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Fiere ogflere nyutdannede icerere vii ikke sØke jobb i skolen. 
Er 	dette lØsningen pa framtidig oppice ring av váre 
hápefuile? 

Herr Fuglesang og Himmelkua. Det er denne for-
estillingen Matheussen skal delta med i de nord-
norske festspiileme. 
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Laerermcingel til hosten 

Mot kpise I Enebakkskolene 
- Vi star nâ overfor en krisepreget situasjon 
etter at bare tre av de tilsatte hererne i ene-
bakkskolene har takket ja til stillingene, sier 
en fortvilet skolesjef Hans Erik Holm. Pr i 
dag star vi igjen med 13 ledige larersti11inger 
for skoleâret 
88/89. 

Ballongteateret er sammen med tre an-
dre norske og to svenske dokketeaterg-
rupper invitert til a delta i de nord-nors-
ke festspillene i Harstad 17.-25.juni. Kjell 
Matheussen og Ballongteateret skal delta 
med forestillingen <,Herr Fuglesang og 
Himmelkua>. 

Mange av de tilsatte lrerne 
har trukket seg, og ârsaken 
er en kombinasjon av mis-
nøye med lØnris og arbeids-
situasjonen og ogsâ pro-
blemer med holiger.-Hadde 
vi hatt boliger a tilby hadde 
situasjonen vrt en helt an-
nen, sier Holm, og angir et be-
hov pa 15 lrerboliger. 

Men man sliter ogsà med hg-
nende forhold andre steder, 
Pa Øvre Romerike er det 
svrt vanskelig, for ikke a 
snakke om kyst-Norge og 
Finnmark, hvor det er tile. 
Vi konkurrerer med rikere go 
stØrre kommuner som har 
bedre tilbud, som f.eks. Opp-
egaard og Barum. 

Flere oppsigelser 
Skolesjefen kan fortelle at 
det fortsatt kommer inn 
oppsigelser og nye permi-
sjonssØknader fra enebakk-
1rere. At man kan komme 
til a std igjen med 16 ledige 
stillinger f.eks. er  ikke uten-
kelig. 

Vi har na satt i gang en svrt 
kostbar annonserunde med 
sØknadsfrist 20.mai for a for-
sØke a dekke opp noen av de 
ledige stillingene. Vi har an-
nonsert i Skolebladet, Lys-
nmgsbladet, de store riksavi-
sene og lokalavisene, for a 
nevne floe. Nár det gjelder l-
rerkrefter til ungdomsskolen 
spør vi ikke lenger hva slags 
fag sØkerne har, bare om de 
har godkjent utdanning. Men 
vi ma ogsa se i Øynene at det 
er slett ikke sikkert det er 
mulig a fâ fag1rte 1rere. Ja, 
det kan ogsa vise seg umulig 
A ra ansatt ufag1rte 1rerk-
refter, og vi kan komme til a 
matte operere med vakanser 
pa linje med situasjonen i ba-
de helse/sosial og politiet. Til-
standene ligner pa hva man 
opplevde i Finnmark pa be-
gynnelsen av 70-tallet. 
-Men hva skal dere na gjØre? 

-Dersom situasjonen er den 
samme om to maneder er vi 
nødt til a iverksette krisepla-
ner, sier Holm. 
Man kan tenke seg IØsninger 
hvor 1 lrer underviser en 
kiasse. Man kan saldere med 
delingstallet,og med hjelpel 
støtte og spesialundervisnin-
gen. Man kan ogsa tenke seg 
A permittere ungdomsskole-
elever i visse fag, eller man 
kan bruke selvinstruerende 
undervisning. Undervisning 
annenhve dag er en annen 
lØsning. Jeg haper irnidlertid 
at ingenting av dette skal bli 
nødvendig, men at sentrale 
myndigheter erkjenner situa-
sjonen og gir oss ras. Skjønt 
jeg vet ikke hvllke rad, sier 
Holm.-Selve 	arbeidsred- 
skapet mangler jo, nemlig l-
rerne. 
Situasjonen vi har ná gjØr det 

Skolesjef Hans Erik Hoirn 
/zàper a unnga krisepianer 
for undervisningen i Ene-
bakkskolene til neste ar 

ogsa vanskelig a planiegge. 
bade for oss i administrasjo-
nen . og ute i de forskjellige 
skolene. M 87 krever detaijert 
planlegging pa klassetrinn og 
fagomrader. Slik planlegging 
er vanskelig nàr man ikke vet 
hvilke samarbeidspartnere 
man har, sier Holm. 

Kjell Matheussen, og Lille Blä. 

De andre norske gruppene 
som er invitert er 
Petrutsjkateateret, Levende 
dukker og Christiania Teater. 

Dokketeatergruppefle skal 
delta pa dokketeaterfestiva-
len som er et ledd i festspil-
lene. 
Sâvidt vites er det fØrste gang 
en enebakking deltar i fests-
pillene i Harstad. 

Matheussen forteller at han 

skal vre i Harstad under he-
le festspillene, og at han den-
ne gangen skal dra alene. 
-Det blir en unik anledning 
for meg til a oppleve dukkete-
ater og annen kultur. Det blir 
pa en mate en studietur hvor 
man kan hente inspirasjon og 
inntrykk. Jeg oppfatter in-
vitasjonen til a delta i festspil-
lene som aerefull for meg. Det 
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Klap for ford- 
norske festspill 
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Gudstjenester 
SØndag 24. april 

Enebakk 
11: Enebakk kirke 
v/Strand. Samtale med 
árets konlirmanter. Kir-
kekaffe. 
11: Mari kirke v/Helg-
heim. Samtale med árets 
konfirmanter. Kirkekaf-
fe. 

Nyttàr - Var 
Det er noe rart med nyttdr, enfornyelse. Med ett klok-

ken har slâtt tolv, sä erjeg et nytt menneske, bedre enn 
for en time siden, tror jeg. Alle de gode forsettene som 
svirrer rundt i hodet, skal det bli en lett sak a innfri. Jeg 
hØrte Jon Eikemo lese Trur eg forleden. .Sã sant, set 
sant. Ogsd jeg trur, bestemmer ogsâ, at dette âret skal 
jeg kiare det. 

Jeg skal passe min tunge sà jeg ikke skal sàre noen, 
jeg skal ofre og gi pa alle blanketter som kommer, og 
Ønske hele verden alt godt. Jeg skal ikke synes det er det 
minste rart om andre pñoriterer helt annerledes enn 
meg. Jeg skal vcere overbrende med bikkjene mine og 
ikke Ødelegge gleden for noen. Jeg skal se med velvilje 
bade mot vest og mot Øst og tro at de to store kan skape 
enfredelig verden. At det gàr an a vrre set godtroende 
somjeg er en nyttârsaflen!  Men det erjo etfaktum  at da-
gen er butt litt lenger, og blomstene ser da litt grØnnere 
ut alt. Spurvene kvitrer pâfOringsplassen, og om det ik-
ke er set rare prestasjonene enná, sâ er det nok prØver  til 
de store várkonsertene. 

