper 
til køys  sammen. Etter hvert blir 
det en klassisk Star-Wars feide 
mellom det Gode og det Onde, og 
den fjrkledde hovedpersonen  

blir etter hvert litt av en helt, 
som redder jorden fra tilintet-
g.jør&se. 

Men den virkelige rendyrkede 
komedien star John Cleese for. 
Ham dere lyst til a bli virkelig Un-
demholdt, sa fa med dere kom-
edien <<Clockwise>'. Vi mØter 
John Cleese, fra Monty Python 
og Hotell i srklasse, som spiller 
den alltid punktlige overlreren 
Stimpson, som baserer hele livet 
sitt pa klokken. 

Stimpson er pa vei til sitt livs 
hOvdepunkt. han skal holde tale 

feranse, men ved en feiltagelse 
gár han pa feil tog, noe som med-
fØrer en vill kamp med tiden for a 
rekke motet. 

Denne gangen har de f.tt med 
seg noen av de stØrste skuespil-
lerne i England, som sammen 
utgjØr denne morsomme kom-
edien. 

For do yngste 
Fapvel til 
Hatt guiv 

Etter 10 ar med flatt gulv og 
plastikkstoler kan Flateby Kino 
den 22. mars puste lettet ut og 
Ønske publikum velkommen til 
114 komfortable sitteplasser. 

Disse sitter pa et uttrekkbart 
amfi, som nar det er sammen-
slatt, ikke bygger mer enn vel en 
meter ut fra bakvegg. 

I <<gamle dager" hadde man 
plass til 250 pa det fiate gulvet. 

Na em dette, som nevnt, redusert 
til 114 plasser. økt komfort kre-
ver mer plass. Man kan derfor ri-
sikere a f6 utsolgte (!) hus pa Fla-
teby Kino i fremtiden. sa her lØn-
ner det seg kanskje a vre litt 
tidligere ute enn det man pleier, 
- spesielt kanskje apningsdagen 
for da vises de tre topp-filmene 
DEN SVARTE HINGSTEN for 
barna, ungdommen far mote Rob 
Lowe i OXFORD BLUES og for 
det voksne publikum Spielberg-
filmen PURPURFARGEN. (For 
ytterligere informasj on om filme-
ne vises det til ukentlig omtale 
pa side 3 i Vignett). 

Med Flateby Kinos nye DOL-
BY STEREO lydanlegg ma man 
vel trygt kunne si at det ikke vil 
bli gjort skam pa Pink Floyds su-
pre musikk i filmen -THE 
WALL-. 

Den nâ sá kjente BOB GEL-
DOF spiller Pink, en rocke-artist 
innestengt i et hotellrom et sted i 
Los Angles. For mange konser-
ter, for mye stoffmisbruk, for mye 
applaus, et utbrent tilfelle. 

Ogsa denne mäneden vises en 
Disney produksjon. Det er for- 
tellingen om "Peter Pan<< som 
har gledet generasjoner av barn, 
og har tatt dem med pa reisen til 
Eventyrland der alt kan skje og 
alle drØmmer ga i oppfyllelse. 
Med sá fA barnefilmer som finnes 
i dag, er det virkelig med glede 
det oppfordres hele familien til a 
ta seg en tur pa kino nar -Peter 
Pan>> kommer innom Flateby Ki-
no. Og naturhigvis er det norsk 
tale, sa ogsa de minste kan forsta 
hva som blir sagt. 

Klassiker med stjernenavn 
.Lille Lord Fauntleroy" er-

filmen mange foreldre vil kjenne 
igjen fra barnetimens glanstider 
der den ble spilt som radioteater, 
og mange har vel ogsa lest ho-
ken. - Om fattiggutten Ceddie 
Errol som far livet sitt forandret, 
da det viser seg at han er søn- 
nesØnn 	av 	Jarlen 	av 
Dorincourt.... 

<<Den svarte hingsten'> er histo- 

mien omen gutts kjrlighet til sin 
hest. Som de eneste overlevende 
fra et skibsbrudd, blir Alec og 
den ville svarte hingsten skylt i 
land pa en ode Øy, hvor de sam-
men hjelper hverandre i kampen 
for a ovemleve. Den er spennende 
og kanskje litt trist av og til, men 
ender godt! 

Gjensyn med Tintin 
Tintin er en alminnelig ut-

seende fyr som raker bort i ual-
minnelig sterke eventym sammen 
med vennen, kaptein Haddock 
og bikkja Terry. Denne filmen em 
en slags James Bond-historie, 
der det gjelder a fange noen 
skumle forbryteme som holder til 
pa bunnen av en kunstig sjØ i 
landet Syldavia. Filmen er full av 
spennende handling, og selv-
fØlgelig klamer Tintin brasene. 

RØmlingene 
Alvie og Boots fiykter til Utah 

etter at Boots far Alvie ut av 
fengselet i Texas. Underveis ro- 

ter de seg bort i et tyveriforsØk 
pa en hØne, et vrak av en bil som 
ikke vil starte og et man. 

Alvie, den selvutnevnte leder, 
tar alle avgjØrelser, og Boots prØ-
ver a ra dem ut av ufØrene. Men 
alt gar galt, helt til en liten seks 
am gammel pike gjemmer seg i 
baksetet pa den gamle bilen de 
ham stjalet. 

Med Flateby Kinos nye DOL-
BY STEREO lydanlegg ma man 
vel trygt kunne si at det ikke vii 
bli gjort skam pa Pink Floyds 
supre musikk i filmen -THE 
WALL,,. 

Den ná sà kjente BOB GEL-
DOF spiller Pink, en rocke-artist 
innestengt i et hotellrom et sted i 
Los Angeles. For mange konser-
ter, for mye stoffmisbruk, for mye 
applaus, et utbrent tilfelle. 

1 



Her skal det males! 

- kjokkenet for deg 
som vii ha det beste! 

Bade inne-
og 

utelamper 

ale 
storrelser 

Utstillingskjokken 
i hvit beiset eik 

selges 
med 40% rabatt 

En energisk gjeng, kiasse 6.8 pa Stranda skole. 

W-POW"' ,  STORST I ENEBAKK 
0  'W 5101, 

! 	1'j3
1inttt trenger 

ogsá din stotte 

Na kr 60,- til 1. juli 

Avisen skal sendes til: 

I Navn 	  
I 

Adresse 	  

Strømsveien 81, 2010 STRØMMEN 
Tif.: (02)71 5145 

Apningstider: 
Mand., tirsd., 
onsd. 
og tred..kI. 10-17 
Torsd... kI. 10-19 
Lord.....kI. 10-14 

LAMPESPESIALISTEN i Stromsvn. 28, Strommen 

har 1 000vis av lamper i 3 etasjer! 
Vi selger nà 
utlamper 50% med opptil 

L'74rEHU ET  
SI88MSVN 28 228 82.1N 881 11 82? 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

140H0nv4 (4&1€5 
ftkfiMr 

/IGNETT 

Med malepkost I klassepommet 
Grâ, triste vegger 

forsvinner under iv- 
rige 	malerkoster. 
Knalle farger og mer-
kelige figurer dukker 
opp pa veggene. Det 
er time i kiasserom 11 
pa Stranda skole, 
men elevene ser ut til 
a vre opptatte av 
helt andre ting enn 
skolebøker. Kamu-
flerte i hullete bukser 
og slitte skjorter er 
de i ferd med a male 
sitt kiasserom i den 
mest originale stil. 

Det var elevene seiv som kom 
med Ønske om a gjØre noe med 
kiasserommene. Saken var oppe 
i elevrâd og irerrãd og fikk full 
stØtte. Sist uke reiste to sjet-
tekiasser pa leirskoie, og 4A og 
6B benytttet aniedningen til a 
sette i gang. Kiassene bie deit i fi-
re grupper, og disse maite hver i 
to timer om dagen. De andre 
hadde vanhig undervisning i de  

lante klasserom. Da Vignett tit-
tet innom onsdag formiddag, var 
fjerdeklasse ferdig med sitt rom. 
Det var butt knail guit og svrt 
sâ trivelig. Figurer vii de ogsá 
male, men det blir det ikke tid til 
fØr vinterferien. Na hâper de bare 
pa litt penger til stoff slik at de 
kan sy nye gardiner pa <hândar-
beiden>>. 
God innsats 

For a finne 6B var det bare a 
fØlge luktesansen, og nesa trakk 
mot rom 11. Her fant man fern 
ehever 	mehiorn 	avispapir, 
maier,spann, gardintrapper og 
pensher. - KjempegØy, sier de. - 
Har aidri malt fØr, men dette var 
moro. 	 - 

Kiasseforstander BjØrg  Bente-
rud sier hun er meget godt for-
nØyd med den innsatsen elevene 
har gjort. De har tatt jobben an-
svarsfuiit. Mye har de mattet job-
be pa egenhànd med fag, men 
dette har de greid veidig fint. 

