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Kjop og saig av biler

Kommisjon
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.

FLATEBY ANTIRUST
TIf. 92 80 70

Nr. 14

pa

1/2 pris
bilstereo
14 W radlo/kass.spiller
1290.- 590.
Digital radiolkass.spiller 14W
2690.- 1190.
Digital radiolkass.spilIer50W 4990.- 2490.Alle bllhoyttalere 1/2 PRIS
Vi har spesialhoytta/ere til alle biler!
Foto Doto Lyd&Skie Eekt,onkk

- $PACEWORLD
LILLESTRØM CITY, 2000 LILLESTROM
TH. 06/8109 21 - 8109 22
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Blãmandag er kommet for administrasjon, politikere og
folk
I
flest
Enebakk.Ambisiøse
planer ma stilles I bero, pengepungen er
torn, og kommunen
befinner seg i alvorlige
likviditetsproblemer.
Man har rett og slett problemer
med a greie lØpende Økonomiske
forpliktelser, som for eksempel
lØnninger.
til kommunens ansatte..
For
fa bukt med situasjonen,
gikk formannskapet nandag
kveld inn for de fleste av de til-

a

takene radmann BjØrn Halvorsen har foreslatt for a avhjelpe situasjonen. Blant annet foreslbs a
ta opp et kassakredittlán pa 2
millioner for a avhjelpe ukviditetsproblemene. For a unnga
en ytterligereforverring av disse.
Videre foreslás slutt pa adgangen
til sipensasjon fra ansettelsesstoppen for en perioede.vedtatte
investeringer ska.l ikke igarigsettes inntil videre, og endelig foreslas begrenset innkjØpsstopp.
Det er kommunen som endelig
vedtar den foreslatte <<hestekuren> i slutten av mâneden.
Arsaken til situasjonen som gjør
at det na foreslbs redusere den
kommunale aktiviteten drastisk.
er misforhold meliom vekst i
driftsinntekter og driftsutgifter.

a

Videre pâpekes Økte lØnnsutgifter. I for var denne Økningen pa
15 prosent. I tillegg til dette kommer statlige innstrammingstiltak. 88 budsjettet matte kommunen redusere med 5,8 mill.
som følge av disse.
Varsel om ytterligere statlige
innstramminger vii for Enebakks
vedkommende bety en innstramrning pa nok en million i et allerede barbert budsjett.
I den nâvrende Økonomiske situasjon erdet faktisk ikke engang dekning for de aktiviteter
og tiltak som ligger lime i budsjettet. Formannskapet vedtok
derfor ogsâ i mandagens mote at
en budsjettrevisjon ma foretas,
senest 20. juni.

Se side 3

Suk=
sess
Vâren er kommet i Lotterudveien. SØlepytter
og telehiv har gjor veien nerrnest ufarbar for
beboerne pa Lotterudfeltet. Tørrskodd kommer man ikke til sine hjem en solskinnsdag i
april, og unødig slitasje med pãfØlgende reparasjoner pa biler er uunngâelig: Blir det snart
gjort noe med denne veien, spØr fortvilede
folk pa Lotterudfeltet?
-Grevlingveien i Ytre Enebakk,
og Lotterudveien sthr Øverst pa
asfaltprogrammet, sier kst. kommuneingeniØr Sverre Netting,
men minner samtidig om at hele
dette prograrnmet for 88 er strØket i budsjettet.Felies skjebne
med mange er neppe en trØst,
men slik er altsá situasjonen.
-Skal noe gjØres, ma vi bruke av
vedlikeholdsmidlene, som ble
skáret ned til 100.000 for innvrende âr. Opprusting av Lotterudveien vile gjØre et katastrofalt innhogg i disse midlene, og
det finnes mange andre veier i
kommunen
med
"Lotterud-standard."sier Netting.
-Vignett kommer tilbake til
vedlikehold og opprusting av
kommunale veier i nr framtid.

-Det ble suksess for Enebakk Dramatiske Slelskaps aller første revy. Etter premieren fredag
kveld kvitterte publikum
med stâende applaus.
-Tenk om vi driter OSS ut,
sa damen til venstre, Trude Johannessen i ãpningsvis, skrevet og komponet
av Jan Benterud. GrunnlØs frykt! Dette var langt
fra middelmâdig amatørteater. Sã gratulerer Ene- - Kjcere publikum. Trude Johannessen og Turid Ramberg i
bakk Dramatiske. Dette ápningsvisa.
lover godt for framtida.
/

Se side 4

Tid for kjøp/salg av bolig

Tryti Eiendomsmegling A/S
kjenner Enebakk.

Onsker kontakt med
kjopere og selgere.
Ring oss for en
uforpliktende samtale.

Tryti Eiendomsmegling A/S
Bevillingshaver Helge A. Tryti
Fellvn. 55, 1914 Ytre Enebakk

TH. 09/92 55 70

FOLLO
Netting jerder .Tregjerder •Trapper• Porter
Hundegârder• Industñsikring • Smijem
-4ia4t td1 ø'r,m/t4e flu4eiTIf. 02187 40 44. Klokkerud, 1400 Ski
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VIGNET

Vilkárlige boligpiriser i Enebakk:

Ii.

Gudstjenesteliste
for Enebakk
17. april 1988
K!. 11.00: Stranden bedehus, Flateby, v/Johannessen. Arsmøte i
memgheten. Kirkekaffe.

Søndag 17/4:
U) 16.30 og 18.30, kr 25,-:
<DIRTY DANCINGV) 20.30:
>>HOTELL ST. PAULI.
Torsdag 2114:
U) 19.00, kr 20,:
.FORELDRE KAN
TEMMES.

Samet
du
Vignett?

Telefonstorm i redaksjonen forrige onsdag bar tydelig bud om at vi hadde
forsØmt var solekiare
informasjonsplikt.Mange
var de som savnet Vignett,
bade onsdag fØr skjrtorsdag, og forrige onsdag.
Forholdet er at Vignett ikke kommer Ut onsdag fØr
skjrtorsdag, og som de
fieste ná er kjent med kom
forrige avis pa torsdag i
stedet for onsdag p.g.a.
pásken.
Vi bekiager at denne informasjonen ikke ble gitt for
pâske.

Aokalkunnskap viktig hevdep
nyetablept eiendomsmeklep.
Enebakks nieringsliv
har fátt et nytt tilskudd.
For fØrste gang har enebakkinger nã fátt muligheten til a benytte seg av
et lokalt meglerfirma for
kjøp og saig av eiendommer. Det er ikke lenger
nødvendig med tillegg
sutgifter i form av reising
til og fra for a ordne formaliteter i forbindelse
med boligoverdragelse.
Alt kan ordnes i Enebakk.
Tryti eiendomsmegling AJS
drives av advokat Helge
A.Tryti.Det nye meglerfirmaet
har kontor i tiiknytning til bolig i
Fjellveien 55, og kontoret vii vre heltidsbemannet.Tryti har ogsá advokatpraksis i Oslo,med
fast eiendom og byggesaker som
spesialfelt.Han har drevet advokatpraksis i 3 1/2 âr i forskjeiiige flrmaer, den siste tiden i eget
firma, oghan har i tillegg praksis
sorn dommerfulimektig. Dessuten har Tryti vrt forlagsredaktØr i Universitesforlaget, og han
har vrt ansatt som jurist i Statens datasentral
Varierende priser.

-Hva i all verden far deg til a
starte et eiendomsmeglerfirma i
Enebakk, nár du alierede har en
advokatprasis i Oslo?
Er det sa stor bevegelse pa boligmarkedet her?
-Bakgrunnen for at jeg Ønsket a
etablere dette selskapet her er at
Enebakk er i denne sammenheng
et avgrenset omrâde.Det avviker
sterkt fra andre markeder med
hensyn til pris. I for var det stor
omsetning av eiendommer her,
ognoe av omsetningen var preget
av at megierne ikke kjente markedet. Det ga seg utsiag i vanerende priser for sammenhignbare
boliger. Eksepemvis var det to
sanirneniignbare boliger hvor
pnisforlangende i utgangspunktet differerte med 380.000 kroner.

til a vre her i forbindelse med
megiersaker.Periodevis kan det
vre aktuelt a bruke teiefonsvarer, eiier at telefonen automatisk settes til mitt kontor i
Osio.Jeg kunne selvfØlgelig hatt
meglerkontoret i Oslo , men jeg
synes det er mer hensiktsmessig
A ha kontoret i miii Øet jeg skal
hrbeide med. Da slipper folk a
dra inn til byen for a ordne de forskieilige formalitetene Tii daglig
blir det kontorpersonalet bade
pa advokatkontoret i Oslo, og pa
megierkontoret her i Enebakk
som tar seg av vanlige rutiner.
Statusrapport

- Hvordan vil du arbeide for a gi
kiØper og selger ett bedre tilbud.
-Nb selger henvender seg til oss
og Ønsker a selge boligen, vii vi
skaffe til veie takst, fra en takstmann som k.jenner Enebakk.I tiiiegg, og den sevicen erdet ikke alle som yter, vii vi sØrge for en statusrapport pa eiendommen. Her
bruker vi et skiema som er Utarbeidet av forbrukerradet, og
her vii alle eventuelle mangler
ved boligen komme fram. Denne
statusrapporten underskrives av
selger, og pa den maten gir det
kjØper en viss trygghet.
Lokole oppslag

Ellers kommer vi til a annonsere boliger vi far til saig pa vanlig
mate, bade iokait og sentrait. I
Forts. side 5 (5)

Advokat Helge A.Tryti har nd startet eiendomsmeglerfzrma I
Enebakk.