Sviblene dufter  og krokusen er i anmarsj, da ma jeg 
vcere enig med Halfdan Rasmussen: 

Livet er en dejlig gave,jorden er en herligjord. Der er 
Øller i min mave. Der star krokus pa mitt bord". 

Tenk om jeg ikke hadde disse hâpefulle gode dagene. 
Hvor sto jeg da? 

Moss en 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Septiktomming 
Det foregâr i disse dager septiktømming av private 
sl JJei 
kommuneingeniøren a minne 101K om at at abonnen-
tene ifølge vedtektene er ansvarlige for a legge for-
holdene til rette silk at den som skal tømme septiktan-
ken kan foreta tØmmingen pa en grei mate. 
Kumlokk ma ikke vre tildekket med jord eller snØ, 
og man ma heller ikke setter opp eller ha gjerder, mu-
rer og hekker som vii gjøre tØmmingen kompilsert og 
tidkrevende. 

Onsdagens tekst 
Hjeelp hverandre. 
1. Peter 5: 1-4. 

Her sier Paulus blant annet at vi som har deli Kristi 
lidelse og herlighet, er skyldige a ta oss av hverandre, 
og hjelpe hverandre. Men det ma ikke vre for var egen 
vinnings skyld, eller av herskesyke. Hvilke motiver er 
det da vi ma ha for a kunne hjelpe hverandre? Jo, vi ma 
vre drevet av Jesu kjrIighet. Gjøre det som Jesus 
har bedt oss om - bli ansporet av Jesus til a ha omsorg 
for hverandre. Ha det samme sinnelag som Jesus. 

Slik som Jesus en mot oss, slik skal vi vre mot hver-
andre, sâ vi kan nã màlet for alle ting. 

Jesu velbehag over vãre liv her pa jorden, og etter 
dette et evig liv sammen med Jesus. 

BjØrg Hoist 
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Enebakk histopielag 
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Sentralsykehuset i Akershus 
Henrik og Elin har fátt en 
stor lillebror. 

Kitty og Roar Eide 

Sentralsykehuset I Akershus 
Even har fâtt en lilebror. 
Vegard kom 8.4. 

Mona og Leif Lillejordet 

Sentralsykehuset I Akershus 
En lilesØster til Cathrine den 
17/4. 

Rita Wenli og 
Rune Larsen 

Torsdag 21/4 ki. 19.00 
U kr 20.-

FORELDRE 
KAN TEMMES 

SØndag 24/4 kI. 16.30 B 
'<SUPERBILEN 

DUDU PA 
VILLE VEIER 

Ki. 18.30 U 
FORELDRE 

KAN TEMMES' 
Ki. 20.30 V 

TOFFE KAREE 
Torsdag 28/8 kI. 20.30 
V kr 25.- 

SPANERNE" 

PLAKATEN 
Flateby kino 
viser bl.a. Foreidre kan 
temmes. 
Ytre Enebakk Husmor- 
lag 
Arsmøte 20.4. Se ann. 
Lr forstehjelp 
ved Norsk Folkehjelp. 
Torsd. 21.4. Se ann. 
Enebakk Bondekvin- 
nelag 
har mote 27.4. Se ann. 
Kommunestyremote 
25. april. Se ann. 
Husk ukens moter. 
Se ann. 
Enebakk Jeger- og Fis- 
kerforening 
starter kurs 27. april. Se 
ann. 
Kirkebygden misjons- 
lag 
MØtene fortsetter. Se ann. 
Enebakk Historielag 
har mote pa Ytre Enebakk 
skole 28.4. Se ann. 

Inviterer medlemmer og alle in-
teresserte til mote pa Ytre Ene-
bakk skole torsdag 28.aprll 
kL19.00.(Se annonse) 
Kvelden viii stor grad bli viet 1a-
gets virksomhet, planlagte akti-
viteter, mØter og turer for inne-
vrende âr., og forsiag til frem-
tidige aktiviteter. 

Styret ser det som en viktig 
oppgave a styrke kontakten til 
medlemmene. Vi vet at mange 
medlemmer har store lokaihi-
storiske kunnskaper pa ulike 
felt. Dette er ressurspersoner 
som kan tilfØre laget meget. En 
av styrets utfordringer blir derfor 
a rnspirere og stiinulere med-
lemmene, slik at lysten til aktivi-
tet og engasjement Øker. Det er 
av betydning bade for rekrut-
teringen og kontinuiteten i laget 
at det lokalhistoriske miljØ styr-
kes, og for a vise hvor viktig et 
historielags funksjon er i og for 
bygda. 

PA medlemsmØtene framover 
vii det bli gitt tid og anledning til 
A snakke (lokal)historie, infor-
mere stile spØrsmäl, komme 
med konkrete forslag til aktivi-
teter, møtetemaer, foredragshol- 

Kommunestyret skal mandag 
ta stilling til om et omrade av 
Bjerke Bruk, hvor det i dag dri-
ves trelasthandel skal tas ut av 
kommuneplanen for Ytre Ene-
bakk, og vises som landbruks, 
natur og friluftsformâl. 
Detr er landbruksmyndighetene 
som har hatt innsigelser mot at 
omradet ble avsatt til fremtidig 
forretnings/ervervsomrâde. 
Pa de andre omrádene hvor land-
bruksmyndighetene hadde inn-
sigelser til kommuneplanen er 
det oppnádd enighet, men nãr 
det gjelder omrâdet pa Bjerke 

dere, turmâl o.l. 
Ole Weng har en stund arbei-

det med registrering av gamle 
veier og ferdselsarer, og han vii 
fortelle om: 
Gamle veier i Enebakk 

For a kunne opprettholde et 
aktivt og greit miljØ i laget, er det 
nyttig og nødvendig a hente im-
pulser 
utenfra. Vi har invitert leder i 
R1ingen Historielag, og styre-
medlem i Romerike Historielag, 
Lars Skovholt til i presentere: 
Romerike Historielag 
Han vil kunne gi oss rád og vei-
ledrnng om mulighet til erfa-
ringsutveksling innen lokal-
lagsarbeid. 

Enebakks kultursjef, Per Sand-
vik er inVitert til motet. 

Det blir enkel servering og ut-
lodning. 
Velkommen til en interessant 
kveld. 

For styret I Enebakk Histo-
rielag: 
Ase Killerud 

har fylkeslandbruksstyret ikke 
villet vike. Omrâdet var da ogsâ I 
hØringsutkastet avsatt til land-
bruks, natur og fniluftsomráde, 
men det var i sluttfasen av den 
politiske behandllingen i kom-
muxe$ytat dette11 
Formannskapet behandlet sa-
ken i siste mote og gikk inn for a 
ta omráde ut av planen for a an-
vende det til landbruks, natur og 
friluftsform.1. 
Et slikt vedtak vii ikke fá kon-
sekvenser for driften av trela-
stutsalget pa omrãdet. 