Jan Erichsen er ifØige elvene 
den tekniske leder, og han ma 
Pare innrØrnme resultatet er at-
skillig bedre enn ventet. Dess-
uten pâpeker han at opplegget er 
i trâd med M85; det a ha ansvar 
for skolen og skolernateriellet. 



BLI FADDER ! 

 

Fadderskap betyr 
mye pa kort sikt 
og har virknirig 

langt inn i framtida. 

REDD BARNA 
I TIL: (02) 414635 

VIGNETT 

Oda Bergdahl to: k utdannelsen 
da bap~na var hbtt vok 
Oda Bergdahl pa Flateby er dame med tal i. Ung var hun da den 

første sØnn kom til verden, og planer om utdannelse matte skrinleg-
ges. Men i bakhodet ulmet hele tiden drØmmen om skolegang, a skaffe 
seg en yrkesutdannelse. Og da den eldste sØnn begynte pa gymnaset, 
startet hun pa sykepleierskolen. Idag, tolv ãr senere kaster hun seg 
atter en gang energisk over bØkene. Na er det det jordmorhøyskolen, 
og som hos hennes yngre medelever kan hun bade ha eksamensnerver 
og vre skoletrett. 

Mors kjØttkaker pa sØndagen, det sier ikkefamilien nei 
takk til. 

Hun kommer fra Ardaistangen 
i Sogn, og her tok hun realskolen. 

Deretter bar det til 
østlandet der hun giftet og ble 
rnor i ung alder. -Valgte a vre 
hjemme da guttene Pal og Knut 
var smâ, derfor matte utdannel-
sen skrinlegges. Men det ulma 
hele tiden et Ønske bak i hodet 
om a skaffe meg en yrkesut-
dannelse. 

33 âr ble Oda fØr skolesekken 
kunne pakkes. -Begynte pa sy-
kepleierskolen da Knut startet 
pa gymnaset. At det ble akkurat 
sykepleien har flere ârsaker. Har 
alitid hatt lyst til a gjøre noe der 
jeg har kontakt med mennesker. 
Da jeg var jente var den store 
drØmmen a bli sentralborddame. 

SJOKK FOR FAMILIEN 
Oda forteller hun sendte inn 

sØknaden uten at familien visste 
om det. -Sjokket var stort bade 
for meg selv, barn og mann da 
det viste seg jeg var kommet inn. 
Selv ante jeg ikke hva det var jeg 
hadde begitt meg Ut pa. Eneste 
erfaring fra sykehus var da jeg 
fikk mine to barn. Men jeg var sâ 
motivert og ivrig at de vansker  

det fØrte med seg forsvant bak 1 
rekka. Var nok like bra. Skal 
man tenke pa alle motbakkene 
pa sletta har man tapt pa 
forhand. -Hvilke vanskelighe-
ter var det din skolestart fØrte 
med seg? 
-En Økonomisk belastning var 
det, matte ta opp lan for a greie 
det. Dessuten matte resten av fa-
milien 1re seg a ta stØrre del i 
husarbeidet. I begynnelsen gikk 
middagene i hamburgere og poi-
ser uten poteter, men etterhvert 
har de utvidet sin erfaring pa det 
omradet. Dessuten har de 1rt a 
bruke vaskemaskina, selv om det 
ofte medfØrer en noe blalig hvit-
vask. 

PA HYBEL 
A sette seg pa skolebenken et- 

ter sa mange ar syntes ikke Oda 
bød pa store problemer. -Har 
alitid vrt vitebegjerlig og ivrig 
etter a lre. At de andre elevene 
stort sett har vrt yngre ser jeg 
bare som et pluss. Det far meg 
selv til a fØle meg ung, pa samme 
tid som jeg kan gi de andre noe 
av min livserfaring. Etter endt 
skolegang begynte Oda Berdahl 

A jobbe pa LillestrØm sykehus. 
Her ble hun i atte ar, fØr ransel og 
skolebenk atter fristet. NA er hun 
igang med jordmorhØyskolen, og 
bor i teoriperiodene pa hybelhus 
pa BygdØy. -Er fri og kan for en 
gangs skyld bare tenke pa meg 
selv. Men det er ikke fritt, jeg 
lengter hjem til familien og de 
forpliktelser det medfØrer. 

IKKE BARE FODSLER 
Oda er opptatt av a M Ut infor-

masjon om jordmorens arbeids-
felt. -Mange tror vi bare tar imot 
barn. Dette er bare halve sannhe-
ten. Det er tre viktige punkter 
svangersskap, fØdsel og barsel. 
Vi underviser og veileder i barsel-
tia samt gir rad om 
familieplanlegging.Utføre svan-
gersskapskontroller kan vi, og et 
Ønske er bedre sammarbeid med 
allmenpraktiserende leger. Kan-
skje kunne de tatt to-tre kon-
troller ilØpet av svangersskapet 
og vi de resterende. De erfaringer 
jeg har viser kvinner som har 
gatt hos jordmor setter stor pris 
pa dette. Det ideelle tror Oda 
ville vrt om jordmora kunne 
fØlge den samme pasienten gjen-
nom hele svangersskapet, fØdsel 
og barsel. Slik er vaktsystemet 
alt for lite fleksibelt. Det er lite 
tilfredsstillende for begge parter 
at jordmora ma ga av vakt n 
kvinnen hun er blitt kjent med 
skal fØde. 

EKSAMENSNERVER 
Til vàren skal Oda opp til eks-

amen, neste ar er det turnustje-
neste der de skal levere hove-
doppgave i selvalgt emne. -Klart 
jeg har eksamensnerver. Tror det 
bare er sundt. Men jeg har lalle-
fall lrt at det ikke hjelper med 
sprenglesing den siste dagen. 
Nei, da slapper jeg helt av med 
noe ganske annet. PrØver isteden 
a jobbe jevnt og ser litt stort pa 
det. Kjenner meg selv og vet hva 
jeg star for. Faller derfor ikke 
sammen om jeg skulle ha en dar-
1mg dag pa eksamen. En god ka-
rakter er goy, men deter ikke alt. 

SkoletrØtte er alle en og annen 
gang mener hun. -Det er en nor 
mal prosess. Enkelte ganger blir 
man staende pa stedet hvil. Alt 
er bare svart, men sa kommer det 
en god dag pa sykehuset. Man 
blir minnet om at det betyr mye 
A vre noe for andre. Srlig er fØ-
deavdeligen et sted som gir deg 
slike puff. En fØdsel er viktig og 
stort a vre med a dele. 

Med stor entusiasme anbefaler 
Oda andre kvinner som er i sam-
me situasjon hun var a starte opp 
med en utdannelse. -Om lysten 
er stor nok drar den halve lasset! 
sier hun energisk. 

Salg av neringstomt 
Formannskapet gikk i manda-

gens mote inn for at Mur og Gra-
veservice Eiendomsselskap A/S 
far kjØpe et tilleggsareal pa 1 370 
kvm. pa  Rud nringsomrade pa 
Flateby. KjØpesummen er fast-
satt til kr 49 836. I kjØpekontrak-
ten inngar at eiendommen gnr. 2 
bnr. 25, 62 og 55 har adkomstvei 
til Bruseveien gjennom tomte-
arealet. 

Leiekontrakt-
biblioteket 

Formannskapet gikk i manda-
gens mote inn for a godkjenne 
fØlgende leiekontrakt for Bibelio-
teklokalene i StrØmsborg og 
Enersens nybygg i Kirkebygden. 

Totalt leieareal blir 221 
kvm,medregnet et lagerrom 
samt andel av fellesareal. Arlig 
leiesum blir da 123 760. 

Dette er en merutgift pa kr 
46 000 1 forhold til den opprmn-
nelig anslatte leiesum. Biblio-
teket flytter inn i de nye lokalene 
1 lØpet av februar. 

Gangvei 
Formannskapet vedtok man-

dag a utsette sak om gang og 
sykkelvei langs Raken. De øns- 

ket nrmere redegjØrelse fra tek-
nisk etat. 

Radmannens forsiag til vedtak 
over at Enebakk kommune be-
koster bygging av 93 meter lang 
gang og sykkelvei langs Sag-
stuen inkludert ledningsnett. Ar-
beidet skal utfØres av teknisk 
etat, og materialkostnadene inn-
passes i budsjettet. Nar det gjel-
der kostnader forutsettes det at 
Age Rustad i henhold til tidligere 
avtale avstar grunn vederlags-
fritt. 

I forslaget bes videre teknisk 
etat/bygningsradet I samarbeid 
med Vegsjefen I Akershus a Ut-
arbeide planer og kostnadsover-
slag for bedring av trafikksikker- 
heten 	I 	krysset 	RV 
155/Sagstueveien. 

Oda syns det er deilig a vcere hjemme hos familiens to 
katter 



Ronny Gonzalez erfornØyd  med andreplassen i EIF, jubileumsrenn. 

16. Stian Helle, ElF 7.08 
	5. Gyda Liland, ElF 16.49 

	
9. Torgrim Tostveit, ElF 18.13 

Jenter 11 âr 
	 Gutter 12 âr 	 Jenter 15 ãr 

Jens-Petter Jorgensen kommer til Bierkely. 