Vi presenterer politikere

Vilkárlighet

\' •
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Annonser loses
av folk flest
•PLAKATEN
Flateby Kino

viser denne uken bl.a. Hotell St. Pauli.
Se annonse
Enebakk Folkebibliotek
er stengt fra 18.4 - 22.4.
Se annonse
Husk ukens mØter.
Se annonse
Enebakk dramatiske har
ekstraforestuhing.
Se annonse

Dette kommer av at selgere benytter seg av takstmenn fra forskjellige steder. Det spniker kolossalt, og man far groteske eksempier pa feilvurdering av markedet. Enkelte far en fuilstendig
misvisende vurdering av eiendommens verdi i pluss elier minus. Noen takstmenn setter
takst Ut fra prisnivaet nrmere
Oslo.Dermed skapesdet hos selger forventninger som ikke star i
forhoid til en riktig pris for boligen. pa den andre siden kan selger benytte seg av takstmenn
som klart undervurderermarkedet i Enebakk , og man kan dermed komme til a tape penger.
Med andre ord, taksten vanierer
sterkt.. Takst er skjØnn, og er
omrádet ukjent for takstmannen, biir ofte resuitatet en lite
riktig takst. Derfor er det viktig a
benytte seg av megier som kjenner omrádet..
Leltere for kundene

-Du innreder kontor i tilknytfling til bolig. Bun dette et slags
B-seiskap som administreres pa
fritiden?
-Nei, kontoret vil i hovedsak vre bemannet, og seiv kommer jeg

Navn: Jan Viktor BrunstrØm
Alder: 43 ãr
Bosted: Ekebergdalen, 1912 Enebakk
Yrke: Avd.ingeniØr i Televerket
Politiske very i dag: Medlem av kommunestyret, helse- og sosial, administrasjonsutvalget, leder av kommunepartiet.
Tidligere politiske very: To perioder i skoiestyret, heiseutvalget, kommunestyret og diverse vara-verv.
Spesielt opptatt av: Ikke spesieile hiertesaker.
Interesser: Idrettsarbeid
Very utenfor poiitisk virksomhet, na og tidligere: Stedstiluitsvalgt innenfor Televerket, diverse very i Enebakk I.F. Leder i flere ar av Enebakk Biindesaksforening.

Navn: Britt Laume
Alder: 48 ãr
Bosted: Ytre Enebak
Yrke: Okonom
Politiske very i dag: Medlem av kommunestyret, helse- og sosialstyret, overligningsnemnda, formannskapet.
Tidligere poiitiske very: Formannskapet, kommunestyret, heiseradet.
Spesielt oppatt av: Helse- og sosialpolitikk,
gamle og unge.
Interesser: Familien og frlluftsiiv.
Very utenfor politisk virksomhet, na og tidligere: Very innenfor Vâgiia Vei, very i I.L. Driv og i
speiderarbeid.

VIGNETT

Nytt Ira K:'i 11111111 i I
Bla'mandag:
Hap for Strandas
gymsal
Okonomiske krisetider til tross,
rett pa dunken gár det ikke.—I
det forsiaget til tiltak som formannskapet mandag vedtok,
ligger muligheten til a iverksette livsviktige, presserende og
lovbesteme tiltak, sier ordfØrer
Kãre KjØlle, og pâpeker videre
at nár det gjlder punktet om at
ikke igangsatte investeringer ikke igangsettes inntii videre, sã
ligger det i <inntil videre* at
muligheten
er
tilstede.
Formannskapet skal om tiltakene blir vedtatt i kommunestyret delegeres myndighet til a
iverksette og gjennomføre tiltak. De skal ogsà ha myndighet
til a fastsette varigheten av tiltakene.
-Nâr det gjelder gymsalen pa
Stranden skole, tror jeg ikke det
er noen fare, sier ordfører Káre
KjØlle. Ikke midmindre situasjonen skulle forverre seg drastisk,
og det tror jeg ikke. Nàr det gjelder Kirkebygden barnehage, sà
betraktes denne som et igangsatt tiltak.
Nãr det gjelder en del av de andre ikke igangsatte investeringene, som bl.a. svømmehallen pa
ungdomsskolen, sa skal vi ha en
rundpã dette; senest 2.mai.
Det er foreslatt siutt pa muligheten til a gi dispensasjon fra
ansettelsesstoppen. Hvilke stillinger vii dette berøre?
-Det gjelder landbruksvikar,
kommunepsykolog, ungdomssekretar, ergoterapeut/aktivitør
ved Enebakk Syke og Aldershjem.
Dc stillingene det er gitt dispensasjon for etter innføring av ansettelsesstopp er: Pleie og omsorgsleder, sosialkurator, feiermester, fØrskolelrer 1 2/5 stilling og kommuneingeniØr/driftssjef.

-Nãr det gjelder ansettelsesstoppen og eventuell slutt pa adgangen til a dispensere fra denne, er det klart at nâr det dreier
seg om llvsviktige ting, ma vi
bare gi dispensasjon ,sier KJØ He.
Slutter f.eks. en driftsoperatør
ved et kloakkrenseanlegg, ma vi
bare ansette en ny. Visse ting er
bare nØdt for a fungere, sier
KjØlle..
Ellers betegner at han finner
Statens innsparinger i kommuner og fylkeskommuner som
ikke helt god moral, og sier at
det nâ er pa tide at Staten ogsà
foretar innstramminger i eget
budsjett.-Staten far ogsá stramme inn, og vi har overbrakt vâre
signaler utvetydig pa dette
punkt. Ellers er det ikke innstrammingene I seg sjøl som er
de verste for oss a leve med. Vi
far akseptere at landet er i en
vanskelig Økonomisk situasjon
og det far vi alle bre var del
av.Det verste for oss a leve med
er at vi ikke vet hva vi har a rutte med, sier KjØlle med henvisning til innstramminger man
fa.r tredd nedover hodet lenge etter at man har muligheter for a
innbake dette I budsjettarbeidet.

POLITIRUNDEN
Natt til søndag var det en ny
boligbrann i Enebakk. Denrie
gangen var det en eldre enebolig
pa Flateby som brant ned til
grunnen.
Beboerne var bortreist 1 helga.
Brannársaken er forelØpig
ukjent.

Svaner I
Prest âa
First dance.
First love.
The lime of jour/i/c.
I

Canadagjess, -

Langsiktige tiltak
De kortsiktige tiltakene som
er foreslátt av formannskapet
for a avhjelpe Iikviditetsproblemene er nødhjelp.
Likviditetsproblmene skyldes
strukturelle forhold som ma
loses pa andre mater, mener
rádmann Bjorn Halvorsen.
Hans forsiag til langsiktige tiltak er at kommunen bar se
seg rád til a foreta avsetfinger til kontantbeholdningen, f.eks. ved at inntekter fra
saig av eiendom benyttes til a
styrke likvldene.

Annonser leses
av folk flest

Onsdagens tekst

Grytidlig om morgenen han
man i Prestâa se et yrende fugleliv.
Store flokker ender svØmmer
rundt sammen med flere staselige svaner og Canada-giess. Er
man heldig, kan man ogsá fà øye
pa hegrene, selv om de star helt
urørlige og prØver a innbilde oss
at de er en tØrr gren.

Vârte gn
Na er vâren her, helt sikkert.
Selv om sneen fremdeles ligger.
sa har vàren komrnet. Hestehov
og blàveis er funnet flere steder,
og trekkfuglene har begynt a
vende nebbet til hjemlige trakter. Stren er observert for en
stund siden, nà har ogsá linerla
og svarttrosten blitt sett i Enebakk. Lørdag morgen ble det ogsa sett en fiokk viber pa et jorde
ph Hammeren.
Det er ikke tvil, vhren er her.

ir

rifer
EndeIi
Enebakks ungdom liar etterlyst lenge. Sikkert etter at de
fleste har sett den bade en og
to ganger, men etter hva vi
forstâr gjØr ikke det sã mye.
Filmen blir bare bedre og
bedre... Og den vises torsdag
i tillegg til to forestillinger
sondag (Se annonse annet
sted i avisen).

lTvilkenThm vi silZtér f irDirty Dane ing.selvfølgeig.
Her er en del utsagn fra personer som har sett flirnen: <'Absolutt sensasjonell. En fantastisk
film,,.
"Dirty Dancing" fortjener en
plass som en av de ti beste pop'
musikk danseflimer'. << Den store
overraskelsen i en stork sesong...,
smart og morsom, rØrende og
utrettelig sensuell".