— — — — — — — — — 

Omrãde pa Bjerke Bruk 
ut av kommuneplanen 

I — — — — — — — — — — — 

Bondekvinnelaget med i 
hielpepposiekt i Gambia 
Norges Bondekvinneiag deltar i et hjelpeprosjekt for 
750 kvinner i Gambia.1 den fornindelse vil Gambia stâ 
i fokus pa Enebakk Bondekvinnelags mote hos Sofie 
Solberg neste onsdag. 
Kvinnene i Gambia skal starte sjektet. 
opp med grØnnsakdyrking. Det Bondekvinnelaget i Enebakk 
skal graves brØnner,  kjøpes inn ønsker alle hjertelig velkommen 
frØ og redskaper, samt bygges en • til dette motet, og legger samti-
lagerbygning. Kvinnene skal og- dig til at man gjeme kan tenke 
sâ fâ hjelp til sortering, kvalitets- seg here medlemmer i laget. De 
kontroll og et eget distribusjons- som er interessert oppfordres til 
opplegg. 	 a komrne pa møtene eller ta kon- 
Pa Bondekvinnelagets mote vil takt med lagets medlemmer, el-
det bli loddsalg, hvor inntekten i ler kasserer Trine Solberg. 
sin hethet skal gã til dette pro- Sigfrid Sceby (leder) 

Svein Roald Hansen 
hovedtalep 1. mal 
Statsministerens personlige rãdgiver, Svein Roald 
Hansen blir dagens hovedtaier i Enebakk l.mai. Den 
lokale apellen blir ved Torgeir Overland 
som ogsà er formann i ãrets 1.mai—komite. 
Dagen blir ellers markert pa 
tradisjonelt vis pa Enebakk 
ungdomsskole.Og dagens starter 
som vanhig med frokost for alle 

som vii. Ogsâ i an skal det vre 
tog, som starter fra omrádet uten 
E-verket umniddelbart etter 
gudstjenesten. 

- Vi beklager at abonnentene far 
sa lite forvarsel om tØmmingen, 
sier avdehingsingeniør Knut Mo-
en ved teknisk etat. Arsaken er 
at vi fikk beskjeden omtrent pa 
sparket, fordi at firmaet som 
tømmer hadde ledig kapasitet 
nâ. 

Vi hâper folk sØrger  for a legge 
forholdene til rette for tømming. 
Dersom abonnenten ikke er 
hjemrne, blir det informert med 
lapp I postkassen om at tØmming 
er foretatt. Vi har erfaning for at 
slik informasjon en nØdvendig for 

at publikum skal vite at den tØm-
mingen de far regning pa er 
foretatt.Det er tredje sesongen 
med tvungen septiktØmming i 
Enebakk. Hvordan er erfarin-
gene sa langt? 
-Bra. Noen har kiaget pa prisen, 
men innkjØningsperioden har el-
lers gatt smertefnitt og for pu-
blikum er det Jo en fordel at tØm-
mingen gãr automatisk, silk at 
den ikke blir glemt. Vi har fak-
tisk opplevd underveis at det fin-
nes folk som aidri har tØmt  tan-
ken. Man kan tenke seg konse-
kvensene, sier Moen 



Attende-kiasse med 
musikal om Galilei 

¼ 

Dramagr-uppa pa 8.tñnnet pa Mjcr ungdomsskole satser 
kulturmØnstñng som skal dreie seg om teater. 

Dramagruppa pa at-
tende trinnet ved Mjrer 
ungdomsskole er for tiden 
travelt opptatt med it Øve 
inn et stykke om den ita-
lienske fysiker og astro-
nom Galilei som i begynn-
elsen av 1600 tallet pâkal-
te seg kirke og makthave-
res vrede ved blant annet 
sin pâstand om at jorden 
beveger seg. 

Meningen er at gruppa 
skal delta i Ungdommens 
kutturmønstring 	med 
denne oppsetningen. MØn-
stringen i fir er viet teater, 
og foregãr for Akershus i 
Akershus kultursenter pa 
Strømmen 	rundt 
29.-30.april. 

Det er drama1rer Espen 
Dal som har skrevet tekstene 
til stykket eller musikalen ma 
man vel kalle det. Musikken 
er satt sammen av fragmenter 
fra forskjeuig musikk, spilt 
inn av Espen, og musikkven-
ner. 

-Selv om vi stiler mot del-
tagelse i kulturmØnstringen 
med dette stykket, tar vi fØrst 
og fr-amst.sikte pit a vise.styk-
ket her for elevene ved skole 
kanskje inviterer vi ogsá til en 
âpen kveld. Og vi har planer 
om a invitere 6.klassene pa 
barneskolen til a se forestillin-
gen, sier Espen. 
øvelelsene har pagatt siden 
nyttar. 

Da Vignett besØkte drama-
gruppa under en prØve, viste 
det seg a vre fØrste gang 
man prØvde med mikrofoner, 
og det var nok ikke sá helt en-
kelt. Men tekstene satt og 
musilçken var topp. Med litt 
trening har elever, ved Mir, 
og andre interesserte tillike, 
noe hyggelig a se fram til. Og, 
vi tror de unge skuespillerne 
pa Mjr, sammen med dra-
ma1rer Espen Dal kan kom-
me til a markere seg brukbart 
med denne forestihingen un-
der Ungdommens kultur-
mØnstrrng 88. 
Vi sier tvi, tvi.. 

ForØvrig planlegger ogsá 
dramagruppa pa 9.trinnet ved 
skolen a delta i mønstringen 

Morten StrØmsborg har 
rollen 	som 	Galilei. 

De har tenkt a sette sammen 
en forstffling over tekster hen-
tet fra Arild Nyqvists siste 
bok Slemme Lars .Drama1-
rer for gruppa pa 9.trinnet er 
Kristin Helstad. 

\_ 

Annonser leses 
av folk flest 

Laila Karin Wennevold har fãtt 
byggetillatelse for enebolig pa 
eiendommen gnr. 4, bnr. 295, 
Gjeddevannsveien 3 pa Flateby. 

VIGNETT 
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Ukens filmep 

Nytt Ira hygningspa"det 
Harald Huse, gnr. 4, bnr. 271, 

Seljeveien 2, 1911 Flateby har 
ftt byggetillatelse for enebolig. 

Tor Arne Westlund har ftt byg-
getillatelse for enebolig pa eien-
dommen gnr. 4, bnr. 300 i Gjed-
devannsveien pa Flateby 

Eva I.Stendan og Rune Be-
rgskaug har ftt byggetillatelse 
for oppføring av enebolig, gnr. 4, 
bnr. 287, Seljeveien 19 pa Flateby 

Roar Myrvold har ftt byggetil-
latelse for enebolig pa eiendom-
men gnr. 4, bnr. 251, øvre 
Skaugvn. 17, 1911 Flateby. 

Harald Haugen har ftt byggetil-
latelse for garasje pa eiendom-
men gnr. 93, bnr. 76, borgvn. 24 B 
i Ytre Enebakk 

Jan Erik Mattson har fâtt byg-
getillatelse for tilbygg pa eien-
dommen gnr. 90, bnr. 138, Ekorn-
veien 39 i Ytre Enebakk. 