Menighetssamlingenfle i Mari fortsetter, og den 
26.februar er det Jens-Petter Jorgensen, leder for OA-
SE-bevegelsen som gjester Bjerkely. Han vii tale over 
temaet fornyelse, dessuten bidrar De fire venner med 
sang. 

VGNETT 

JUBILEUMSRENN I EIF 
Flotte loypep 
og heplig vwP 

SØndag gikk Ene-
bakk IFs jubileums-
renn stabelen, og de 
lokale løpere  sviktet 
ikke pa hjemmebane. 
I 13-ársklassen ble 
det dobbeltseier for 
gutta. Øistein Engen 
vant pa tiden 14.04, 
mens klubbkamera-
ten martin Skjaret 
fulgte 21 sekunder 

Oasebevegelsens leder 
fil Bjerkely 

bak. Gutter 14 âr ble 
ikke uventet vunnet 
av Thomas Alsgaard, 
men Ronny Gonzalez 
vant 10-ârsklassen. 
Gutter 10 âr 
1. Dag Kenneth Jonsson, Rlin-
gen SK 6.02 
2. Ronny Gonzalez, Enebakk IF 
6.09 
5. Erlend Olaisen, ElF 6.11 
10. Glenn H. Skillebk ElF 6.37 
11. Pal Chr. Eggen, ElF 6.44 

Menighetssamlingene i Man 
fortsetter, og torsdag er det Jens 
Petter JØrgensen som gjeste 
Bjerkely. JØrgensen er leder i 
OASE-bevegelsen i Norge, en be-
vegeise nok de fleste forbinder 
med stevner og samlinger. Den 
har eksistert rundt ti âr, og Øns-
ker a vre en ide og inspirasjon-
bevegeise meliom den offentlige 
kirke og frivillige organisasjoner. 
De er opptatte av fornyelse i 
menighetene. 

I disse dager har de fátt et nytt  

senter i Oslo, og trapper dermed 
opp sin virksomhet. Senteret ha-
per de kan bli et ândlig fornyel-
sesverksted. 

Jens-Petter JØrgensen har sin 
bakgrunn i Indremisjonsselska-
pet, og leder idag OASE-bevegel-
sen pa heltid. Tema for kveiden 
blir fornyelse, dessuten vil ene-
bakkgruppa De fire venner syn-
ge. 

Se forØvrig annonse annet sted 
i avisen.  

1. Pernille HØsteland, As IL 6.04 
6. Hege Vestli, ElF 6.22 
13. Pia- Lill Andersen 6.54 
16. Trude Bakken, ElF 7.29 

Gutter 11 ar 

1. Jan Egil Ijtsigt, Fet SK 5.39 
5. Tor Wettergren, DRiv IL 6.08 
8. Eirik Gundersen. ElF 6.14 
10. petter BergstrØm, Driv IL 6.29 
12. kenneth Kongsvold, ElF 6.42 
16. Per TorbjØrn Kristiansen, 
ElF 7.10 

Jenter 12 ár 

1. Kristin Udheim, Rlingen 5K 
14.58 

Klubbmesterskap 
Jenter 1978 

1. Eiine Klavestad 7.12, 2. Han-
ne Delbeck 7.19, 3. Kathrine Fu-
rulund 8.16, 4. Solveig Andersen 
8.35. 
Jenter 1979 

1. Ida Rasmussen 8.38, 2. Catin-
ka Johannessen 8.42, 3. Astrid 
Holen 8.50, 4. Heidi HØgmo 9.07, 
5. Kate Knagenhjeim 9.18, 6. 
Kathrine Magnusen 10.52. 
Gutter 1978 

1. Kristian Aasen 6.20, 2. Roar 
Sandem 6.46, 3. Rune Berg 7.02, 
4. Kim Esbjug 7.15, 5. Marius 
LindstrØm 7.19, 6. Torkjel Hong-
ye 7.26, 7. Kjetii Sundbye 7.38. 
Gutter 1979 

1. BjØrn  Tore Henning 7.59, 2. 
Eivind F. Opedal 8.01, 3. øystein 
Berg 8.19, 4. Kent A. Nilsen 8.29, 
5. Kjetil Tofte 9.49. 

Karusellrenn 
14/2-1987 
Gutter 1977 

1. Nlcolai J. Brun, Eidsvoil verk 
14.44 
6. Kenneth Heiie, ElF 15.27 
7. Espen Olafsen, ElF 15.28 
13. Jan Erik Kristiansen, ElF 
16.47 
17. Thomas Olsen, ElF 18.10 

Gutter 13 âr 

1. øistein Engen, ElF 14.04 
2. Martin Skjret, ElF 14.25 
5. Morten Engen, ElF 15.27 

Gutter 14 àr 

1. Thomas Alsgaard, ElF 16.10 
7. Dag Kr. Olaisen, ElF 17.50 
8. Geir Egedius, ElF 17.57 

1. Henrik Eide 7.56, 2. Eivind 
Ungersnes 7.59, 3. Fredrik Gjert-
veit 8.10, 4. Stian Østlie 8.20, 5. 
Truls Bjerkestuen 8.25, 6. Alex-
ander Nordgaren 8.47, 7. Thomas 
Arntzen 9.40, 8. Thomas Ander-
sen 10.29, 9. Tom H. Graven 
11.00. 

Jenter 1977 
1. Ingeborg Enger 7.57, 2. Nina 

Oskarsen 9.00, 3. Laila Eriksen 
9.13, 4. Marit Bognerud 9.23, 5. 
Jette Kjelgárd 9.24, 6. Hilde Flo-
berghagen 9.33, 7. Ann Mari Kna-
genhjelm 9.48, 8. Ragnhild Ed-
vindsen 10.13. 
Gutter 1978 

1. Kristian Aasen 8.22, 2. Roar 
Sandem 8.46, 3. Marius Lind-
strØm 9.01, 4. Rune Berg 9.06, 5. 
Torkjei Hongve 9.29, 6. BjØrnar 
øverãs 10.43. 
Jenter 1978 

1. Solveig Andersen 11.23. 

Gutter 1979 
1. Kent André Nilsen 9.53, 2. øi-

stein Berg 10.30, 3. Eyvind F. 
Opedal 11.05, 4. BjØrn Tore 
Henning 11.49.  

1. Line Stille, Fet SK 19.22 
5. Ragnhild Johansen ElF 31.53 

Gutter 15 ár 

1. BjØrn  Langsett, Bjerke IL 
16.1111. Kjetii Marsdal, ElF 18.06 

jenter 10 ár 

1. Marita Bjerkestuen, Bjerke IL 
6.21 
5. Kathrine Larsen, ElF 7.24 
9. Tonje FØsund  Opedal, Driv IL 
8.57 

Jenter 1979 
1. Ida Rasmussen 10.47, 2. Ca-

tinka Johannesen 10.58, 3. Astrid 
Holen 11.10, 4. Kate Knagen-
hjelm 11.51, 5. Heidi HØgmo 
12.55. 
Gutter 1980 

Stian André Holm, Vegard 
Sther, Morten Hansen, Espen 
Buringsrud, Eivind Eriksen, Tom 
Pettersen. 
Jenter 1980 

Tone Joner, Toni Edvindsen, 
Kathrine Tryti, Tine Kaasa, 
Heidi Ruud, Anne Marit Ungers-
ness, Mona Svarthoel, Marit 
Berg, Hege NØkleby, Pia Therese 
Gulbrandsen, Kari Bognerud. 
Gutter 1981 

Christian Gjertveit, Sturla 
Kaasa, Martin Kandola, Andreas 
Tryti, Truls Joliannesen, An-
dreas Wigen Andersen, Anders 
Kristiansen, Morten Oskarsen, 
Olav Weng. 
Jenter 1981 

Kaja Kjellegaard, Anette Try-
ti, Kari Berg, Tuva Hongve, Mar-
te Nordhagen, Elin Eide, Kjersti 
Enger, SynnØve Andersen. 

KlubbmestePSkap og 
kapusell I Driv 



Menighetssamling 
* TEMAKVELD pa Bjerkly misj.senter tors.26. 

feb. W. 19.30. 

*JENS PETTER JORGENSEN fra 
Oase-bevegelsen taler over temaet - fornyelse. 

* SANG AV <,de fire venner>>. 

* KOLLEKT. 
VELKOMMEN. 

Enebakk Senterparti 
Vi setter i gang studieringer. 
Interesserte medlemmer og andre bes kontakte studie-
leder innen 10/3, tif. 92 43 69. 
Kurstittel - <<SLIK ØNSKER jeg kommunen mm>>. 
Kursavgift kr 60,-. 
<<EN BEDRE VERDEN FOR ALLE>>. 
Kursavgift kr 60,-. 

Senterpartmidtv  

Enebakk kommunelorening 
avholder sitt ârsmØte mand. 9. mars 1987 ki. 19.00 i Kom-
munestyresalen. 
Alle medlemmer hjertelig velkommen. 