Voksenfilmen denne uken kan
trygt sies a vmre árets mest omtalte film. Og det ikke uten
grunn, Filmen <'Hotel St. Pauliav Warn & VenrierØd er nemlig en
sterk film. Stork ph mange mater, viser det seg. Alle skal nemlig
se denne filmen. Hotel St. Pauli
er flimen tilskuerne elsker a hate,
og et brennaktuelt tema bade i
massemedia og lokalmiljØer.
Det er yam & VennerØd ph sitt
verste. Det er -Hard Asfalt",
<'Virginia Woolf" og Tur retur
John Ege • Amanda Ooms • Oyvin Berven

En film av Warn & Vennerød
-

Rom.4. 24-25
Paulus skriver I dette kapitelet i Romerbrevet om
Abraham at han ikke ble rettferdiggjort av gjerninger,
men han trodde Guds løfter, og det ble regnet ham til
rettferdighet.
Teksten i dag sier, vi som tror pa ham som oppvakte
Jesus fra de døde, det er ved troen pa ham vi blir rettferdiggjort.
Det er ikke av gjerninger, ingen blir freist ved loven,
men ved Jesu Kristi forsoningsverk pa Golgata, der
blir var synd tilgitt, og han som tok all var syndsskyld
pa seg, sletter den ut.
Han som ble gitt for vãre overtredelser, og oppreist
til vr rettferthggjørelse. Han er oppstanden og lever i
dag, og alle kan fâ deli denne frelse, og stã for Gud, ren
og rettferdig.

l'

LP MC CD IM

Helvete" presset sarnmen i en
film. Og det er i skildringen av
dette trekantforholdet de ikke
bare sprenger grensene for hva
som er "sØrnmelig" for norsk
film. De sprenger dem totalU
Inger

Jijjuctt
Staselige svaner observert i Prestda en tidlig vdrmorgen

VIG N EU

Overbevi*sende revysuksess

—En dans kjcre grevinne? Man Hillestad og Grethe Venner Dehli i scene fra revyen.

Det ble suksess, med
stâende applaus og
dryss av superlativer
hos et fornøyd og overveldet publikum etter
at Enebakk Dramatiske fredag kveld gjennomførte premieren pa
sin alter fØrste revy sá
glitrende og overbevisende og med sã mye
tl og talent at vi gir
oss ende over og an-

befaler pa det varmeste: Ingen enebakkinger ma gâ glipp av
dette.
Tekstforfatter Jan Benterud hatt et sant veil av lokale
godbiter a Øse av. Enebakksamfunnet i dag er fuilt av poenger for hamorister og satinkere.
Og treffende ramsalte karakteristikker av politikere og
etatsjefer satt sã det smalt.
Likevel uten noen form for

Enebakkingefl, med lommelerke i hânda og folkelige gullkorn til Pussi Fatsk

ondskapsfulle sleivspark eller
slag under beltestedet. Den
harfine balamsen mellom det
plumpe og talentfullt lattervekkende og samtidig
var
knivskarpttreffende,
ivaretatt. Godseier Collett i
Marl Hillestads skikkelse
tráklet det hele sammen med
akkurat den bydende verdighet og fornemme undring som
man vine tlllagt den selvsamme herremarm. En ypperlig prestasjon.
Rammen rundt det hele er
da ogsâ Coilettgodset og livet
der, og godseieren selv i srdeleshet. Dette kunne lett ha
butt et noe sØkt opplegg, men
vi mistenker atinstruktØr Liv
Aakvik her bar hatt en finger
med i spillet. Resultatet er i
alle fall at det hele fungerer
med flyt og eleganse. Og musikerne har ogsa sin del av
aren for suksessen. Jan Benterud, Erik Eliassen og Thore Westile gjør en kjempejobb,
mikser Jane Hillestad, og lysteknikere Thor Gitisesen og
Oddvar Lamby gjØr ogsá en
jobb det star respekt
av. Fiosoferende over bankvesenet som heiler ikke idag
er tilstede i FlatebymiljØet
kommerherr Collett inn pa
den banken man ikke lenger
bar innen han introduserer
skal man kalle det "sØstrende
Gravlund" alias Grete Juul
Sverre, Anne Gaathaug og
Turid Ramberg, som sortkledd og begredelig framfØrer
en praktfull flerstemt version
av historien om en postmanns
triste skiebne..Viseteksten
van laget av ingen ringere enn
Ole Paus, som ogsá hadde
skrevet visa om at "Alt var
mye bedre under krigen" hvor
Britt Gaathaug gjør en kiempejobb som Fr.p.profeten personhigformidlende sitt mØrkebla budskap om rent Norge,
sunn ungdom , idealer a dø
for, pene mennesker, det hele
understreket av rosa lyssetting og koret av deilige heppedamer i rosa tyll med stierner og tilbedelse i blikket.
Og den lokale politiske
plaskedam flkk sá Ora flagret.
med kiare hentydninger til

Entusiastiske
Faisk..

Pussi

planleggingsslØs og pukkverkshØl og lekke tak.Dáre
KrØile og Pussi Faisk , alias
Svein Erik Eggen og Kari
M.RØsbak var ubetalelige i
Sm artige orddueilMen forØvrig var de der aBe. De snille
grønne damene, den atale Soren Bakover, Ole Brumm som
sa ia takk og ia takk ... Og
selveste enebakklrigen, noe
skeiv med enebakksjampis pa
lommelerka, som serverte
sannheter fra folkedjupet i et
sprâk som de fleste forsto..
Hva mer? Syngende liverdagshusmØdre med grágusten gjennomsnittsgubbe og
hus med behov for
vedllkehold.Her flkk lokalkjendiser sitt i en meget harmlØs vise med tekst og melodi
av Jan Benterud. Legesenterets kapasitet og smilende
imØtekommenhet humoristisk skildret av den samnie
tekstforfatter,som tifilke er
opphavsmann til tekst og me10th pa En hØflig mdsamba
frarnfØrt av de fleste medvirkende i revyen.Jo her sto
poengene i kØ. Og Prestàa, ia
den kan faktisk bli nyttig den.
For se om ikke selveste Arild
Edvardsen alias Harald
StrØm dukket opp for a overtale ordfØrer Dare KrØlle til a
fa leie elva til trenrngssenter
for medlemmer som Øvde seg i
a ga pa vannet, Avtalen gikk I
orden den etter utrykkelige

—Ska pa dugnad jeg. Haraid Strom med en kostehg skildñng av dugnadsànda og enebakkhverdagenforfolkfiest.
forsikringer fra Dare om at elva ikke kom til a bli renset
Opp...

Og vi kunne fort.sette i det uendelige. Men hvorfor. Denne revyen ma du jo ilkevel se.
God fi,rnøyelse:

-

N

Svein Erik Eggen, omgitt av englene Trude Johannessen,
Grete Juut Sverre, Turid Ramberg og Anne Gaathaug
i:Enda en sørgehig hz.stone..

Scene fra Enebakk Legesenter: Supergravidfrue(Tove Hagehin Winnje), eskortert av sin mann (Harald StrØm) som
Ønsker a oppleve noe like ihle samtidig med at hunfØder. Vi
roper ikke lØsningen..

VIGNETT

Skipenn I Klokkepudaosen

Bpann i DalefieNingen
Fredag morgen ble det
meldt brann hos Enebakk
Bilopphogging I Dalefjerdingen. Brannen var I brakken
innehaveren Egil Svarthol
bruker som bl.a. kontorbrakke.
flden hadde begynt ved dørtreskelen og trukket seg innover.
- Det er tredje gangen det blir
meldt brann her -, kan Svarthol
fortelle. - Denne gangen har vi
ogsâ funnet sakalt Molotow coctails her, bl.a. under et av bilvrakene.

Svarthol har vrt sterkt plaget
av hrverk pa plassen. Brakkene
har gjenntatte ganger vrt utsatt for innbrudd og vindusknusing. Ti_i og med veggene har
vrt brutt i stykker. Bilvrakene
som kommer til plassen blir
plukket i stykker ganske fort, og
deler tatt.
Da brannen denne gangen ble
meldt, fikk ikke brannvesenet
startet brannbilen, batteriet var
flatt. Noen av mannskapet matte
kjØre i forvegen med et pulverapparat.

Tross ufysetig vr var mange mØtt fram til jubileumsrennet.
Lørdag samlet beboerne I Klokkerudásen seg pa .<Klokkerudãsen skiarena til det
ãrlige skirennet.
Speaker StigAdolfsen kunne Ønske deltagere og publikum velkornmen til jubileumsrenn. Det var det femte
âret pa rad dette skirennet
ble avviklet.
Selv om vret var ufyselig,
det bláste kraftig og var riktig
kaldt, sâ var det en god del
bade unge og eldre som hadde
mØtt frem.
LangrennslØype med forskjellige hinder, sasom gjettekonkurranse og pilkast ble
gâ av.alJe Odersklasser., De
rundt i akebrett.
I en skikkelig skifestival
skal det ogsâ vre hopprenn,
sa ogsá her. Arrangørene lot
rennet gá, selv om vinden var
temmelig sterk. Hopperne
fikk nemlig medvind, sá da sá.
Dessuten var hoppet sA lavt
at deltagerne sannsynligvis
kom under luftstrØmningen.
Noen av tilskuerne hadde
funnet seg en lun og skjerrnet
plass, der de tente opp bàl og
koste seg med kaffekoppen. I
kiosken var det kaffe, vafler,
pØlser og ellers det som hØrer
til, a fá kjØpt.