Hvilken suksess Flateby 
Kino hadde forrige uke! Det 
myldret av mennesker som 
yule oppleve Patrick Swa-
yze og Jennifer Grey i danse-
filmen Dirty Dancing - ja, 
noen yule oppleve den for 
2.-3. gang! 

Denne uken filmer kan ogsà 
by pa noe for enhver smak. 

Allerede torsdag vises ung-
domsfilmen Foreldre kan tern-
mes. 

Mor reg]erer. Hun vil ogsa at 
far skal regjere - USA. Familien 
er totalt undertrykket. Fars stØr-
ste utskeielser er a snike til seg 
en hamburger uten at kona vet 
det. Valgkampen nrmer seg og 
mor skal legge opp kampanjen. 
Far nikker og ser glad Ut. SØnnen 
var Morgan, tenker mor, ma 
hjem. Den perfekte familien skal 
frem i lyset. Morgan, husets sønn, 
ble etterlatt pa kostskole ved 
64ss alderen. Na skal han altsâ 
hjem for a vre den perfekte 

Superbilen Du Du pa yule 
veier. Den ser ut til a vre 
en popular fyr denne lille 
folkevognen kalt Du Du. Hei 
Geir (10 ãr), nâ ma du ta med 
deg alle vennene dine og gâ 
pa Flateby Kino - dette er jo 
flimen du Ønsket deg i ditt 
koselig brev til Kinokomite-
en. 

Voksenfllmen denne uken er et 
gjensyn med gam1ekara> Kirk 
Douglas og Burt Lancaster. Fil-
men heter TØffe karer og handler 
om disse to som i 30 as har sittet 
inne og sonet sin straff. Endelig 
er de frie menn og fast bestemt 
pa a bli aerlige og respektable 

Foreidre 
kan temmes 

Jon Cryer 
Lynn Redgrave 	Nicholas Pryor 

sØnn. Men for Morgan er dette en 
umulighet. Foreldrene har Jo 
aidri fØr brydd seg om ham, sá 
hvorfor i all verden gjør de det 
nâ? 

Kjempefin film! Vises bade 
torsdag og sØndag 

DUmDU 

borgere igjen, men er USA rede 
til a mote sine siste, stØrste og 
mest beryktede togrØvere? 

Livet utenfor fengselsmurene 
viser seg a vre tØffere enn de 
hadde forestilt seg - mye har 
skjedd pa 30 ! 

Inger 

gjaldt, og avgjorde kampen til 
sin fordel ved sudden 
death(1.m41 vmner) etter 3 - 3 
ved full tid. 
I semifinalen spilte laget mot 
Rlingen. Etter ghinrende spill 
av Enebakk- gutta ble resultatet 
av denne kampen 5 - 1 i Ene-
bakks favor. 
Finalen spislte Enebakk mot 
Fet. Erkefienden fra Fet lot seg 
Imidlertid ikke stanse, og ene-
bakkgutta matte se seg slátt 10-
1. 
Men alt i alt: Fin innsats av Ene-
bakks Gutter 12 i Romerikscu-
pen. 

Enebakk IF 's G 12 deltok I hel-
gen i Romerikscup. 
laget som stilte opp i cupen be-
star av: 
Trond Andersen 
Asmund Sand 
Erik Lønning Ek 
Kristian Lindem 
Jon Andre Breivik 
Marius Bergum 
Birger Mork 
Vegard Benterud 
I den innledende kampen som 
Enebakk spilte mot SØrum ledet 
motstanderen store deler av 
kampen, men Enebakk-gutta 
viste sin styrke nâr det virKelig 

KIRK DOUGLAS BURT LANCASTER 

Hándb all: 
Romerikscupen 



Vi presenterer politikere 

Navu: Dag Skaug 
Alder: 44 ãr 
Parti: Ap 
Bosted: Ytre Enebakk 
Yrke: Sjãfør. 

Politiske very i dag: 
Medlem av komm.styre og formannskap, funge-
rende gruppeleder, nestleder i kulturstyre, 
nestleder i miljøvern og friluft, nestleder i fast 
byggekomite for kommunale bygg, represen-
tant for Enebakk i NKS-Oslo, Akershus. 
Tidligere politiske very: 

Medlem av formannskap og kommunestyre, 
tekn. utvalg, leder for drift og anleggsutvalg, 
byggekomite. 
Spesielt opptatt av: - 	- 

Miljøvern og friluft, ellers generelt alt innen 
politisk virksomhet. 
Interesse: Idrett. 

Tillitsverv utenfor kornmunal virksomhet, ná 
og tidligere: 19 âr sammenhengende tillitsverv I 
fotbaligruppa i Driv, diverse tillitsverv i styret i 
I.L. Driv. 

Navn: Lasse Furevik 
Alder: 37 âr 
Parti: Ap 
Bosted: Flateby 
Yrke: Teknikker 

Politiske very i dag: Medlem av kommune-
styret, vara i formannskapet, medlem av 
adm.utvalget, arbeidsmiljØvern utvalget, nest-
leder i likestiuingsutvalget. 1. vara til skole-
styret. 

Tidligere politiske very: vara i bygningsrádet. 
Spesielt opptatt av: Maktforholdeneisam-
funnet. 

Iiiteresser: Hãndballdommer, Rasekatter. 
Very utenfor kommunal virksomhet ná og tid-
ligere: 

Styremedlem i Norske Rasekatt forbund. 
Tidligere formann i LfflestrØm rasekatt klubb.' 
Medlem av kinokomiteen, Flateby kino. 

Kj'ent a si t 
Ansiktet I Vignett nr 13, var litt av en 
nøtt. Gjettingene var mange og varierte, 
men bare 20 gjenkjente Arild Degrum pa 
skolebenken. Av disse ble fØlgende tre 
trukket ut som vinnere av hver sitt lodd i 
Pengelotteriet: 

Grete Syversen, Ytre Enebakk 
Michael Furulund,Kirkebygda 
Inger Laila Hoimsen, Kirkebygda 

Kjenner du denne kjekke jenta? Hun bur-
de I alle fall vre kjent for alle enebak-
kinger. 
Hvis du gjenkjenner henne, sà skriv til 
oss, eller ring tlf. 92 60 04 innen tirsdag 
morgen. Da trekker vi ut tre nye vinnere 
av todd i Pengelotteriet. 

STIKKORD: 

Bosted: Ytre Enebakk 
Yrke: Sekreter 

Alder: Mellom 40 og 50 ãr 
Interesser: Litteratur 

VIGNETT 

rundt omkring 

Modellen 
Modellen motorklubb i Flate-
bydalen er meget fornØyd med 
drifta i den prØveperioden de nâ 
har vrt igennom. Geir Rud-
berg, som har vrt primus motor 
i arbeidet med a dra klubben I 
gang igjen kan fortelle at det har 
vrt stor oppslutning om aktivi-
tetene. 
Stort sett har det vart Flateby-
ungdom som har vrt pa klub-
ben, og Rudberg understreker 
derfor at ungdom fra hele Ene-
bakk er velkommen til 
Modellen.FØrstkommende tirs-
dag skal de velge styre I klubben, 
og Ønsker seg da folk med inter-
esse for motorklubbdrift. Kiub-
ben skal ogsá ha ledere for mo-
pedgruppa, og for gruppene for 
radiostyrte biler og modeilbiler. 
Det vil bli sendt ut lØpesedler an-
gaende nrrnere program og 
tidspunkt for motet. 