Leder i idrettslaget 
Driv og Oslo idrettskrets arrangerer kurs over fi-
re kvelder. Start Mjr ungdomsskole mand. 9. 

mars ki. 18.00. 
Pámelding: Unni Simonsen, tlf. 92 46 04. 

EkstraOrdirnert ärs- 
• mdtU  i USE  
c Enebakk idrettsforening avholder eks- 

sF'

traordinrt ârsmøte torsdag 26. mars ki.
fm 19.00 pa Strein. 

Regnskap og budsjett. 
Supplerende vaig. 

Styret 

Ristorante Pizzeria Italia 
pa Flateby 

ønsker serviter/servitrise. 
Henv. Tonny pa tlf. 92 88 60. 

Guhberennet 
I ENehakk 

arrangeres 
send. 1. mars M. 14.00 

i Lotterudbakken, Kirkebygden. 

Gubberennskomiteen 

VIGNETT 

ApsPaPPOPt Heppeduftogmestepen 

 

STILLING LEDIG 

 

Vinteren 1985/86 startet med 
god barfrost, slik at grunniaget 
nar snØen  kom var bedre enn pa 
lenge. Det var rimelig med snØ, 
men fØrefallet startet unormalt 
tidlig. Sommeren var tØrr og 
varm fra 10.06. til 10.07. og ned-
bØr kom ikke fØr  mánedsskiftet 
juli/august. HØsten var usedvan-
hg mild, men ikke spesielt fuktig. 

Driftsforholdene var gode nok 
til at en fikk en rimelig god av-
virkning. I Ski ble avvirkningen 
29 927 kubikkmeter tØmrner  til 
salg. Dette er lavere, enn rekord 
âret 1985, men ca. .1 000 kubikk-
meter over gjennomsnitet siste 
5 ar. 

I Enebakk ble hogsten 29 600 
kubikkmeter tømmer  til saig, el-
ler Ca. 5 100 kubikkmeter hØyere 
enn aret fØr. Dette er ogsa over 
middels for siste 5 Ar. 

Varen var sein, slik at plantese-
songen kom seint i gang, men 
fuktighetsforholdene under plan-
ting var gode bader var og hØst. 

Pa tross av tØrkesommer har 
plantene kcmmet godt. Resulta-
tet av plantingen ble i Ski 169 900 
planter pa 783 dekar som er de 
hØyeste tall pa 1980-tallet. I Ene-
bakk var tallene 585 dekar og 
124 100 planter, som er av de la-
veste tall pa 1980-tallet. Bade i 
Enebakk og Ski er det enkelte 
planteoppdrag fra hØsten 1986 
som ikke kom med pa ârets stati-
stikk. 

Etterarbeid i fornyelser er sta-
tistikkfØrt med 1119 dekar I Ski 
og 1 047 dekar 1 Enebakk. Pa det-
te omrâdet kunne en ha Ønsket 
stØrre aktivitet, men en ma ogsâ 
huske pa at en del arbeid blir Ut-
fØrt utén at det kommer med i 
noen statistikk. 

En hadde i 1986 planer om a 
fØlge opp <'prosjekt ungskog fra 
áret fØr:  Tiden  lØp  imidlertid fra 
vedkommende som skulle ar-
beide med dette spØrsmâl,  slik at 
da vinteren korn hadde ban ikke 
fatt .engasjert seg srlig. 

Tynning er det fortsatt alt for 
lite av. Det var enkelte oppdrag 
som matte vente pga. mangel pa 
mannskap. En far hápe at det 
mekaniserte tynningsutstyr som 
fra 1987 kan settes inn i tynning 
kan stirnulere interessen og fØre 
til at arbeid kan bli gjort. 

I Ski ble det tatt opp 6 731 me-
ter skogsgrøft og i Enebakk 
2 623. Dette er mer enn pa lenge. 
Det alt vesentlige av arbeidet ble 
utfØrt som opprensk av gamle 
grøfter etter hogst pa forsumpet 
skogsmark. 

Skogsbilveibyggingen har gatt 
sterkt tilbake. I Ski er ikke stati- 
stikkfØrt bygging av skogsbil- 
veier pa hele 80-tallet, mens det i 
Enebakk i 1986 vesenthig er Ut- 
bedring av eldre veier. Traktor-
veier bygges en del, men ofte av 
lett standard. 

Kravene for a ía statstilskudd, 
bade teknisk og Økonomisk, sy-
nes a gjØre det uinteressant a 
bygge etter disse former. 

Furubarvepsen opptradte 
1986 pa en ny mate ved at en had-
de spred angrep over store deler 
av distriktet, ogsà pa stedet med 
angrep for 3-4 hr siden. 

Registreringsfellene for den 
store granbarkbillen, ga i 1986 1 
gjennomsnitt 4 760 biller i Ski og 
3 844 1 Enebakk. Aret fØr  var tal- 

Misjonshuset 
MØter ved Arne AambØ 
24., 25., 27., 28. febr. og 1. 
mars. 
Sangkrefter deltar. 

Mis jonssambandet 

lene hhv. 7 150 og 6 040. 1986 ga 
hite synlige angrep pa staende 
skog. 

Arets skogdag i Ski ble arran-
gert som en tur til skogbruksmu-
seet pa Elverum. Det var over 60 
deltakere. I Enebakk ble holdt 
tradisjonell skogdag med hoved-
emne Beitebruk i utmark. Vel 40 
var tilstede. I begge kommunene 
var det avholdt to kappekurs. 
Under Follomessen hadde skog- 

bruket stand sammen med Bon-
delagene i Ski. 

Arbeidskraftspørsmalet er sta-
dig tilbakevendende. Hogst-
maskiner overtar mer og mer av 
sluttavvirkning, og balansen 1 ar-
beidsáret for manuell arbeids-
kraft blir vanskehig. 11986 ble be-
nyttet arbeidskraft Ira Elverum i 
forbindelse med plantearbeidene 
bade var og hØst. 

ENEBAKK KOMMUNE 

Teknisk etat 
Felermester 
Stilhingen som feiermester i Enebakkkommune er ledig 
fra 1.5.87. Feiermesterens nrmeste overordnede er 
brannmesteren. 
Feiermesteren skal- vre ansvarlig for at vanhig kom-
munal feiing og brannsyn Mg. lover ogforskrifter blir ut-
fØrt. Brannsyn utfØres i samrâd med brannmester. Det 
er utarbeidet instruks for stilhingen, nrmere opplysnin-
ger kan gis av brannsjefen eller brannmesteren pa tif. 
02/926060. 
Stilhingen avlønnes som feiermester III i ltr. 11-18. Feier-
mester m!fagbrev lØnnes som hândverker/fagarbeider i 
ltr. 14-19 (st.kode 6987). Den som tilsettes kan oppná 
ekstra godtgjØrelse pa inntil ca. kr 15.000,- pr. ár dersom 
vedkommende er kvalifisert og blir tilsatt i det frivihlige 
brannvesen. 

Arheider - søppeltyllplass 
Ved Thorud sØppelfyllplass er det ledigvikariat som ar-
beider fram til 30.6.87. Det er muhighet for forlengelse. 
Arbeidstid: 

mandag, onsdag og fredag fra ki. 08.40 til ki. 16.00 
tirsdag og torsdag fra ki. 10.00 til kI. 19.00. 

Stilhingen er underlagt formannen for avd. vei, vann og 
kloakk. 
Hovedoppgavene vil vre: Mottak, utlegging og over-
dekning av sØppel, samt andre nØdvendige arbeider pa 
sØppelfyllplassen. Arbeidet pa sØppelfyllplassen er sti-
pulert til ca. 60% av den totale arbeidstid. Den resteren-
de kapasitet skal nyttes til drift og ettersyn av slam-
deponeringsplassene, samt forefallende arbeid for av-
delingen vei, vann og kloakk. Det stilles. krav om mas-
kinfØrerbevis I stillingen. Det vil bliutarbeidet instruks 
for stihhingen. 	 . . 
Stilhingen lØnnes etter kvalifikasjoner i alt. stihl.koder. 

Still.kode 6014, ltr. 9-16 etter 12 âr 
StilLkode 6198, ltr. 12-17 etter 12 âr 
Stihl.kode 6986, ltr. 13-18 etter 12 âr. 

Nrmere opplysninger fâs ved henv. til Teknisk etat 
v/komm.ing. i tlf. 02/92 60 60. 
For stillingene gjelder at ansettelse skjer pa de vilkâr 
som til enhver tid framgâr av gj eldende lover, reglement 
og tariffavtale. 
SØknad med kopi av attester og vitnemâl sendes Ene-
bakk kommune, 1912 Enebakk, innen 10.3. 1987. 