Det ble funnet Molotow-coctails under ett av bilvrakene.

Noen koste seg med kaffekoppen i en lun krok.
Til slutt var det, som det
seg hØr og bØr, en skikkelig

Dugnadsball
Alle enebakkinger vet at
dugnad er det som skal til
for klingende mynt I kasssa.
Og ná trâr Enebakk IF's fotbaligruppe til med en orginal dugnadsversjon:
De inviterer foreidre og
voksne spillere til "Fot-Ballet" som gâr av stabelen pa
Ignarbakke fredag 29.april.
Og arrangørene er ikke
snauere enn at de har skaffet
til veie alle tiders orkester,
med velkjente Odd BØrre
som vokalist. Her skal dansen trâs si svetten suer.
—Vi synes like gjerne vi lunne danse inn penger I kassa.

El
tillegg vii vi benytte oss av oppslag i hele kommunen.
Jeg har allerede benyttet mg av
denne formen i forbindelse med

som f.eks. grave I jorda, eller
vere "rengjØringsbyrà",
sier fotballoppmann Roar
Olsen. - Nringslivet skal
selvfølgelig ogsã fã vre
med— som ailtid ellers.Men
denne gangen skal vi ikke
rusle rundt a be om gevinst
til basarer.Vi inviterer dem
til alle tilders ball I stedet.
To hundre kroner koster moroa.
For at ikke aitfor mye av
vinninga skal gã opp I spinninga, blir traktementet kaffe og"dugnadssnitter". Her
skal man bokstavelig talt
"trà til" sá svetten slier
saig i 1or, og hatt stor respons
nettopp med lokale oppslag.
1 tiilegg Ønsker vi kontakt med
alle som er i markedet for bolig.
Nâr vi far boliger til saig som tilsvarer Ønskenevil vi sende pros-

premieutdelmg fØr deltagere
og tilskuere gikk liver til sitt.

pekt over disse til aktuelle interessenter.
Mulighetene til a koble kjøper og
selger pa denne mâten er mye
stØrre nar man arbeider innen et
avgrenset omrade. . En annen
stor fordel er at man kjenner
markedet, og kan gi et rimelig
presist oversiag over hva huset
vil ga for
Store svingninger
-Kan du Si noe om boligmarkedet i Enebakk nà?
-I fjor var det store svingninger,
og man kunne registrere en storre interesse fra kjøpere fra Follomrádet enn tidligere. Dette
henger antagelig sammen med
industrietableringene i Follo.
Folk som er etablert der sØker
etterhvert til Enebakk for en
hØyere kvalitet pa boligen til
sarnme pris. Dessuten har det
vrt stor prisstigning pa boliger.
D.v.s. de ovennevnte forhold gjelder Vãglia.
Ph Flateby har det vrt tungt a
selge, og liten etterspørsel. I Kirkebygda er det minst bevegelse.
Leiligheter
Dessuten er det stor etterspØrsel etter leiigheter til unge i

Frildrett
Gode Drivresultater I innendørsmesterskapene for
Folio Friidrettskrets.
Halimesterskapet ble arrangert sammen med Oslo friidrettskrets i Ekeberghallen av h.hv.
Bkkelaget (arskiasse 11-12 )
og BUL (13-18 ar).
RESULTATER
800M - 0 1972:
1. Eyvind Solbu, As, 2.15.1, 2.
Martin Opsahl, Driv, 2.17.3.
800m - 0 1977:
1.Henrik Eide, Driv, 2.47.8.
60M - G 1977:
2. Henrik Eide, Driv, 9.7.
HØyde - G 1975:
I. JØrn Ege, Driv, 1.45.

etableringsfasen. Denne etterspØrselen er svrt vanskelig a
fylle opp, for det finnes nesten ikke slike leiligheter. Terskelen til
A fA egen bolig er butt svrt hØy
Man mangler mellomskiktet-boalternativer til 300-400 tusen
som flnnes i byen har man ikkeher ute. Stort sett far man ikke
kjØpt seg floe under 900.000 kroner, og kjellerleiligheter er det ikke sa mange av.
- Ellers har vi registrert stor
etterspØrsel etter eiendommer
med flere mâl tomt her ute. Det
er hovedsakelig Oslo-folk som er
i markedet for disse, sier Tryti.

Lengde - G 1975:
1. Christian HØe, Driv, 4.55, 3.
JØrn Ege, Driv, 4.18.
Kule (3 kg) - G 1975:
1. Chris Andersen, Ski, 9.43, 2.
Christian HØe, Driv, 8.91.
Kule (2 kg) - G 1976:
1. Espen Pettersen, Driv, 9.07.
Kretsmesterskapet I sprang
uten tiiløp ble arrangert av Kolbotn og Oppegârd for h.h.v. gutter/menn og jenter/kvinner.
Resultater:
Lengde uJtiIløp - J 1974:
1. Eva M. Knutsen, Vestby, 2.41,
3. Katharina Hakonsen, Driv,
2.36.
Lengde uItillØp - 0 1975:
1. Anders Holt, Ski, 2.25, 3. JØrn
Ege, Driv, 2.18, 5. Christian HØe,
Driv, 2.09.
Høyde uJtillØp - 0 -1975:
1. Peter Kildal, Kolbotn, 1.09, 3.
Christian HØe, Driv, 0.94, 4. JØrn
Ege, Driv, 0.88.

VI G N ETT

Enebakk-misj onar anbefaler landsinnsamling:

Misjonssambandet bygger
nytt hospital i Tanzania
- Vi har det sâ godt I Norge
at vi har anledning til a hjelpe mennesker i nod. Derfor
har vi et ansvar for a dele vàre goder ogsâ pa helsesektoren med de som har lite. La
oss derfor støtte landsinnsamlingen som ná tar til for
vre med a bygge et nytt
sykehus i Tanzania.
Dette sier misjoner Norvald Yri, som er bosatt I Enebakk. Han er for tiden i Tanzania som utsending for Misjonssambandet.
Hospital med 100 senger

Misjonssambandet VII nâ bygge et nytt distriktshospital med
100 senger I Bunda, Nord-Tanzania. Dette er det største enkeitprosjekt som NLM har satset pa i
et misjonsland, og det er planen
at det skal sta ferdig pa nyáret
1990. Sykehuset vii koste 23 mill.
kr, og NORAD vii bidra med 80%
av byggekostnaderie.
Landsinnsamling

Misjonsorganisasjonen har ansvar for a skaffe Ca. 4.5 mill. kr til
prosjektet. Og for fØrste gang vil
Misjonssambandet gennomfØre
en landsinnsamling i hele Norge
for a skaffe midler til det nye sykehuset.
- Aile husstander ogsa i Enebakk-omradet vii rundt rrudten
av april fa en brosjyre i posten
med inforrnasjon om Bunda Hospital. Dette er en anledning for
oss i Norge til a were med a gi litt
av v.r overfiod, vi som er velsignet med sa mange gayer, sier
Norvald Yri.
Diaré forer til doden

- Det er stort behov for medisinsk hjelp til folk i Tanzania.
Det kan virke overveldende pa

- La oss støtte landsinnsamlingen til nytt sykehus i Tanzania, sier misjoncer Norvald Yri, som er bosatt pa Enebakk.
055 som kjem fra Vesten a fA se
hva folk sliter med av sykdom,
forteller Norvald Yri.
En vanlig sykdom som diaré
fØrer ofte til dØden, ikke minst pa
grunn av den sterke varmen. Andie tropesykdommer som malena og bilharzia er ogsa utbredt,
og spesielt barn er ofte plaget av
tuberkulose og feilernering.
Hjelp til 200 000 mennesker

Distriktssykehuset i Bunda vil
na Ut til Ca. 200 000 mennesker

med et skikkelig helsetilbud. Det
var myndighetene i Tanzania
som kom med spørsmàl til Misjonssambandet om a bygge sykehus i Bunda, for landet hadde
ikke Økonomi til a makte dette
selv. Misjonen skal lede sykehuset i startfasen, og senere skal
det etter planen nasjonaliseres.
Styresmaktene I Bunda har stilt
gratis tomt til disposisjon, og i
tillegg vii de ordne med vann og
en liten flystripe til sykehuset.