Loppe- 
marked 
LØrdag 30.april blir det kjempe-
loppemarked pa barneskolen I 
Ytre Enebakk. Det er Marl me-
mghet som star som arrangØr og 
inntekten gär til det planlagte 
menighetssenteret. 
Arrangøren tar imot lopper pa 
skolen fredag kveld. Dersom 
man har problemer med a ía le-
vert loppene, kan man kontakte 
memghetsrâdets leder, Marit Bu-
sengdal for avtale om henting. 
Loppene ma vre hele og rene. 

Vennskaps- 
kommune 
Formannskapet har enstemmig 
gatt inn for at Enebakk knytter 
til seg HammarØ kommune i 
Svarige som vennskapskom-
mune. Kommunestyret skal ta 
endelig stilling til saken i mote 
førstkommende mandag. 

2000 til 
trekkspill 
klubben 
Kulturstyret har bevilget 2000 

Kommunestyret skal fØrstkom-
mende mandag endelig avgjøre 
for hvilket tidsrom Solheim kale 
skal innvilges ski enkebeviuing 
for saig av 01 klasse 2. samt yin til 
spisegjester. 
Bevillingen til Solheim har vrt 
en varm potet, og striden har 
gatt pa tves av politiske skillelin-
jer. 

I forrige kommunestyremØte 
lyktes det ikke for kommune-
styret a samle seg om et av de 
foreliggende forslagene til for  

kroner til Enebakk Trekkspill-
klubb til lokalleie i forbindelse 
med avviklingen av Distrikt.sme-
sterskapet 19. og 20. mars. 

1500 til 
dokke- 
teater 
Kulturstyret har bevilget 1500 
kroner I stØtte til Stranda SØn-
dagsskole i forbindelse med dok-
keteaterforestiuing v/Kjell Mat-
heussen pa sØndagsskolens fa-
miliefest. 

Ungdoms- 
kiubbene 
Kulturstyret oppnevnte i siste 
mote et utvalg, som sammen 
med ledere og ledere av klubbs-
tyrene skal arbeide videre med 
plan for permanent lOsnIng  av 
driften i de halvkommunale ung-
domsklubbene. Utvalget best3.r 
av: Bjørg Ringstad, Christian 
ButenschØn , Tore Tidemann og 
kuliursjef Per Sandvik. 

Driftstilskuddet til Flateby ung-
domsklubb er pa 120.000 kroner. 
En husleie pa 90.000 vile rede-
usere de driftsmldlene klubben 
da sitter igjen med til 30.000 kro-
ner. 

hvilket tidsrom skjenkebevillin-
gen skulle gjelde. 
De andre sØkerne fikk sin ski en-
kebevilhing fra til 1990, med andre 
ord for 2 ar. Det skal imellomti-
den legges opp til en bred debatt 
om kommunens alkoholpolitikk. 
Det forslaget som flkk flest stem-
mer nãr det gjaldt Engers bevil-
ling for skjenking pa Soiheim var 
et forslag fra Venste/HØyre  om a 
gi bevilhing for et ar av gangen til 
Solheim Kale. 

Skjenkepett til Solhelm? 

bqunmlsgvJ,cg 
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Forhandlings 
utvalg 
Kulturstyret oppnevnte pa siste 
mote et utvalg som skal for-
handle med Flateby Samfunn-
shus styre om husleia for Flateby - - 
undonjs1c1ubb. utvalget btaf 
av Dag Skaug, Tore Tidemann 
og kultursjef Per Sandvik. 

til fly leieavtale meilom Sam-
funnshuset og klubben tilbake til 
kulturstyret og anmodet om nye 
forhandlinger. De fant prisen pa 
90.000 1 ãrlig leie for ungdoms-
klubben i Flateby samfunnshus 
for boy. 



Det er alitid stor aktivitet i biljardavdelingen. 

Dette koster det 
I lØpet  av de siste tre árene 

har kommunen investert 
fØlgende summer i Ytre-ung-
doms uorganiserte' fritid: 
1985 

Ettersom klubben pa denne 
tiden ikke var tilknyttet kom-
munen pa samme mate som 
de to andre ungdomsklub-
bene i Enebakk, er det vans-
kelig a gi nØyaktig  oppgave 
over hva som ble investert her 
i 1985. Pa posten ungdoms-
klubber viser regnskapet en 
nettoutgift pa 100.000 kroner. 
Posten her dekket tilskudd til 
driften i Ytre Enebakk, men 
skulle ogsá ga til lokalleie og 
drift av Modellen motor-
klubb. 
1986 
11986 viser regnskapet for Ut-
gifter pa posten ungdoms-
kiubber kr 98.842. I 1.halvár 
86 var det lite eller ingen virk-
somhet i Ytre Enebakk ung-
domsklubb . Pa hØstparten 
ble den omorganisert til halv-
kommunal klubb med offisiell 
start fra 1.1.87. 
En del av midlene er overfØrt 
driften 1 andre kiubber, og det 
er vanskelig a si noe om det 

eksakte tilskudd til den mini-
male driften i Ytre dette aret. 
Men tallet ligger trolig rundt 
40.000.1987 
LØnn kiubbleder: Siden klub-
ben ikke hadde ansatt leder 
ble det ikke brukt noe fler. 
Derimot ble det brukt 16.523 
kroner til deltidsiedere, og 
klubben mottok kr 100.000 i 
driftstilskudd. Totait brukte 
kommunen i tor kr 119.338 til 
drift og lØnmnger i Ytre Ene-
bakk ungdomsklubb. 
1988 
Det er ikke satt av midler til 
klubblederlØnn i 1988. Det 
henger sammen med den for-
eslâtte omstruktureringen av 
klubbene. Det er satt av 
70.000 til lØnn  til deltidslede-
re, 
og 100.000 kroner til drift av 
Ytre Enebakk ungdomsklubb 
i 1988. 

Opprustingen av kiubblo-
katene i 1or hØst'vinter kom 
pa totalt 250.000 kroner. 
Driftstilskuddet for 1987 gikk 
i sin heihet til dette formàlet. 
ReSten av summen lane-
finansieres over tre ãr. 

Pernille Saitnes utfolder seg i discoavdelingen. 
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<<Den uorganiserte ungdommen>> 
VIGNETT 

-Det var I Ytre Enebakk at bygdas aller fØrste ungdomsklubb startet en 
gang pa begynnelsen av 70-tallet. Zakopane var navnet pa denne klub-
ben, som altsã var det aller første tilbudet I Enebakk til den sãkalt cuor- 

ganiserte ungdommen.>> Drivkreftene bak Zakopane var forøvrig ikke 
<<uorganisert>>,men snarere en initiativrik gjeng Ytre-ungdom med behov 
for et sted a motes for a ha det goy. 