Flatehy lamiliebarnehage 
Er du interessert i a bli famihiedagmor/-far? Ved famihie-
barnehagen er det flere ledige stillinger: 
- En fast stilling skal besettes f.o.m. 17.8.87, eventuelt 
tidhigere. 
- En fast stilling skal besettes f.o.m. 20.4.87. 
- En engasjementsstihling skal besettes fra ca. junI 1987 
til 	14.8.87. Det er muligheter for forlengelse. 
- Fast vikar skal ansettes snarest mulig. 
Farniliebarnehagevirksomheten er en kommunal insti-
tusjon, men virksomheten er lagt til det enkelte, god-
kjente hjem. Barnehagen er for barn i alderen 0 - 3 ár, og 
hver dagmor/-far kan ha 4 barn i fØrskolealder, egne barn 
under 7 âr medregnet. 
Den som ansettes far vanlige kommunale ansettelses-
vilkâr, (ikke pensjonsordning dersom man mottar 1 
barn, dvs. ¼ stilling). 
Lønnen er kr 2.265,- pr. mnd. for 1. barn og kr 1.937,- pr. 
mnd. for de Øvrige 3 barn. GodtgjØringen gjelder ikke fa-
miliens egne barn. 
I tillegg utbetales en skattefri utglftsandel pa kr 519,- pr. 
mnd. pr. barn. 
Styreren ved familiebarnehagen gir praktisk og peda-
gogisk veiledning til den som ansettes. 
Nrmere opplysninger og sØknadsskjema fás ved henv. 
til Enebakk kommune, tlf. 92 60 60 elher til Evy Lindberg 
Olsen, thf. 92 85 71 etter kh. 15.00. 
SØknad sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, in-
nen 10. mars 1987. 



Enebakk Postkontor 
flytter inn i nye lokaler hos StrØmborg & Enersen man-
dag 2/3-87. 

Vi Ønsker vane kunder spesielt velkommen pa âpnings-
dagen. Da serverer vi kaffe og <noe a bite i>>. Ellers van-
ken det smá ovenraskeiser til store og sma som kommer 
innom. 

Hilsen personalet ved 
ENEBAKK POSTKONTOR 
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Enebakk Kunstforening 
Vi minner om ársmØtet onsdag 11. mars ki. 19.00 pa Gal-
leri Nygárd. 
Nils Messel káserer og viser lysbilder om malerne Munch 
og Karsten. 

Musikaisk underhoidning. 
Kaffeservering. 

Sakliste: 
1. Arsberetn. for 1986. 
2. Regnskap for 1986. 
3. Budsjett for 1987. 
4. Fastsettelse av 

kontingent. 
5. Vaig. 

Styret 

TIL VINTERFERIEN 
Tilbud pa slalâmski: 

Atomic Cis 1.120cm 	 KR 515. 
Atomic Apollo 1.140-170cm 	 KR 547. 
Atomic Worldcup I. 180-185 cm 	 KR759. 
Glassfiber turski, barn 	 KR 233. 
voksen 	 KR 299. 

Ajak anorakker og vindbukser 
Sitteplater 

Sjekk skiutstyret: 
Vârt skiverksted kan hjelpe deg. 

Gunstige priser. 
Husk: Riktig smøring av skiene gir okt skiglede. 

GOD FERIE 

II/III,J/ 
eneBatll61 

I/Il/il sPQRroG ER/TiD as 
GRENDESENTERET. BOKS 62, 1911 FLATEBY. TELEFON (02) 928890 

ANdelshavere I 
Flateby Samfunnshus AlL 

ForelØpig innkaliing til ârsmØte onsdag 11/3-87 ki. 19.00. 

Til behandling foreligger vanlige ansmØtesaker. 

Forefinger - lag - organisasjonen m.v. (A-andelen), bes 
meddele styret hvem som møter pa ársmøtet. 

Det vii bli avholdt mote for B-andelshavere 25. februar 
1987 kI. 19.00, med fØlgende sakliste: 
Vaig av 5 representanter med vanarepr. til ânsmØte. 

Endelig sakiiste m!dokumenter sendes representantene 
fØr ârsmøte. 

Forsiag som Ønskes behandiet pa ánsmØtet bes sendt 
styret v/Ingrid Nordli, innen 20. februar 1987. 

Neringsdrivende I Enebakk 
Enebakk kommune inviterer til kontaktmØte med n-
ringslivet 25/2-87 ki. 19.00 i kommunestyresalen, Ene-
bakk herredshus. 

Program: 
- Kommuneplanarbeid. 
- Nye nringsanea1. 
- Informasjon om INKO-tjenesten. 
- Folio Utviklingsseiskap. 
- Event. etablering av <<kontaktongan>> mellom n- 

ningslivet og kommunen. 

Enkel servening. 
Alle interesserte velkommen. 

Tlltaksnemnda i Enebakk kommune 
Lucie Paus Faick 

Enebakk Folkebibliotek 
stenger 2. mars pga. flytting, ca. to uker 
fnemover. 

Forespørsler kan stilles til Aud Skogholt, 
tif. 92 62 63. 

Enebakk bgningskontor 
og tolkeregister 

Pa grunn av flytting er kontoret stengt torsdag 26. og 
fredag 27. februar 1987. 
Fna mandag 2. mars er kontonet i fonretningsgârden til 
StrØmsbong og Enersen A/S. 

Nytt telefonnummer en 02/92 64 61. 
Ligningssjefen 

ENEBAKK KOMMUNE 

Utarheiding av regulerinysplan 
Stranden skele, Flateby 

Iht. Plan- og bygningsiovens § 27-1 kunngjØres med det-
te at det igangsettes neguleningsplananbeid ved Stnan-
den skole pa Flateby. 

Planen han som formal a tilrettelegge busslomme ved 
Riksveg 120, samt areal for utvidelse av gymnastikksal 
ved skolen (justening av veg). 

Et alternativ med gang-/sykkelveg fra busslommen til 
skolen vii ogsa bli utarbeidet. 

Intenesserte i planarbeidet inviteres med dette til a kom-
me med synspunkter innen 01.03.87 til plan-, og byg-
ningsavdelingen, Teknisk etat, Enebakk kommune, tif. 
02/926060. 

Bygningssjefen 

Velkommen til nyâpnet 
restaurant pa Flateby 
Vi ápner 27. febr. kI. 10.00. 

Middag 
Varm og kalil Iunsj 

Pizza 
SmOrbrOd og kaker 

Alle rettigheter. 

Apningstider 	10.00 - 23.00 
Sondag 	 13.00-21.30 

Ristorante Pizzeria 
Italia 

Grendesenteret 1911 Flateby 
TIf. 92 88 60 

VIGNETT 

Annonsering 
er aktiv 

markedsfOring 

10'r  Inelft to 
-ditt talerør 

I
REDD BARNA 
Jernbanetorge( 2, Oslo I 
Pos(girokofflo 5000187 

GrunnstØnad 
til lag og 
loreninger 

Kulturstyret ved-
tok i torsdagens mote 
fØlgende fordeling av 
grunnstØnad til lag 
og forefinger for 
1987: 

Enebakk IF 67 500, IL Driv 
67500, Enebakk Vannskikl. 
10000, Enebakk Skytterlag 
1500, Enebakk Jeger- og fisker-
forening 4 000, Enebakk Sang og 
Musikkrâd 2 000, Ytre Enebakk 
Skolemusikkorps 24 000, Stran- 
den 	Skolemusikkorps 28 000, 
Enebakk 	skolemusikkorps 
20 000, Enebakk Trekkspillkl. 
4 000, Flateby Korforening 2 000, 
Betel Hornorkester 6 000, Ytre 
Enebakk Barnekor 2 000, Dy.  
namis 2 000, Flateby barneko', 
2000,   Betel Ungdomskor 2 001, 
Norsk Luthersk Misjonssarn-
band 1000, Emausmusikken 
2000,   Ytre Enebakk misjonskor 
1000, Enebakk Janitsjar 8 001), 
Leikarringen Ignar 10 000, Yt.e 
Enebakk Husmorlag arbeidsstie 
3 000, Kirkebygden SØndags3k. 
1500, Stranden SØndagssk 1500, 
Betel SØndagssk. 4 000, Flateby 
barnekL 500, Blámeisen barnelag 
1000, Betel Gutteklubb 3 000, 
Emaus Yngreslag 2 000, Ytre 
Enebakk Yngreslag 2 500, Ene-
bakk komm. BIL 1000, Emaus 
Ungdomsklubb 3 000, Enebakk 
Kunstforening 5 000, Nasjalfor. 
Helselag 1000, I. Flateby NSF 
5 000, I. Ytre E. KFUM 4 000, 
Enebakk I av KFUK 1000, Ene-
bakk III av KFUK 2 000, ørnØye 
4H 3 500, Menighetssamlinger i 
Mari 2 000, Enebakk Bondekvin-
nelag 1000, Enebakk Husmorlag 
1500, Enebakk Pensjonistf. 
1000, Enebakk Handikaplag 
4 000, Foreldrefor. for funksjons-
hemmede 4 000, Ytre Eneb. 1(30-
re- og Rideklubb 10 000, Dale-
fjerdingen Sanitetsfor. 0, Ene-
bakk Menighetsblad 4000, Mo-
dellen Motorkl. 10 000, Dalefj. 
SjØmannsmis. 0, Idrettens kon-
taktutv. 1500, Ytre Enebakk fri-
tidskl. 2 000, Mari Menighets sØn-
dagsskole 1500, Enebakk Kri-
stelige Ungdomsforening 1000, 
Kirkebygden Arbeidsstue 3 000, 
Apen Post 4 000, Ralingen 0-
Klubb 0, Dalefjerdingen Vel 
2 000, Ytre Enebakk Husmorlag 
1500, Enebakk Banegolf klubb 0, 
Huskonsertene 4 000, Flateby 
Bâtforening 1000, tilsammen 
370000. 