h0

Nytt ap
Av Dr. Norvald Yri
Sitter her pa Waama Bibelskole, ikke langt fra Ngorogoro-krateret i Tanzania og ser
pa solnedgangen; om ti mlnutter er det mØrkt. Slik er
det nr Ekvator. Om en
stund hØrer jeg kanskje hyenene hyle nede pa sletta.
Over oss lyser manen - og jeg
kan se sydkorset. Om en
stund hØres ogsa tromming
og hylende dans - sterkere
etterhvert - gjerne helt frem
til morgenen. - lime har vi bra
lys fra solcelleanlegget. KjØleskap pa parafin - luksus her.
Baker brØd i vedovn.
Av og til synes en litt synd
pa seg selv - ikke minst n.r
lengten er som verst heimover
til Gjertrud og Øvrige familie I
Kirkebygda - eller nár posten
av enn eller annen grunn ikke
kommer hit. Men til vanlig
blir det lite tid til funderinger.
Hver dag skal en vre forberedt til a undervise afrikanere pa bantuspraket, kiswahii. En skal pa besøk ute
pa viddene og i f3eila og forkynne med tolk til lokalspráket. Sist jeg var ute matte
jeg forresten redde en kvinne
som holdt pa a omkomme pa
veien - skuile ha tvfflinger hadde ftt en - som dØde flkk en til, som overlevde.
<<Jeg skal bestemme navnet",
sa jeg: Rehema (miskuimhet).
Og silk ble det. - En skal ha
tid til a veilede unge som ønsker kuxmskap - og atter kurmskap. En skal ha rnedisin kiar

til syke elever - malaria eller
annen plage.
Midt I fattigdommen - med
ett par bildekksko og med ett
tynt pledd rundt seg - til bruk
natt som dag - smiler de likevel venni.ig til deg. PA besØk
rundt i hyttene firmer jeg som
regel noen som har gitt opp
livshápet der de ligger i malariafeber, I utmattelse, uten
livsgnist, uten noe a tro pa
som kan hjelpe. Trolimannen
har gjort krav pa sitt - pengene, dyr - annen eiendom.
Det hi alp ikke mot sykdom og
nod 'Ikke minst de gamle er
akterutseilt. Ikke kan de lese,
redde for det nye, fedreánedene ma for all del ha sitt.
Ofte er drikken det store - og
heimene Ødelegges enda mer.
Mellom de yngre er det en
merkeiig oppvakning - bade
ândelig og menneskelig. Mange Ønsker a bli dØpt med den
kristne dap og vii tro pa Kristus. De begynner a leve et
nytt liv. De etablerer stabile
familieforhold - inrien ekteskapet. De arbeider mer.
Planlegger. Tar seg av familien. Barna skal lre a lese.
De skal UL kir. De tetter pa
jordhusa og legger nytt tak
PA.
Og de kommer og spØr:
Ran dere hjelpe oss med litteratur, med medisin, med
opplaring? Ran dere komme
og forkynne det kristne budskap for oss?
Jeg er ikke i tvil: Jesus Rnstus er verden.s -lys. -

Stor oppslutni*ng
Dr. Norwald Yri prØver seg pa a knuse mw-s.

For dyrt
Formannskapet vedtok mandag
enstemmig a ut.sette behandlingen av forsiaget til fornyet leiekontrakt mellom Flateby Samfunnshus og Fiateby ungdomsklubb.

Det har vrert stor oppslutning om møteserien pa Misjonshuset i Ytre
Enebakk.MØtene fortsetter ogsâ denne
uken med Stein Vidar Lund som taler.
LØrdag deltok Country Gospel team med
glad sang og musikk. Og litt av et trekk-

plaster ma de ha vrt. Misjonshuset, var
fylt til siste stol og benkerad, ja, endogtil
lillesalen var tatt I bruk fora M plass til
de mange ungdommene som hadde funnet veien til Ytre Enebakk denne lørdagskvelden.

Fra Husstyret var det foreslatt
en husleieØkning fra 65.000 kroner til 90.000 kroner. Kulturstyret avviste imidlertid en slik 0kning av husleia allerede i oktober. Nye forhandlinger I januar i
an mellom radmannen og Flateby Samfunnshus resulterte i
enighet om at husleien I klubblokalene matte Økes.
Kulturstyret aksepterte ogsa
dette da de panytt behandlet saken l.mars, men forutsatte en tilleggsbevilgning fra formannska-

pet pa 25.000 som følge av tidligere behandliriger. I sitt vedtak
giorde kulturstyret det klart at
driftstIIskuddet til klubben ma
opprettholdes og at kulturstyret
ikke kan finne dekrLing for dette i
eget budsjett.
Et enstemmig formannskap gikk
aitsa mandag kveld pa forsiag fra
øyvind Strom (Fr.p.) inn for at
saken sendes tilbake til kulturstyret med anmodning om nye
forhandliriger. I vedtaket heter
det at man finner Økriingen av
leien for høy

I
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Enebakk Idpelftsfopening

.100 Se
ekteskap inngs tortovetse -

Karuseliresultater:
Deltagerliste 0-6 ár.
Anders Guibrandsen, Magnus
Bergskaug, Mats Gjernistad.
Joakim Mangen.
Andreas Kolbeinsen, Thomas
Johnsen, Anders HØiland, Tom
Kenneth Johnsen.
Ole Engen, Stian Olsen, Anders
Utsigt, Harald Fensholt Sundby,
Ole Patrik Larsen.
Christian Munch, Hans JØrgen
Hansen, Fredrik SØgaard, Marte
Jacobsen, Merete Jacobsen.
Eirik Nordli, Torkild østgrd,
BjØrn Tore Langnes, Ingunn O'derud, Anette Skjret.
Ida Østvik, Nina Kristiansen, Cecilie Oppegãrd, Tonje Berg, Anette Kolstad.
Siw Fensholt Sundby, Linda Caroline Larsen, Hege Johannessen, Karianne Pettersen, Christina Bakken.
Sindre Marqvardsen, Cicilie Bakken, Bente TØràen, Therese
Munch, Marl Torstveit.
Ingerid Marie Hansen, Linda
6jØlie, Espen Lindblom, Marianne Lindblom, Anne Kristin Moholt.
Marte ødegãid, Ililde Kristin
Hugsand, Svein Ove Hugsand,
Stian Lund, Annelen Davidsen.
She Stener, Tonje Sby Dybvik,
Guro Glavin, Espen Arnesen,
Stale Arnesen.
Astrid Richstad, Marianne Østli,
Therese B. Haugsnes, Hege
Mordt, Marita Enger.
Lino Fossum, Kim Alexander
qrmholt, Ama Veggumsløkken.
74r -jenter:
14 Marianne Andèrsèn,2. Sin Miciaelsen, 2. MahTdflItft
sin, 4. Maria Spjeldns, 5. Camilla Kongsvold, 6. Maryann KjØbli,
7: Marit Tune, 8. Ailin Nevjar, 9.
Susanne Lenes, 10. Marianne
Skjret, 11. Ragnhild Bjerkeiy,
12. Inger Katrine Thronerud, Jeanette Solberg (to renn), Torunn
østli.
Gutter:
1. Hovard Nordli, 2. Tomas
Rundtom, 2. Birger Godvik, 4.
Hasse-André Vestli, 5. Stian Fossum, 6. Cato Myrvold, 7. Stian
Andreassen, 8. Kenneth Olberg,
8. Kristian Stensvold (ett renn).
8 ãr - jenter:
1. Hege Skaug, 2. Anne Marte
Skillebekk, 3. Cecilie Larsen, 4.
me Robertsen, 5. Line Birthe
Bakken, 6. Camilla Eliassen, 7.
Mia Gjermstad, 8. Trine Pedersen, 9. Anette Haug, Linn Vie (to
renn).
Gutter:
1. Thomas Haugsnes, 2. Terje
Kolbeinsen, 3. Anders Ruud, 4.
Sigleif Hillestad, 5. Kai-Arne
KjØbli, 6. Kim-André Johnsen.
9 ãr -. jenter:
1. Veronica Sther, 2. Margrethe
Andersen, 3. SynnØve Glavin, 4.
Margrethe Mangen, 5. Gry Helen
Fossum, 6. Anita Stener, 7. Marianne Aaserud, Camilla Huseby
(ett renn).
Gutter:
1. Reidar Gravlien, 2. Peder B.
Godvik, 3. Marius Hansen, 4. Terje Jemterud, 5. Gjermund Marqvardsen, 6. Tom Erik Hageborg,
7. Frednik Langnes 7. Jan Roger
StrØmsrud, 9. Anders Bergskaug
Nilsen, Kenth Roger østdahl (to
renn), 9. Sven Olav Sku)bØrstad
(to renn).
10 an - jenter:
1. Anett Olafsen, 2. Charlotte Ulfeng, 3. Heidi Skaug, 4. Anita Danielsen, 5. Cathrine Koistad, 6.
Lillian Pedersen, 7. Live Thoresen, Pernille Olsen (to renn).
Gutter:

nye verdensborgere
1. øivind Andersen, 1. Frode Michaelsen, 3. Johan Rosenberg, 4.
Kristian SØgaard, 5. Glenn-Robert Enger, 6. Knut H. Heiâs, 7.
Stian Ruud, 8. BjØrnar Berger.
11 âr - jenter:
1. Anita Habberstad, Gry Vie (to
renn), Heidi Bergskaug Nilsen
(ett renn).
Gutter
1. Erlend Olaisen, 2. Glenn Hayard Skiilebekk, 3. Stian Helle, 3.
P1 Knistiari'Eggen, 5. Dan Buer.
12 an - jenter:
1. Hege Vestli, 2. Trude Bakken,
3. Marit Lieungh, 4. Pia LIII Andersen, 5. Anne Lene StrØmsrud.
Gutter:
1. Eirik Gundersen, 2. Kenneth
Kongsvold, 3. Per-TorbjØrn
Kristiansen, 4. Roar Danielsen.
13 an - jenter:
1. Gyda Liland.
Gutter:
1. Espen Olafsen, 1. Kenneth Helle, 3. Jan-Erik Kristiansen, 4.
Thomas Olsen, Jon-Ola Eggen
(to renn).
14 an - gutter:
1. øystein Engen, 2. Morten A.
Enger, 3. Martin Skjret.
15 an - gutter:
Thomas Alsgârd (ett renn), Dag
Kristian Olaisen (ett renn).

eiP0
koster inganting!
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FØr var dot nä!!
((Do akke bare goy pa Iandet!