Ytre Enebakk Ungdomsklubb 
motororganisasjonene.-Vi gikk 
til NAF, men de hadde ikke noen 
egen ungdomsavdeling. Vi endte 
opp hos MA, som hadde et eget 
ungdomsutvalg, men de var ikke 
interessert i klubben som den 
var.De anbefalte en egen motor-
kiubb. En egen Enebakk Motor-
klubb ved siden av Zakopane var 
et alternativ. Men pa det tids-
punktèt var det allerede mangel 
pa ildsjeler i den frittstáende 
Samtidig fikk visa mange positi-
ve signaler fra MA, at vi mente 
den beste lØsningen vine vre a 
legge ned Zakopane og drive en 
ungdomsklubb i Ytre, nemlig 
Enebakk Motor Club, sier Arild. 
Han forteller videre at Zakopane 
pa det tidspunktet hadde opp-
arbeidet seg et mindre bra rykte, 
og ledermangelen var fatal. Da 
man sa foreslo a legge klubben 
ned og la EMC og MA overta, var 
det stor skepsis i kommunen, 
men man gikk med pa et 
prØvear.Dette skjedde i 1976, og 
Arild Strømsborg ble den ny-
startede Enebakk Motor Clubs 
formann. 
Aktive ár 

-Allerede fra fØrste stund sb 
eldre ungdom fra Zakopane ,og 
ogsá utenfor dette klubbmlljøet 
ring om EMC. Dette var en meget 
aktiv gjeng ungdommer. Da 
EMC startet var medlemstallet 
25, men ikke lenge etter kunne 
motorkiubben notere 150 med-
lemmer. EMC hadde noen meget 
fine og aktive clir. Da klubben ble 
etablert fikk den en liten opp-
startlngsstøtte fra kommunen, 
men driftsm.idiene til den store 
aktiviteten som utfoldte seg fikk 
klubben giennom støtte fra MA, 
og gjennom forskjelige tilskudd 
fra 	Edruskapsdirektoratet.. 

Klubben drev i hØy  grad ut-
adrettet vlrksomhet. De var 
blant annet med og hjalp til ved 
bilteilinger, de deltok i forskjel-
lige andre samfunnsoppgaver. 
Etter hvert som tiden gikk, opp-
nádde klubben tiltro og respekt, 
og de kommunale tilskuddene 
vokste I 1978 opprettet MA en 
egen ungdomsavdeling: MA ung-
dom. Ungdom fra EMC ble kur-
set der, og fikk opplring i or-
ganisering og opplegg for driften. 
Stor gruppeaktivitet 

I en periode var hele 25 grupper 
i drift i EMC, forteler Arild. Det 
var grupper for modellfly, radio-
styrte biler, sykkelgruppe, gam-
meldans, drama. Klubben flkk 
ogsa sin egen trial-gruppe etter 
at de hadde fatt tildelt et omrade 
av BjØrn Oppegaard oppe ved 
TØmmerbràten til formálet.. Pa 
denne tiden begynte man a sysle 
med tanken om eget hus. 
I begynnelsen av 80-Ara kom 
imidlertid omslaget. Det begynte 
A ga nedover. Ledere manglet. I 
motsetning til de andre klubbene 
I kommunen, hadde EMC kjØrt 
uten kommunalt ansatte/betalte 
ledere, og utelukkende ftt kom-
munalt driftstilskudd. Entusi-
asmen blant de eldste dabbet av. 
Nye ildsjeler fantes ikke, og da 
Arild StrØmsborg trakk seg Ut 
rundt 84i85 tok kulturkontoret 
kontakt med klubben for a disk-
utere en omlegging fra EMC og 

tilknytningen til MA over til 
halvkommunal drift. 
Vest la vie 

Ytre Enebakk Ungdomsklubb, 
C'est la vie i dagligtale ,har i 

dag rundt 100 medlemmer. Klub-
ben holder til i bomberommet pa 
Ytre Enebakk skole i Ca 200 
kvm. lyse nyoppussede klubblo-
kaler. Klubben er apen to ganger 
i uka. Tirsdag er vanlig klubbk-
veld, med spin og aktiviteter av 
forskjelig slag, fredag er det di-
scotek. 
Kiubben holder ogsà ápent en-
kelte lØrdager som et alkoholfritt 
alternativ for enebakkungdom. 
Denne ordningen har sàvidt 
kommet i gang, men dette er et 
tiltak vi vil fortsette med, sier 
klubbleder Tore Tidemann. 

Juniorklubb 
Klubben driver ogsâ I sam-

arbeid med arbeidsutvalget ved 
skolen juniorklubb pa torsdags-
kveldene. Denne klubben er 
apen for skoleelever fra 4. til og 
med 6.k1.s.sp. Det er arbeids-
utvalget ved skolen som er an-
svarlige for denne klubbdriften, 
mens ungdomsklubben tar hand 
om praktiske og tekniske opp-
gayer. d.v.s. betjener kiosken, 
kjorer tlisro og aktiviserer yngre 
ungdom pa andre mater. 
Det er stor oppslutning om juni-
orkiubben. 
Lederproblemer 

Etter at klubben gikk over til 
haivkommunal ungdomsklubb, 
ble stilhingen som halv kiubble-
der lyst Ut to ganger uten at sØ-
kere meldte seg, og Tore Tide-
mann sa seg villig til a fortsette i 
funksjonen som deltidsleder  

inntil man fant en ordning. Le-
derspørsmálet i Ytre Enebakk 
har vrt en hodepine fordi det 
har vrt vanskelig a ca flere del-
tidsledere som alternativ lØsning 
til en halv kiubbleder, som det 
viste seg a vre svrt 
vanskelig a fà tak i. 
Opprusting 

Det var vàren 1987 bestemte at 
styret I klubben a foreta en 
generalopprusting av de mØrke 
og nedslitte kiubbbokalene .Det 
hele startet egentlig med at hel-
seutvalget under en befaring fant 
forholdene i klubben høyst kri-
tikkverdige. Dette gjaldt I sr-
deleshet toalettene, som var i en 
slik forfatmng at helserádet pàla 
utbedring eller stenging av klub-
ben. Samtidig var det pa dette 
tidspunkt kiart at kiubblokaler i 
et Samfunnshus I Ytre là langt 
tram i tid. etter at det ikke var 
avsatt midler til prosjekteti kom-
munens budsjett for 87, og heller 
ikke i langtidsbudsjettet. 
Styret vurderte det derfor dithen 
at man like gjerne kunne satse 
pa a gjØre de bokabene man hadde 
trivelige, og ta det dugnadslØftet 
som matte til. 