Gode pruserpi 
demonstrasions-
brukte traktorer 
MF675 og MF265 
PA grunn av lanseringen 
av de nye traktorseriene 
MF3000g MF3000, 
selger VI Ut vre demon-
strasjonstraktorer til 
gunstige priser. 

Kontakt oss og f. tilbud. 

EIK 

 

LANDBRUK 

   

 

SENTER 

   

   

Vestby 
1540 Vestby 

Telefon dag: (02)9501 03. 
Etter arbeidstid: 

(02)930906- (02)863414. 

Iii saigs 
Innsvinget 	persianer 
kombinert kâpe/j akke, 
str. 44. 

Tif. 92 80 55 

VARNYTT 
ankommet 

STIKK INNOM 
DET 
LONNER 

SEG 

I 

I
TIf. 92 86 74 

Gr endesenteret 
pa Flateby 

Siw's salong 

ilk 
#.Grendesenteret- 1911 Flateby 

-t111928049 

DAME. OG 
	0. 

HERREFRISOR 
Ny serie 

hârprodukter 
ankommet! 

Mynt selges 
til høysthydende 

2-o ring 1887 
2-oring 1897 

Bill. merk  -  kom 
med tilbud 

ONSDAG ER 

PA BUKKEN 
Tilberedes pa DIN mate 

REKEBORD 
SPIS SA MYE 

DU ORKER FOR 

KR 49,- 

HVER SØNDAG 
DEKKER VI VART 

POP U L/E RE 

FAMILIEBORD 

KR 95, 
Barn kr 1,- pr kg 
av det de veier 

APNINGSTID SONDAG: 
KI. 13.00-20.00 

Tegnefilm for barn 
hele dagen 

GRILL - DANCING 
Alle rettigheter 

ubea 
Stromsveien 85 

Strommen - TIf. 7180 80 

Vi tar imot 
julebordbestilling nà. 

ONSOAG - TORSOAG 

D.J. 
MURRA V 

SPILLER DIN MUSIKK 

Hâret 

trenger 
nring 
etter 

luebruk. 

io 
Apent: 
Mand., onsd 	, 
;red 	  9.30-17.00 
Tirsd., torsd. 	9.30-19.00 
Lordag 	9.30-14.00 

BETEL 
Onsdag 25/2 ki. 19.30: 
BØnn og vitnemØte. 
Torsdag 26/2 ki. 18.30: 
Felles avreise for musik-
ken til Betel R1ingen. 
LØrdag 28/2 ki. 19.30: LØr-
dagskafeen. 
SØndag 1/3 ki. 19.00: 
Sang og vitnesbyrd. 
Alle hjertelig velkom-
men. 

Bingo 
hver fredag ki. 19.00 pa 
Mjr u.skole. 

Arr. I.L. Driv 

VGNETT 

Kirkene 1. mars 
og 4. mars, Enebakk: 

1. mars: 
Ki. 11.00: Mari kirke. 

Kristent Befaissam-
funn. 

Ki. 11.00: Enebakk kirke 
v/Johannessen. Natt-
verd. 

Ki. 19.30: Dalefjerdingen, 
hos Henry Ruud. MØ-
te v/Helgheim. 

4. mars (Askeonsdag): 
K1. 19.30: Stranden 
bedehus, Flateby. Fa-
stegudstj. v/Johannes-
sen. Nattverd. 

David, Giita og Miira har 
fâtt en sØster. 
Lasse og Hilde FauderØ 

Resteplagg/egne stativ 

FOR DAME: 
Bukse for 498,- 	 NA 98. 
Skjort for 429,- 	 NA 98. 
Bluse for42O,- 	 NA 198. 
FOR HERRE: 
Skjorter for 398,- 	 NA 148. 
Bukse for 498,- 	 NA 148. 
Gensere for 639,- 	 NA 239. 
Jakker for 1378,- 	 NA 398. 
Tilbud for barn fra 8 - 16 âr. 

Bukser for 350,- 

Gensere for 265,- 

Dunjakker 	  

Forretriingssenteret, Ytre Enebakk, tlf. 92 54 20 

TiPPING 

NA 198.- 

NA 129. 
30

- 
~% 

KIRKEBYGDEN for 

TIPPING g 
Bolseth's Eftf., 

hf. 92 62 67 
1912 Enebakk 

, 	 NORS 

TiPPING 	UPPING 
0K DINE SJANSEB 
til a bli miIIionr! 

Eneste kommisjonr i 

LOTTO 
ii 

  

Prov en 
smàannonse I 

     

       

     

Gnebakk 
* Lre Iastf 

     

  

Ski Begravelses- og 
Kremasjonsbyrâ 
Asenvn. 3— 1400 Ski 

02/*873080 
HELE DOGNET 

    

BJERKE BRUK, 1914 YTRE ENEBAKK 

    

soker etter 
medarbeider 

Arbeidet vii bestá I ekspedering av 
kunder, samt noe transport. (Forer-
kort ki. I). 
For ytterligere opplysninger, ring 
92 50 10/92 50 31. 

 

Drosje 

  

  

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

Mob. 094/95 547 
Dognvakt 

  



Okse- 
lever 

V.p. 32,10 

RUN 

Stekte 
oksekarbonader 

1990  
(1/2  kg) 

Løkens Matsenter A/S 
selger vesentlig mer Va-
rer enn noen annen dag-
Iigvareforretning i Ene-
bakk  -  uten at vi dermed 
synesdet er noe a skryte 
av.. 

Fersk høyrygg 
When 

5G5° 
V.P. 82,30 

Store pk. oppskàret 

bacon (spar 40,-) 

8880  
V.P. 128,80 

Sportspalse 

RUN 	
90 
pr. kg 

Nen pizza 
190 

RUNI 
pr. kg 

Krone kaffe 
kok/f liter 

990 
V.P. 17,00 

4 liter 

blornsterjortl 
1/2  prls 

Mills-uke hos oss. 

LUKENS 
MATSENTER A/S 

YTRE ENEBAKK 

TIf. 92 40 14 

VARE 
APNIIVGSTILBUD: 

RØkt koije 
Varmrøkt og speket makrell 

Lettsaltet torskelilet 

Røkelaksen NS 
Rud industriomràde 1911 FLATEBY 

TIf. 92 89 37 
	I, 

Kjottdeig (Helle og Lund) 

Oksesteikpr. kg 	  

Suppekjott pr. kg 	  

Kalverullpr.hg 	  
Salamipr.hg 	  

Medisterpolsepr.kg 	 
Poteter (10 kg) 	  

Jaffa pr. kg 	  

3 I brus (div.), + pant 	  

Fredag 27/2 
Rund- 95 
stykker 0 

Fersk fisk 

hver onsdag 

7't) viaam 
aaland 

EFTF. 
1913 Dalefjerdingefl - 

TIf. (02) 92 62 01 
Hver mandag 

Kneippbrod 495  

5990 

G99° 
3990 

690 

990 

3990 

27° 
590 

1700  

Vi har et parti med 

THERMODYNER1

49  

140x200 cm, 1000 g, 

 
flere farger, 

Tangen bro 
V. Enebakk 

normal pris 298,- I 

det Ionrter seq a ga til... 

d 
TEKSTIL A/S 

Annonser leses 

av folk flest 

S 	 

SUBARU 
80 Citroën Visa Super 	kr2l.000. 
77 Citroën GS Spesial 	kr 9.280.- 
81 Citroën GSA Club 	AUK - 
80 Citroën GSA Club 	kr3G.28O. 
80 Citroën GSA Club 	AUK - 
84 Citroën BX 16 TRS 	AUK - 
79 Citroën GS Club 	krlG.280. 
86 Toyota Corolla 1.6 DX 4-d. ..kr8l.4OO. 
83 Citroën GSA X3 	cr42.280.- 
82 Datsun Cherry GL 3-d 	kr47.280. 
80 Audi 100 L5E 	 kr58.200. 
81 Ford Fiesta 1.1 	 kr4l.600. 

BICOMPANIE 
Solheimsgata 4, 2000 Lillestrom 

TIf. 02/71 62 74 - 02/71 72 74 

VIGNETT 	 

fl Vinteren er pa 
og tiden for vedhogst nrmer Seg. 

MOTORSAGER, SKOGS- 
OG VERNEUTSTYR, SNOFRESERE, 

EGET SERVICEVERKSTED 

Jobu vedklOyver  for 
salg og utlele 

Ellers alt I hagemaskiner og vinterutstyr. Kom innom 
oss pa Flateby for visning og demonstrasjon. 