Woksit912
Ene1kk
92 65..4O •92

pa Flateby Samfunnshus
fred. 15/4 Id. 20.00, utsolgt. LØrd. 16/4 Id. 20.00, utsolgt.
Ekstraforestilling! LØrd. 16/4 Id. 17.00. Bill, a kr 50,- hos:
Øyeren Bensm & Service, Ivar Vardeberg, Kâres Dagligvare.

REDD BARA

STILLING LEDIG
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ENEBAKK KOMMUNE

RELIGIOSE MOTER

MISJONSHUSET
MØtene ved Stein Vidar
Lund fortsetter tirsdag
12/4 - fredag 15/4 Id. 19.30.
LØrdag Id. 20.00: Ungdomskveld.
Søndag ki. 18.00: MØte.
Alle hjertelig velkommen.

Rengjøringsassistent We
Enebakk skole
Ved Ytre Enebakk skole er det ledig stilling

som rengjØringsassistent. Tiltredelse 1/6-88.
Posten er for tiden pa 3 timer pr. dag (kveldsvask), men
det tas forbehold om reduksjon til et lavere timetall Senere dersom det bun aktuelt, og lønnsjustering i samsvar
med dette.
'1jenesteplikt i samsvar med vanlige kommunale vilkán
som til enhver tid gâr fram av 1,instruks, reglement og
tariffavtale.
SØknad sendes til Enebakk kommune, personalkontoret, innen 22. april 1988.
TILLEIE

Skogshytte i We Enebakk
Ønskes bortleid
PINSEMENIGI-IETEN
YTRE ENEBAKK

Beliggende Ca. 1 km fra bilvei, Ca. 35 m2,
til ordensmennesker som Ønsker seg et fritidssted I fredelige omgivelser.
Bill.mrk. <<Hytte>

"ALoTEL

Onsdag 13/4 Id. 19.30: Ludvik Karlsen og venner fra
Evangeliesenteret. Offer til sentrene.
Torsdag 14/4 Id. 11.30: Formiddagstreff.
Søndag 17/4 Id. 10.00: FamiliesØndagsskole. Kl. 16.00 og
Id. 18.00: Temasamling mJO.B. Jarivang og ungdomskoret. Tema: Kristen livsstil og a vrnne andre.
Enkel servering mellom møtene.
AIIQ hjertelig velkommen.

KUNNGJØRINGER

ONSKES LEID

Hus/leiligheter ønskes

To famiier rn/barn Ønsker a leie hus/leiligheter, heist pa
Flateby. Leietid: 4-6 mâneder, mens vi bygger pa Bergskaugjordet.
TIf. 16 24 79 e. kI. 16.00

TIL SAWS

Taunus Bravo 1.6

Enebakk Folkebibliotek
er stengt fra og med 18/4 - 2214 pga.
vinterferie.
Aud Skogholt

I

TELEVERKET - KONGSVINGER TELEOMRADE

Telefonkatalogen 1988
Utdelmg av kataloger i Akershus er nâ i gang. De som
ikke har mottatt katalogene innen 19. april, bes for
følgende abonnentlister/sentraler henvende seg til:
Enebakk: (Enebakk og Ytre Enebakk) 92 48 72 e. Id.
17.00.
(Flateby) 92 80 83.

a

1Ie!Le

'/1 arbeider for skaffe
Norge bedre (cickomniunikasjon.

Ilardangerbirnad

82-mod., sØlv met., st.v., s. + til saigs mlskjorte og forkie.
v.hjul, radio, pen og velholdt. Kr 5000,-.
Selges hØystb. over 45.000.
Tif. 92 43 03
TIf. 8-16 06/83 8110
E. ki. 17 02/92 50 30

Saig av eneboligtomter
pa Flateby

A/S Enebakk Tomteselskap han for saig fØlgende eneboligtomter:
Seljeveien 25, 642 m2, beregnet tomtepris kr 146.500.
HØgdaveien 14, 808 m2, beregnet tomtepris kr 216.000.
Konvaliveien 28, 660 m2, beregnet tomtepris kr 150.000.
+ overdragelseskostnader og gebyrer.
Tomtene vii bli solgt i henhold til Enebakk kommunes
tildelingsregler.
SØknadsskjema og Øvrige opplysninger Ms ved henvendelse til teknisk etat, Herredshuset, tif. 02/92 60 60.
SØknadsfrist: 27. april 1988.
A/S Enebakk Tomteselskap

VI G N EU

Vaplepte
befigep i
Nylende
Formannskapet godkjente mandag kveld enstemmig Tomteselskapets forelØpige utkast til
teknisk /Økonomisk plan for Utbygging av Nylende. Vedtaket innebrer ogsá at Tometeseiskapet Mr aniedning til a starte opp
utbyggingen av omradet basert
pa de planene som i dag foreligger.
Formannskapet gikk samtidig
inn for et forsiag om at kommunen gir sin prthsippielle tilslutning til opprettelse av en
kommunal boligstiftelse for utleieboliger I forbindelse med
Ralingen boiigbyggelags utbygging i Nylende. Boligstiftelsen bØr omfatte ca halvparten av
de boliger som boligbyggelaget
oppfØre
skal
Nylende.Boligbyggelaget blir na
bedt om A utrede nrmere opprettelse og organisering av en
boligstiftelse for utleieboliger.
Behovet for variert boligbebyggelse er pápekt bade i boligbyggeprogrammer og kommuneplan. En silk boligstiftelse
som boligbyggelaget na har foreslàtt, kan vre et virkemiddel
til a oppfylle disse maisettingene. Med en slik boligssiftelse
for utleieboliger vii muligheten
vare tilstede for a imØtekomme
unges behov for rimelige fØrstegangsboliger.

vannski-EM
Et flertall i formannskapet vedink mandag kveld a avslá sØkriaden fra kuiturstyret om a tiiheggsbevilge 30.000 kroner. Kinturstyret hadde sØkt formannskapet om denne tileggsbeviigningen for stØtte til Enebakk
Vannskiklubb i forbindelse med
gjennomfØring av Vannski EM og
Nordisk M pa Mjr.
Avslaget var mot tre
stemmer.Da kiubben i or hØst
sØkte kulturstyret om 50.000 kroner til dette arrangementet ,ble
sØknaden avslatt p.g.a. kommunens Økonomiske situasjon.
Da saken ble behandiet i ku.Iturstyret i nytt mote 1.mars, vedtok
styret., I trd med lung. kultursjefs innstilling a bevilge 65.000
kroner til gjennomlØring av arrangementet Det ble i denne
forbindelse vedtatt a sØke formannskapet om 30.000 kroner til
dette formâiet under henvisning
til den PR disse arrangementene
vii gi Enebakk kornmune.
Vannskiklubben far imidiertid
pengene som kuiturstyret har beviiget. Kulturstyret ma na finne
dekning for disse midiene i eget
budsjett.

Annonser leses
av folk tiest

10-19
10-20
9-15

Hverd.
Torsd.
Lord.
11

Midt i hjertet av Lillestrom
- Der matfolk motes

Ii

F

01-1I;,
10
,
g i - -,

4.

"M
17

Vi har en topp betjent ferskvare-, delikatesse- + osteavd.
Samt meget godt utvalg av
frukt og gronnsaker.

.

1

UULSTRW

rf]U*MAT

Forsiaget om en kommunal boligstiftelse skal behandles endehg I kommunestyret.

stone til

Voksne burde
ikke gjore saint.
Hensikten er bare a
vise forskjellen pa
billigkjokken og
Beckerrnann.

Apningstider:

/

Bruk P-huset. Trill
varene rett til bilen
I

uf

TID FOR VARSKO
Natur - Hvit - Bli
Hvit

str. 35-46

fra kr

str. 36-41

kr

328."

278.

Natur - Marine - Sort - Hvit
str. 36-41

kr

228.'