Etter adskiuige harde dugnad-
stimer over flere màneder, kunne 
klubben like opgudr iijl kze  
dØrene til lyse og trivelige bo  
med .Enebakks kuieste disco-
gu1v. 
Avventer omorganisering 

Men de nye trivelige bokalene 
til tross: Lederproblematikken er 
enda ikke helt løst. 
For tiden er det to faste deltidsle- 
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Zakopane var en fritt - 
stãende ungdomsklubb 
som hadde sitt utspring I 
miljØet. Klubben fikk til-
holdssted I bomberom-
met pa Ytre Enebakk 
skole, og var ápen noen 
dager i uka. De andre uke-
dagene var det Skytterk-
lubben som benyttet seg 
av lokalene. 
Zako>' som klubben het i daglig-

tale var kjent over hele Enebakk 
og fra de andre kretsene i bygda 

strØmmet ungdommer til -spe-
sielt til discokvelder 1 helgene. 
Klubben drev med marginale 
kommunale tilskudd, -Etter-
hvert skjedde det en gradvis om- 

strukturereing av klubben. Eldre 
ungdommer og etterhvert ogsá 
foreidre kom inn som vakter,og 
man fikk inn en leder utenfra, 
Bryde.-Parallellt med dette ut-
viklet det seg et behov for 
omforming,forteller 	Arild 
StrØmsborg, som pa denne tiden 
ble involvert i klubbdriften i 
bomberommet pa Ytre Enebakk 
skole.For nettopp pa denne tiden 
begynte man i klubben a snakke 
om etablering av en motorgrup-
pe. Men en motorgruppe er kost-
bar a drive. Det vile bli nØd-
vendig med store tilskudd uten-
ifra. 
EMC 
SA begynte man a sondere mulig-
hetene for a fâ støtte fra en av 



6 VIGNETT 

Nye sjanser for enebakkungdom i boligko: 

Vapiepte botilbud I y1ende. 
 

 

Etter at formannskapet 
nà har godkjent det for-
eløpige utkastet for ut-
bygging av Nylende,og 
gitt kiarsignal til at Tom-
teseiskapet kan starte ut-
byggingen etter forelig-
gende planer er det egent-
hg kiart for anleggsstart 
for boligfeltet som skal 
bli Enebakks forste med 
et reelt variert boligtil-
bud. 
-Betyr dette at de fØrste husbyg-
gerne kan komme i gang i inne-
vrende ár? 

Byggekiart til hosten 
-Vi háper na pa anleggsstart i 

aprilimai, sier teknisk sjef Torgils 
Opedal. Nar de fØrste  tomtene 
skal utlyses er det opp til tomte-
seiskapet a avgjØre,  men vi háper 
det kan bli fØr fellesferien. Det 
dreier seg i fØrste  rekke om 16 
eneboligtomter. Gár alt etter pla-
nen skulle disse kunne vre byg-
gekiare engang utpâ hØsten. 

De totale utbyggingskostnadene 
for Enebakk kommune i Nylende 
er beregnet til i overkant av 12 
millionerDet er planlagt 65 ene-
boliger med en gjennomsnit-
tstomtestØrrelse rundt 750 kvm i 
Nylende. 19 av disse tomtene er 
reservert Block Watne. Med an-
dre ord, pa disse tomtene skal 
det vre Block Watne hus. Hele 
omrâdet skal imidlertid bygges 
Ut av en entreprenØr. og det er 
Enebakk kommune som tildeler 
tomtene. HVPiJ skal ogsá ha to 
tomter i omrádet,i tilknytning til 
planlagt arbeidssenter. 
Rekkehus og smãhus 

For a fã ned kostnadene bar 
teknisk sjef Torgils Opedal er in-
teressant forslag, som ogsà er i 
trâd med intensjonen i kom-
munens boligbyggeprogram: 3 - 
4 av de store eneboligtomtene 
kan omgjØres til rekkehus, eller 
annen form for variert boligbe-
byggelse. Tomtene det her dreier 
seg om ligger vest for ásen midt i 
boligomrádet. Et alternativ man 
ogsâ kan vurdere er at omràdet 
kan bebygges med Økonorniske 
smáhus- et tilbud som er lansert 
av Husbanken med tanke pa un-
ge nybyggere 
Husbank mulig. 
Hvor tomteprisene vii havne er 
ikke belt pa det rene, men et sted 
rundt 220-230 kr kvm er realist-
isk 6 regne med, sier Opedal. 
Med en slik pris skulle det, i aile 
fall for de mindre tomtene vre 
mulig a oppná husbankflansie- 
ring, hvor taket for tomteprisen 
er 200.000 kroner. -Tomter pa 
f.eks. 700 kvm vii kunne oppná 
husbanklán.Opedal understre-
ker ellers at Tomteselskapet ikke 
skal 	tjene 	noe 	pa 
omràdet.-Prinsippet om selv-
kostpris legges til grunn. Nàr vi 
er ferdige skal regnskapet stà i 
null. Og aile utgifter fordeles likt 
pa tomtekjØpere, sier han. 
Oppmyking 

I Nylende er det gitt rom for 
oppmykingav bostrukturen i 
Enebakk, blant annet i form av 
alternativer som gjør  inngangs- 
biletten 	for 	de 	unge 
rimeligere.Ralingen Boligbyg-
gelag, som ogsá administrerer 
Enebakk Boligbyggelag bar til-
delt 5.6 mJ hvor de Ønsker 
A bygge 25 boliger pa 50 - 70  

kvm.(2-3 	 roms 
lelligheter.)Boligene vii bli or-
ganisert i et borettlag, og halv-
parten av dem foreslâs finansiert 
pa tradisjonelt vis gjennom at 
borettslaget tar opp oppfØrings-
lan som nedbetales gjennom hus-
leia, kombinert med inriskudd 
fra andelseierne i borettslaget. 
Boligstiftelse 

Den andre halvparten foreslar 
RBBL a organisert gjennom en 
boligstiftelse som da kjØper halv-
parten av borettslagets leiighe-
ter. Stiftelsen finansierer disse 
lellighetene gjennom van]ig opp-
fØringslân i Husbankenog utleie-
lan, som her kommer i stedet for 
innskudd som andelseiere be- 
taler 	 i 
borettslag.Formannskapet har 
gitt sin prinsipielle tilslutning til 
opprettelsen av en slik bolig-
stiftelse dersom stiftelsen oppnâr 
utleielân i husbanken. Utleielán 
er en ny laneform i husbanken, 
og søknader om utleielán er pri- 
oritert 	i 	Husbankens 
lanekø.Formalet med denne la-
neordningen er a sikre billig bo-
lig for prioriterte grupper, eldre, 
ungdom og funksjonshernmede. 
Formannskapet har i forbindelse 
med denne saken vedtatt at noen 
av leiighetene til boligatiftelsen 
ma sikres funksjonshemmede. 
Dersom komrnunestyret mandag 
slutter seg til formannskapets 
innstilling i denne saken vii 
RBBL fa i oppdrag áutrede nr-
mere 
opprettelse og organisering av en 
boligstiftelse for utleieboliger pa 
Nylende. 
Innflytting i 89? 

RBBL bar nâ ute utbyggingen 
av borettslagets omrade i Nylen-
de pa totalentreprise med fist til 

El 
er en anerk ennelse og en opp-
muntring til a fortsette. Og 
oppmuntringer trenger man i 
disse ellers Økonomisk fattige 
tider hvor det kanskje ikke er 
sá mange andre oppmun-
tringer a hente, sier han. 