TIf. 02/92 80 13 

APENT: 
Mand.-fred. 	  10.00-16.00 
Lord. 	  9.00-13.00 

Karisens Bilruter A/S 
Avd. Hageutstyr, 1911 Flateby 

(n tt De,n av 

jt'IL9UDxAè 
fra 24/2- 28/2 



I 
I 

S:IC.FVAVr. 20 - :1T'OMMEN (S'.aJalen) - TLF. 74 25 

86 Saab 900 
86 Sierra 2,0 L 5-d. 
86 Sierra 2,0 L 5-d. 
85 Sierra 2.0, 5 d. 
85 Sierra 20 L,.5 d. 
85 Scorpio 2,0 I CL 
85 Subaru 1,8 turbo 

sty., 4 WO 
85 Scorpio 2,0 CL 
85 Scorpio 2,0 i GL 
85 Kadett GSi 
85 Sierra 2,0 1 sty. 
85 Sierra 2,0 IS, 3-d. 
85 Sierra 2,0 IS 5-d. 
85 Mazda 929 sty. 
85 Golf 1,6 CL 
83 Sierra 2,0 L sty. 
86 Sierra 2.01 5 d 

aut., servo 
86 Escort 1.4 CL 

134.000 
115.500 
119.000 
116.140 
110.000 
154.380 

163.500 
146.500 
179.900 
119.000 
122.200 
138.200 
141.500 

95.000 
90.500 
82.000 

131.500 
99.500 

ROMERIKE AUTOCO A/S 

Hurdalsgi 23 . Lillesrrørn . Tif ] 1 48 80: 

merke for 
okonomi og kvalitet 

work ADK to 

VI G N EU 

Ombyggingssalg 

En del tamper 50% 
(tmbi & &teuen At 
1912 ENEBAKK 	(02) 92 63 00 

Tilbud 

30% 
pa damekjoler 

GE-TE MANUFAKTUR 
GRENDESEN'rERET 	1911 FLATEBY 

ROFF STRUKTUR MALING 	3 liter KR 98. 
ROFF STRUKTUR MALING 	10 liter KR 290. 
LATEX MALING 03 (Ama Plast) 	 10 liter KR 185. 
LATEX MALING 03 (Ala Plast) 	 4 liter KR 85. 
LATEX MALING 07(Bindo Plast) 	l2 liter KR325. 

LATEX MALING 07 (Bindo Plast) 	 4 liter KR 125. 

6 cirs garanti 
mot rust.. 

BX 

B 

60 ruller pa lager 

PRIS FRA KR 39. pr. m2  

VINYLBELEGG 
• 200, 300, 400 cm bredde 	 KR 

I 

El PARTI TEKSTILTAPET 

For kr 59.- NA KR 29. pr. Lm 

DIV. RESTER: 

TEKSTILTAPET KR 10. pr. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I - - - — 

Hverdager 10-19 - Lørdager 9-14 
STOR GRATIS PARKERINGSPLASS 

I 
U 
I 
I 49.- 

pr. m2  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

GODT UTVALG I 
YTTERDORER I TEAK PA LAGER 

PRIS FRA KR 2.290.- 
INN VENDIGE DORER 1. sortering 
furu fyllingsdorer 
Alle storrelser pa lager 	 KR 840m- 
(Ogsâ dorer med glassápning) 

SPONFYLLINGSDORER 	KR475. 
GLATTE, FINERTE DORER 	 fl 
Flerefarger 	 KR 	U. 

HVITE DORER m/speil 	 KR 1.400. 

7 

DEN FRANSKE STILEN HAR BLI'LI EN SUKSESS! 
00 

rev  Citroen 
ho's Oss! 

pr. plate KUN KR 30. 
SPONPLATE VEGG 	 KR 65.- 
SPONPLATEGULV 	 KR 75.- 

Avbildet bil BXI9TRS. Alu felger er ekstrautstyr. - 

DFT er ikke uten grunn at det ailerede m11r tusener av BX'cr pa 
norske veier! 

For knapt noen annen bil gir deg s. mye komfort, driftssikkerhet, og 
modeme design —til en sâ hyggelig pris. 

For ikke a si'àkke om utstyret - se bare hvilke muligheter du har i 
BX-serien: Servostyring, sentrailás, el. drevet soltak, el. vindusheiser, 
nivaregulering, oppvarmede forseter, lyktespylere, 
ABS-bremser, 4-trinns automatgir... 

Veig modell etter det utstyret du ønsker - fra den 
rimeligste BX 14, til den utrolig sterke BX 19 GTI! 

Ve!kommen til provekjoring hos oss! 
Pris fra: 

109.100,- 

SALGET 
LORENSKOG A/S 

Innbytte 
Finans-
bistand 

SoIhemveien 112 
1473 Skarer 
TIf. (02) 70 05 54 

Torsdager 
âpent 
til 19. 



84 Granada 2.3 jub. 	119.000 
84 Ford Fiesta 1,1 	58.500 
84 Transit 12 s. buss 	76.200 
83 BMW 525 i 	165.390 
83 Ford Escort 1,3 1 	68.500 
83 Peugeot 505 CR 	81.500 
82 Granada 2,8 Ghia 	119.500 
82 Mazda 323 combi 	60.000 
82 Ford Escort 1,6 L 	63.500 
82 Peugeot 504 CR st.v. 58.500 
82 Peugeot 505 CR 	65.470 
81 Granada 2,8 GL st.v. 101.500 
81 Peugeot 505 CR 	65.540 
81 Taunus 1,6 st.v. 	47.500 
80 Opel Kadett 1,3 	45.000 
80 Taunus 2,0 st.v. 	45.000 
79 Mazda 626 	39.500 
79 Passat IS 	 35.800 
78 Granada 2,0 1 	38.800 

ROMERIKE ALJTOCO A/S 
Hunlalsgi, 23 Lillestrøm 1ff. 71 48 80. 

merke for 
okonomi 09 kvalitet 

S 
S 
S 
S 

VI LAGER ET TILBUD TIL DEG BADE PA SLALAM- OG 
LANGRENNSTJTSTYR! VI MONTERER MENS DU VENTER. 

S 
• VI PREPARERER PROFESJONELT DINE SLALAMSKI PA 

DAGEN! 

SKISKOLE ALPINT DRIVER VI OGSA. KONTAKT OSS 
FOR PRIVATE SKITIMER, DA FAR DU BEST UTBYTTE! 

S 
VELKOMMEN OPP TIL EN HYGGELIG SKIPRAT. 

: 
. 
S 
S 
S 
. 
S 
S 

Skitilbud! 

Runt Berg -9s 
Motor & Sport A/S 

STRØMSVEIEN 21 - 2010 STROMMEN 
TSLEFON (02) 71 54 24 

Vi tar i mot Iakkering 
og smäskader. 

1911 Flateby 

TIf. 92 89 93 

GULVSLIP 
Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

TLF. 92 65 30 
/92 62 46 

NOREMA 
gjor hjemmet triveligere 

Husqvarna 
Noregs mest kjopte 125 ár 

Solheimsgt. 18 
Lillestrom 

nner do 

s beste 
utvalg 
i stoffer 
09 tilbehør 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Annonser leses 
av folk flest 

VI G N EU 

TwHa831Combi 
Peisovn med parafinbrenner som kom-
binerer trivsel og Økonomi. Du kan til en- ( 
liver tid velge den oppvarmlngsmáten 
som er mest hensiktsmessig for deg. 

Den er lett a montere, servicevennlig 
og krever liten plass. 

Trolla 831 Combi har sort for-
seg gjort overf'late med design 

som passer i de fleste hjem. 
Trolla 831 Combi 
gjØr det enklere for deg! 

AS TROLL4 BRUG 

PISR PEtSUTSTYR OVNER OUEKAMiNER OLJ€LOTEBANLEGG 	ALIT. WSTALLATOR  

I 
I ROMERIKE PE1S•. NTER 
I 	S<AMNGSaU0 & T0(LE A.S. 

APENT: Hverdager kI. 9-17. 

Stremsvn. 102. Strammen 	- 

T. 71 42 30 

I.... 	 Lardagkl.9-13.  

KOM HJEM 
TILNOEEKTE 

Na kan vi vise deg hvordan du - med Furu Fylling 
eller andre modeller fra Norema - kan skape et landlig 
og fredfylt kjokken, trygt forankret i vre tradisjoner 

og kultur. Uansett modell far du 
10 ârs garanti, som Norema er 
alene om a tilby pa det norske 

mnrked. Kom innom 
Vi hjelper deg bàde... 
med planløsning, 
montering og 

finansiering. 

Det landlige kjokken-miljø 
fra Norema 

±20% pa kjokken i februar 
PA sterre leveranser gis spesialtilbud. 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

BYGGEVAREHUS 
1912 ENEBAKK 

_  ~0 

:asycors N, KR I. 
For kr 68,- 
Van hg 
cord 	FAA KR 58- 

pr. m 

En del vanhige 
stoffer 	pr. 