LILLESTROM

no

(

Iii UV

TIf. 06/81 76 35

Alle som kjeper Beckermarin-kjøkken har hatt
minst ett eller to kjøkken
for. De Iar seg ikke lenger
overbevise av vakre løfter
om kvalitet og stvrke. Dc
har nemlig opplevd at
skuffer siger og at
hengsler lesner - allerede
etter 3-4 àr. De er lei av a
skifte og mener samtidig
at kjøkkenet er et av
husets viktigste rom.

StudK
Beckermann
Storgt. 15 City
2000 Lillestrom

aufiIkfiAS7
1

OBS!
I april kan du
bestille nytt
kjokken til
spesialpris
med fri
montering

VI G N EU

1i; IF= I IF= I

STEREO
REISERADIO
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f
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. •f••.:• .........5,.

Med
fjernkontrolt

• Kabeltuner
• 8 forhándsinnstilte
kanaler

2.G95

0

For 3.295

NA

•Kabeltuner
•12 forhàndsinnstilte
kanaler
0

For 3295

i"

NA

•Kabeltuner
• Selvsokende
kanalvelger
• direkte data-videoinngartg

2.705

For 3.895

—

NA

1/2 PRIS
.
4 store høyttaler 09

• Dobbel kassettspiller
m/hurtigkopiering.
• AM/FM radio.
• 10 bands equalizer.
.Stereo wide.

2 diskthoytalere.
• Uttak t112 V.
• NETT OG BATTEHI.

*0

for

1.990;

wA

ILST R 0

MICROOVN
SAMSUNG

•
•
•
•
•

l-lelhvit
hoyde:37,7Cm
bredde49,4
dybde38,7
17 liter

for

1.495,

2 ohonnol Memory P,enn1n -6 FM A SAM
AIo Thning SEEK A SCAN)
3 BANDS KOLow, Mod. and High Controls
Mn Outpd id WtI7(7W • 7W)
FM - MW - LW

NA

for 1,45

NA

.2D5

005,.

WORT UTVALG I NEDSATTE BILHOYTTALERE
NORO SKORTET

Lillestrøm har kun brunevarer.
• 'p

KJOPEKORT

Gunstige
avbetalingsbetingelser.

ELEKTR ISKE

Mand. 09 tirsd.
9-17
Onsd., torsd., fred.
9-19
Lordag
9-14

Tilbudene gjelder sâ
langt lageret rekker.

VIGNETT

•

FEST OG GLEDE
hunadsko

psyirinaon

I_

Konfirmasjon
for deg ir?
Veig kker du
vii trives i,
ogs etter
den store
høytidsdagen

kr308

-

kr433.

U

10-17
10-18
09-14

Apent
Fredag
Lerdag

III. 92 83 74

]KC 10

cJ1?aa/ama

Grendesenteret - 1911 Flateby
TIf. (02) 92 83 74

Vi hjelper deg
gjerne
med forsiag

Stikk innom

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.

ENGERS GULVSLIP. TIf. 02/95 72 01 e. kI. 17.
I.

Torsdag ápent til kI. 19.00
Lørdag til kI. 14.00

-

Match

Tenker du
ny eller brukt bil?

mer cnn bare kLr
Westgarden But ikksenter
ved Torget, Ski
'Elf. 873330-873219

TA KONTAKT MED VAR
MANN I ENEBAKK

-

VIDAR HOLTOP
TIf. 87 07 60, priv. 92 70 71

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL•
lb
Folio Varmeservice
TIf. 92 26 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

ANOMftim

DROMMEBILEN
FINNER DU
BLANDT BILANNONSENE

-.-...

I

•

*p

.

~
•
I

I

--o U:\ift

BEGRAVELSESBYRAER
low

Ski

13c0ravclsesbr
CHRSTENSRUDEFTF.

HUSK BILAUKSJON
I
L—
U

.

--4
•

Asenvn. 3. 1400 Ski
Telefon 87 30 60
Vakttelefon

ASKIM
BIL E R
ALLE
PRISKLASSER

STEDET FOR DET GODE BILKJOP!
0

1 mnd. gratis provetid. *
6 rnnd. FORNOYD-GARANTI. Du betaler kun kr. 500,- *
for tilpassingen dersom du ikke onsker a
bruke linsene etter 6 rnrid.
Tilpassing, opp1ring og kontroller fra kr. 1.400,-.
Bruker du linser fra for, gir vi deg en rabatt pa kr. 500,-.

Kontaktlinse-institutt

AIN

Optiker Geir Kjølberg MNOF MNKF
Storgaten 21, 2000 Lillestrøm, TH. 06/8143 91
-

Follodistriktets byrã
gjennom 60 ãr

TLF. 88 08 96

KONTAKTUNSER
TIL
—PASSES

L I LLEST ROM

Ordner alt

Prøvekjøring og besiktigelse hver dag

FORDSENTERET KJEPPESTADVN. 30, SKI. TLF. 170710

* Gjelder standard myke linser.

Vi kommer
I konferanse

NB! Hver fredag W. 18.30

FOLLO AUTOCO

V4L#

v/Bjorn Brodholt, Tomter

r"

FOLLOS STØRSTE BILLEVEIIANDOR

rb

VI G NETT

3
MURERE

RØRLEGGER

Steinar Nordahi

JOHN A. ANDRESEN

BYGGSER VICE
Alt / mur- og pussarbeid.
TIf. 92 63 46

FRISOR

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

J]l1Fl.

huIuii.i

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

Jan M. Johansen

Erik kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 9246 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mettes Hãrdesign
Dame- og 'herrefrisør
Saig av harpreparater og parfymeaiiler.
Mand. - fred. fra kL 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
TIf. 92 55 50
Bekkelaget II etg., V. Enebakk

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

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Siw's salong - tlf. 928049
Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- 09 herrefrisør
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.

SPESIALFORRETNINGER

TØMMERMESTE
T

DAME- OG HEAREFRISOR
SQL - PARFVMERI
Apent:
Mand. - fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - Ut. 92 54 13

TIf. 02/92 65 43
Mobil 094-37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering
Fast pris

'p

Enebakk rørleggerbedritt

Enebakk Markiseservice

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

Markiser - Persienner - Gardinbrett

GLASSMESTER

Bygg- og tommermester

BJØRN BRIENNA
1914 Ytre Enebakk
Telefon: 92 41 17
Mobiltlt. 094/30 878
OPPUSSING
REPARASJON
TILBYGG
NYBYGG

FLATEBY
TLF. 92 81 17 9.06-1600
TIf. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00
Mobil 094/55 519

Vestli, 1911 Flateby

KVIKI( HENS

Enebakk glass
Alt / glassarbeid

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 0219283 74

ENTREPRENØR

.Harald Vikan..Entreprenorfor. A/S

Rolf Nassvold

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

1/7
z:7t cza?-amz

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

Graving - sprengning - transport.
- Kontakt ass!

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Brødrene Svendsen A/S

i

Utsigts rammeverksted

D.FRElIAGCO

Alt I innramming
Meda/jeskap og innramrnede akvarelitrykk
1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsa kveldstid

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 02/92 62 94

Alt I nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.
RIingen
TIf. 83 70 19/72 16 85

(.5 YrkeskIar
I

Askimv. 1, 1820 Spydeberg
TIf. 02/88 81 54

Langdag onsdag og tarsdag til kI. 19.00.

EL-INSTALLASJON

I
I

Strømsborg &
Enersen A/S

INSTALLASJONSFIRMA

KJffL BREPJOJORD

utforer alt j el-installasjoner

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

Eli_AG

j

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

CS Containerutleie
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn- .
Tit. 8370 19
Mobil 094/23 576

Ristorante ITALIA as:' Pizzeria
Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 02/92 88 60

SJAFØRSKQLE
Sandakers Trafikkskole
1400 Ski - tit. 87 37 10

REGNSKAP

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring

-

Kiasse A Kiasse B
Teorikurs Kjøretimer

pa

bil

Teorikurs - Fase II

Gin nodvendig moter vi
Iii kjoretimer I Enebakk.

TIf. 06/81 42 92

Enebakk Tannteknikk

Stein flarre-Hanssen

TANNTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Grendesenteret, Flateby

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

Kontakt

92 87 39
92 80 31

Kvelder, etter avtale.

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

<AIt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Roy/k

SVEIN H. HELLER A/S

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

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

TANNLEGE

Tit. kI. 8.00-15.00
Tit. utenom kontortid

SELGE EIENDOM?

• Poliklinikk 0 Rontgen • Kirurgi
• Lab.service• Oppstalting opererte dyr

SKEOSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgârd, Kjeller
(skilt fra Fetvn. v/flyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
DROP IN> 8.30-14. Stengt helg.

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

Landbruksregnskap, Økonomi
& handelsregnskap

Brede Gjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

BILFURMA
AuOi

Erling Rod A/S
1800 Askim

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss.

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD - Askim

88 15 70

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

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-radgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47

TIf. 88 16 15

BLIKKEF1SLAGER

Trio Autoskaile
Vi tar imot lakkering
og oppretting

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

Flateby Antirust
KjØp og saig av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/928070,1911 Flateby

OSVALD Fd0BLI
Alt I blikkenslagerarbeid
utfores.
1911 Flateby - tlf. 92 84 68

nebakk
e gn skapskonto r
Medlem av
PRFNorske Regnskapsbyrâe.rs Forening

TIf. 1021926303

Postboks 24
1912 Enebakk

KR
Godkjent regnskapskontor

Engasjept kultupapbeidep
Pa plass Ij siefsstolen
0

nye
Enebakks
kultursjef,Per Sandvik
(35) er pa plass. ForelØpig
er han installert i etatens
lokaler i kjelleren pa herredshuset, men det er
godt hap om at de nye lokalene i gamle herredshus kan flyttes inn i allerede i slutten av uka.
Kultursjefen frister foreløpig
en lite atraktiv ukependiertilvrelse i pâvente av at den kommunale boligen han fikk tilsagn
om ved ansettelsen skal bli kiar
om ikke sà aitfor lenge. Sandvik
sto pa farten for heigetur til famiien i Bamble da Vignett stakk
innom for a hilse pa. Han legger
ikke skjul pa at han ser fram til
at boligforholdene gãr i orden sá
han kan fä kona og sine to barn
pa henholdsvis 9 âr og 6 uker til
Enebakk.Men sã langt tar
Sandvik pendlerlivet med humØr
og hâper at familien kan komme
til Enebakk om ikke sã aitfor lenge.
Den uka han har jobbet i Enebakk, har han vrt innkvartert
hos tidi. fung.kuitursjef Halyard
Toft, som var sporty nok til a innlosjere ham pa sparket.
ForelØpig har han brukt tiden til
A gjØre seg kjent med huset sã
og si, og med kontoret.-Det har
vrt en stor fordel for meg a
komme til et velorganisert kontor hvor alle ting er i orden.Men
det er lite jeg har rukket a sette
meg inn i foreiØpig. Det er mange
•intrykk. Jeg far ta det suksessivt
og sette meg inn i tingene etterhvert. Det vii nok ta noen maneder, tram til sommeren skulie jeg
tro fØr jeg er butt noenlunde
kjent med forhoidene. Men del er
en prosess man ikke kan presse
Sandvik kommer fra Bamble i
Telemark hvor han var ansatt
som kuiturkorisulent. Han har
drevet med forskjellige former for
kuiturarbeid de siste ti Arene.
FØr han kom til Bamibe, var han
ku1tursekretr i Nannestad.Var
nye kultursjef har dessuten turnert land og strand som glad trubadur, han har hatt egne viseprogrammer i radio, og hevdet seg
helt i teten i foikedans pa
Landskappleiken. Forholdene
Sandvik kommer fra i Bamble
var nok noe stØrre enn de han
mØter her i Enebakk,med en kulturadministrasjon med større kapasitet.
-Jeg hâper imidlertid pa stØrre
kapasitet ogsá her ved kontoret,
sier han. Nár man har gatt til det
skritt a opprette en kulturetat,
haper jeg det er sapass seriØst at
man fØlger det skikkeiig opp.En
administrasjon er ikke noe mal i
seg sjØl, det er et middel. En
mann i hel stilling kan ikke lØse
aile gáter. PA sikt bØr derfor

administrasjonen utvikles.Eilers
far man et slags venstrehandskontor som hverken kommunen
eller kulturlivet er tjent med. Enten ma man satse, eller la det were, sier Sandvik. -Har du rukket a sette deg inn i kulturbudsjettet?
-Bare stykkevis, sa jeg har ingen
oversikt.Har sett pa det som ang.r klubbene. Fordelingen av
grunnstØnad er Jo foretatt.. Men,
Jeg har satt meg for lite inn i tingene til a ha noen kommentar
foreiøpig.
-Det er magre tider. Dersom
ytteriigere nedskjringer tvinger
etaten til knallharde prioriteringer, hvilke aktiviteter er det viktigst a bruke penger pa:
Finkultur
eller
foikekuitur(grasrotkultur)?
Jeg liker ikke ordet finkultur.
Og Jeg haper ikke Økonomien
tvinger tram slike prioriteringer.
Men det er kiart at Jeg da vile
finne det viktigst a prioritere det
som har allmenn interesse, Jeg
vile prØve a kanalisere midlene i
retning av det som engasjerer
fiest mulig mennesker. Men Jeg
vii hápe vi aidri skal behØve a
Wore noe til mer eller mindre
verd i forhoid til kulturbegrepet.
Verdien av en kulturaktivitet er
avhengig av hva det gir den som
utøver aktiviteten.
-Hvilket inntrykk har du av
Enebakks kuituriiv?

-Jeg har Jo ikke hatt mye tid til
A danne meg et eget inntrykk,
men utifra de informasJoner Jeg
har, har Jeg inntrykk av at det er
solide kulturaktiviteter I Enebakk, og at aktivitetene preges
av ailsidighet og sterkt engasJement.
Ellers har jeg lyst til a Si atJeg hper det lokale kulturlivs representanter finner oss, og vet a bruke oss. Vi trenger noen som
banker pa dØra og Ønsker hjelp
og orientering, bade praktisk og
Økonomisk. Berettigelsen av en
egen adrninistrasjon ma sees i
sammenheng med hva slags faktor vi kan vre i kulturlivet. Med
andre ord: For at etaten skal virke er det like viktig at organisasJonene firmer oss, som at vi finner organisasJonene. Hvis ikke
kan man lett ende opp som et papirkontor som forvalter pa saksnummer. Det er haivveisarbeid.
När administrasJonen fungerer
som kulturbyrãkrati, da er det
halvgjort Jobb!! Men samtidig
ma det ikke forventes at vi skal
sitte her og vre alivitere og
orakier. Bare i samarbeid med
kulturlivet I kommunen kan vi
lØse oppgavene, sier Enebakks
nye kultursjef, Per Sandvik, og
bekrefter dermed at han ikke er
noen vanhig kulturbyrakrat, men
en
levende
engasJert
kulturarbeider.

Redaksjon og ekspedisjon:
Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 65 40
Telefon ann. 92 65 50
1ff. teef ax 09 eksp. 926004
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 32 98

Felles vannvepk for
Ytpe og Kirkebygden?
Kirkebygden vannsverk
skal pa sitt ârsmøte i morgen ta stilling til styrets
forsiag om en sammenslâing mellom vannverkene
i Kirkebygden og Ytre
Enebakk.
Den 11.november i fjor
ble det pa et felles styremøte mellom de to vannverkene oppnevnt et utvaig som skulle forestá alle forberedelser til gjennomføring av et felles
ekstraordinrt ârsmøte
for stiftelse av et nytt felles vannverk for de to
kretsene, samt utarbeide
nye vedtekter for dette
seiskapet.
Dette ekstraordinare firsmotet skal holdes innen
utgangen av áret, men
fØrst skal de to vannverkene ha sine respektive ârsmØter hvor det
skal tas stilling til forsiag
om sammenslãing.Ytre
Enebakk vannver skal ha
sitt ârsmøte 28.april.
Arsaken til at man nâ Ønsker en sammensláing av
de to vannverkene er at
man i løpet av de siste
árene har lØst en rekke utbyggingsoppgaver i fellesskap. Det har resultert
i at de to vannverkene har
felleseie/interesser i de
fleste installasjoner og
anlegg som trenges for at
vannvekene skal kunne

fun ere tilfredstillende.
De to vannverkene har
Børtervann som felles
forsyningskilde, med felles inntaksledning fra til
Fossebakken, hvor det er
felles pumpestasjon. I
1987 ble høydebassenget
pa Holttjerntoppen tatt I
bruk Det er ogsa et fellesanlegg.
Na planlegges et felles
vannbehandlingsanlegg
ved Fossebakken,
og det kommer til a koste
rundt fern millioner.
Styret understreker som
et viktig argument for
forsiaget om sammenslaing at alt dette fører til at
verkene far en rekke felles drifts og vedlikeholdskostnader som ma deles
pa de to vannverkene,
sammen med renter og
avdrag pa investeringslan. Verkene har na i tillegg gjennomført ilk arsavgift for abonnentene,
slik at det nã i praksis
stort sett er bare innkreving- av vannavgifter
og administrative oppgayer som utføres hver
for seg.
Dette er bakgrunnen for
at styret I de to vannverkene ná foreslár a slâ
verkene sammen til et selskap med felles styre og
administrasjon.

HØydebassenget pa Holttjern,

OVEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby

5 liter

treolje

Service fra 11.00-18.00
Eventuell timebestilling
lii. 02/92 8132

KUN KR

120.-

Apningstider:
Mand.-f red
06.30-21.00
Lord. 09.00-20.00. Sønd. 09.00-21.00

Annonseprser:

Privattelefoner:
Ans. red Aslaug Titemann 924535
Journalist Tove Larsen 92 4242
Arin,kons. Ujerg Oterud Pettersen 9253 88
Ann.kons. Solveig Erlksen 83 7256

Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis

1. side pt. mm k 5.5

Am plass pr. mm kr 210
Tekstside p. mm kt 310
Innlev.fnst: Rubrilckann.:
Mandag kI 12.00
orretn.ann,: Mandag Id. 900