KR 5.- 10.- 15.- 20.-
Strikkede 

' stoffer ... TIL KR9O.8O 
For kr 146,- pr. m 	pr. m 

Boble- 
rester 	1/2 PRIS 
Vi fører danseutstyr til 

standard- og latin-
danser 

Lampeskjerm-
skjeletter 

-, 

* Skifting av glide-
laser 

* Opplegg av ben-
klr o.l. 

* Trekker og slàr 
knapper 

* Sliper sakser 

* Vi tar innbytte 
og service av al-
le merker - eget 
verksted. 

Alle merker 
Eget verks. 

on 
STRIKKEMASKIN KH86O 

PRESSE 

elnap ress 
electronic/ 

vap-o-jet 

For 2.945 

GRATIS PARKERING 



QD— 	 VIGNETT 

0 
a- 

Person biler/varebiler 
Land bruksmaskiner 

Lettere lastebiler 
Apningstider: 7.30 - 15.30 

Fra 

IN'LANDER 27 
<<Landsted med>> mye uteplass 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

VARMEKONTO hos TEXACO 

KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP 

Aflpoundo autorisert 
blivepksted 
I Enebakk 

0 

Rud industriomrâde CL 	 -dillb a. 
1911 Flateby TIf. 92 87 72 

P.928415 

KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP KLIPP 

VI HAR SLØYFET 
Er FORDYRENDE MELLOMLEDD. 
DEITE MEDFØIIFR AT Vi KAN 
HOWE LAVE PRISER 06 
CODE KVAUTETER. 

PESMSTER 
SIROMS0.44-STROMMEN-TLF.7I 373$ 

bOr du 
kjepe 
hos 
fag 
mannen 

0 

BAT FR 11 32' 

OVNsc 
S 

dN74A'I,EP2F 

Super-rask speed bat 

TROLL 20 

Tradisjonell norsk snekke 

NYE FANTI 380 GT 

K.M.P.L.-bâter — 1/2-fabrikata 

Saig - kjop - kommisjon av brukte 

báter I alle storrelser 

Motorer og utstyr skaffes 

F TEBY ANTIRI).,ST 
1911 FLATEBY 

T1f. 02/92 80 70 - 02/92 89 00 

MZT14U 
Til 	/ 

-- 

ei) 
k,su,—  Nogpyvcb,  -4 j  

SKI RENSEAI/FOLLO 
GARDEROf3ESEA VICE 
Ny edresse Nocdbw.s.n 53, 1400 S. 

1ff 872 85 

Of  
JfAs 	

'110 
VASI< 

dpe#iA - 
M*'—pu :  9,00- 16.09, 
TORpAa.. 3.00-18,00 

- &oo-43.o6 

4W f4iMir 

KJEMPETILBUDI 
Skjorter og gensere 

Y2 PRIS 
LAVPRIS 

K•$ YpkesNap -,m 
ASKIMVN. 1, 1820 SPYDEBERG 

TELEFON (02) 88 81 54 
Langdag ons. - torsd. til 19.00 

U 

Wrangler 



VI G N ETT 

Rorlegger Regnskap 

Frisør 

Tanniege Sjáførskoler Glassmester B i kkenslager 

KVIKK RENS 
1/7 	. 

zz/t cza7-ama S 
Vi tenser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
lIt. 02192 83 74 

Bjerke Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

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

Apent: Man. - ons. - fre. 	9.30-17.00 
Tirs. - tors. 	 9.30-19.00 
Lordag 	 9.30-14.00 

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40 

Enebakk 
Transformator 

verksted 

D. Freitag & Co 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

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

Svein Guibrandsen 
Alt i blikkenslagerarbeid utfores. 

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

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

Opplring pa b/I 
Teorikurs - Fase II 

TIf. 92 88 51/71 42 92 

El-installasjon 

Strumshorg & 
Enersen A/S 

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

El LAG 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJEft BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Blif Irma 

Mettes Hardesign 
Dame- og herrefrisor 

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

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

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

Flateby Antirust 
KjØp 09 salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 

TIf. 92 89 00 

Spesialforretninger 

GS Containerutlele 
UtIeie av avfallscontainere fra 2-8 rn. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

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 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstopping. 

Ogsa saig av tug ler og dyr 

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

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKE R M ESTER 

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

Ski Glassmester-
forretning A/S 

Alt I glassarbeider. 

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

Enebakk glass 
Alt / glassarbe/d 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 92 46 13 

OSVALD N0DLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 84 68 

Sandakérs Tráfikkskote 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodveridig rroter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk 
TIf. 02/92 63 03 

MEDL. AV NORSKE hRF REGNSKAPSBYRAERS FORENING 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende 

Regnskap, forretningsforsel. 
bed rifts-rádgivning. 

Gran. 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

J]I1FII.  
FII3iH1 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tIf. 094/11 747 
TIL 92 48 92 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper. vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Enebakk rØrleggerbedrilt 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

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

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og smáskader. 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

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 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Roll Nassvold 
Vestli, 1911 Flateby 

K.S Yrkesklaw 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Eneliakk Iviarkiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 8370 19/72 1685 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Medaijeskap og innrammede akvarel/trykk 

1911 Flateby - tlt. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

Sissels parfymeri 
og solarium 

TIf. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

Clifford A/S 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant - 
Cafeteria 

Grendesenteret, 1911 Flateby - tlf. 02/9288 60 



SELSKAPSIOKNE AS 1914 YTRE ENEMXK 

Na ogsâ med 
snitter og 
koldtbord! 

Ta med hjem-service. 
TIf. 92 52 35 

We Enebakk 
Forretniiigssenter 

Annonsepriser: 
1. side pr mm kr 530 
Aim. plass pr mm. kr 2.40 
Tekstsde or. mm  kr 3,30 

Ann.kons, Bjorg Olerud Pettersen 92 85 23 lnnlev. frist: Rubrikkann.: 

Ann. kons. Solveig Eriksen 83 72 56 	Mandag ki. 12.00 
Forretn. ann: Mandag ki. 9.00. 

Postgiro: 4 19 32 98 	 Abonnementspns: 
nes Avis 	Kr. pr. 1vr kr 180- 

Telefon ann. 92 65 50 
Bankgiro: 1605.02.01426 

Redaks/on og ekspedisjon: Privattelefoner: 

Klokkerudâsen 1 	 Ans. red. Marianne Olsen 92 60 28 

Postboks 62, 1912 Enebakk 	Journalist Aslaug Tidemann 92 45 35 
Telefon red. 92 65 40 

KARNEVAL I BARNEHAGEN 
Hvem skulle trodd 

at tante Kari kunne 
se ut akkurat som en 
gulerot? Eller at tan-
te Bente passet sá 
godt som gammel 
mann? Ogsâ disse 
trollene da, igrunnen 
ganske morsomme og 
koselige, sã iallefall 
ikke farlige ut. Det 
var nesten sá man 
glemte man selv var 
butt indianer, rØd-
hette, basebalispiller 
eller bjørn. 
Februar er karnevalmaned og 

med masse artige og fantasifulle 
kiedninger ble dette markert i 
barnehagen I Fjellveien fredag. 
Ikke var det bare de yngste som 
hadde byttet ut Sifl hverdags-
drakt, ogsâ tantene hadde bolte-
ret seg i kostymer og sminker. Og 
fantasi hadde de bade smá og 
store. For her .møtte man pa de 
merkligste skapninger. Det var 
alt Ira den søte, uskyldige RØdh-
hette med sin kürv pa armen, 
smá bjØrner  og klovner til ilisinte 
indianere , en veltrent base-
ballspiller og en gulerot som hg-
net mistenkehig pa tante Kari. 

Masse fantasifuUe kiedninger. 

IREDD BARA 
Jcrnbanelorgcl 2, Oslo I 
Pos(rokonIo 5 00 0187 

UNDERHOLDNING 
Underholdning var det de 

voksne som stod for, og forund-
ringen var stor over hvordan de 
slo seg lØs. Problemer med a hol-
de de 32 barn stihle var iallefall ik-
ke noe problem mens to av de 
voksne fremfØrte en artig sketsj. 
Denne var om Albert som ikke 
fikk sove, og aktØrene imponerte 
stort med sitt levende spill. Lat-
terbrØlene lot da heller ikke yen-
te pa seg. 
Etterpâ var det masse sang, og 

jammen ble det ikke en godter-
pose ph hver etter at de hadde 
slAtt katta ut av sekken. Alf 
PrØysens figur Teskjekjerringa 
tvar populr som alitid ph film, 
fØr spagetti og kjØtt etterfulgt av 
gele ble fortrt. 

HRINGSOWE PARAFIN 
AUTO DIESEL, SMOREOLJER 

RING 
: 924047 

BJERKEVED I SEKKER 

RØdhette var der med sin kurv. 

Aage W. Svartboel ip- 
1914 Ytre Enebakk 

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

OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

Reste- 
torg 

m/gode tilbud 

Teleton 	 NA 98. 
For 298,- 

TV-karine 	 NA 37. 
For 74,- 1/2  pris 

Service fra 11.00-18.00. 

Eventuelt timebe stilling. 

Apningstider: 

TIf. (02) 92 81 32 