Kjell Matheussen arbeider 
na med en ny forestilling som 
har ftt arbidstittelen:'Den 
forunderlige hagen'. 
Hva den forestillingen skal 
dreie seg om vii han forelØig 
ikke gâ i detaijer pa, men det 
er mulig at den blir ferdig 
rundt àrsskiftet. 

Ellers bar Matheussen ftt 
forespØrsel fra Deichmannske 
bibliotek om a lage en for-
estuuing til en av filialenes 
754rs jubileum. Forestillin-
gen skal lages med dukker fra 
en samling som en av Deic-
mannskes bibliotekarer sam-
let i 30.-alene, forteller Kjell 
Matheussen, som forØvrig  kan 
forsikre at ban ikke er ar-
beidsledig om dagen. 

I
REDD 11ARA 
Jcrnbanclorgcl 2,Oslo I 
Po.slgirokonlo OOOl87  

11.mai.- Da tar vi en gjennom-
gang av de foreliggende anbud, 
og setter i gang kontraktsfor-
handlinger med aktuell entre-
prenØr, sier disponent Sverre 
Bugge i RBBL. Nâr vi kan kom-
me i gang i Nylende er avhengig 
av hvor lang tid det tar a fá lan i 
Husbanken, sier Bugge,og for-
teller at for tiden er det kØ pa 4 - 
5 kvartal. 
Mulighetene for a fA l.n i 
2.kvartal i 89 er tilstede og det vU 
da si at dersom alt gar etter pla-
nen kan det bli innilytting i slut-
ten av 89.-Hva slags boliger vii 
dere bygge? 

-Det blir tett , lay rekkehusbe-
byggelse i tre med smâ leilighe-
ter pa 50-70 kvm. 
-Og husleie i utleieboligene? 
Tvangssparing? 
-Dersom produksjonskostna-
done pa leilighet er 500.000 
kroner, vii renten for opp-
foringslânet i Husbanken do 
forste ârene bli pa 1450 kr ma-
neden. I tiilegg kommer 550 kr 
for diverse kommunale avgif-
ter, 50 kroner i administra-
sjonsutgifter. Siden utleielá-
net i Husbanken er avdrags-
fritt de forste 10 ár, blir det ik-
ke renter her do forste Orene, 
men det er vei rimelig a piusse 
pa 250 kr mâneden som ut-
iamningsbelap. Do ender vi 
opp pa 2.300 kr máneden, sier 
Bugge.. 
-Du har foresiàtt tvan5gspa-
ring lagt inn som et element I 
husleia? 
--Jog har ikke foreskift 
tvangssparing- jog har anty-
det at del or muiigheter for 6 
legge inn en form for sparing i 
husleia. Defle fordi at dersom 

Takster pa buss, bane, ferjer og 
tog stiger i gjennomsnitt elleve 
prosent fra fØrste  april i Akers-
hus. Et dramatisk underskudd i 
Stor-Oslo Lokaitraflkk giorde 
det uakseptabelt a si nei til en 
takstØkning. Uenigheten blant 
flertallet av politikerne i Akers-
hus Fylkesting bar dreiet seg om 
stØrrelsen pa prisØkningen. FrP 
Ønsket tyve prosent Økning, inn-
stullingen fra radmann var pa 
femten prosent. Resultatet ble 
elleve prosent etter et kom-
promiss mellom Ap og HØyre. 
Paradoksait nok var det Ry, Sv 
og De GrØnne som ved sitt nei til 
alternativ stØtte til det laveste 
takstØkningsforslaget, forársa-
ket at takstene Øket erma noen 
prosenter. Det dramatiske Un-
derskuddet i S/L bar flere ãrsa-
ker. Men la det vre klart - uend-
rede takster i 1987 er ikke hoved-
ârsaken. Budsjettunderskuddet 
vil antageligvis bli to prosent el-
ler ca 10 mihioner. Forventet Un-
derskudd var forØvrig 15 milli-
oner. Antali reisende i 1987 Økte 

man en slik bolig I noen ár, 
fordi man ikke har okonomi til 
6 gâ inn pa andre boliglesnin-
ger, vii man sta like svakt ot-
ter noen at, dersom man ikke 
har lagt seg opp noe I lopet av 
denne tiden.-Det far bli opp til 
politikerne a to stilling til dette 
sporsmàlot. Dersom do onsker 
6 gá inn p6 on slik ordning, 
kan dot ordnes gjennom et di-
rekte tilskudd i husleia, oiler 

med to prosent inntil oktober 
maned. Var den milde yinteren i 
november og desember ârsak til 
at det ble frre reisende enn for-
ventet? 

En alsak til stØrre  utgifter enn 
forventet i 1987 og 1988 er at NSB 
og Oslo Sporveier bar Øket sine 
priser uten a samarbeide med 
S/L. Vi f.r da den paradoksale si-
tuasjon, at jo flere som reiser 
med tog og trikk, jo dyrere blir 
det for S/L, som ma betale kom-
pensasjon for prisdifferansen. 

Den stØrste  Økonomiske be-
lastningen for S/L blir investerin-
gene i tiltak som skal gi de rei-
sende bedre tilbud mht. komfort 
og tllgjengelighet. Deane regnin-
gen ma ogsa betales av de reisen-
de. Investeringene det dreier seg 
om er: 
- Trafikanten infonnasjonssenter 
pa Sentralbanestsjonen i Oslo. 
- Vaterland bussterminal mlnye 
kontorer for S/L administrasjo-
nen. 
- Utbygging av kai-anlegg pa Ne-
sodden og pa Aker Brygge. 

For a fà ned kostnadene for-
eslâr tekn.sjef Torgils Opedal 
at 3-4 av de store enebolig-
tomtene kan omreguleres til 
mer variert bebijggelse med' 
rekkehus,smáh.us  

at man for a fa leie slik bolig 
ma dokumontere en SMS 
kontrakt, sier Bugge. 

- Utbygging av koHektivknute-
punkt i Sandvika, Asker, Ski. 

Det skal bli spennende a se om 
trafikantene setter sa stor pris pa 
bedret komfort og tilgjengelighet 
at de ikke lar seg skremme av 0k-
te priser. Venstre bekiager at 
sentrale myndigheter har redu-
sert statsstØtten til samferdsels-
sektoren i Akershus med 25 pro-
sent fra 1987 til 1988. 

Det setter fylkespolitikerne i 
en pressistuasjon. ønsket om a 
bruke aile virkemidler, ogsã re-
duserte takster for a fâ folk til a 
reise kollektivt, ma betales. 

Men hvor skal pengene taes 
fra? Mulighetene i april 1988 er 
ikke mange. Kanskje fra Helse-
sektoren? Dersom flere reiser 
koliektivt og frre bruker 
privatbilen,vil vi M frre traflkk-
ulykker og mindre skader pga. 
støy og forurensning. Eller? 

Jorunn Holter 
Akershus Venstre 

Lave takster oiler 
forbodret tilbu d? 



OYEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby 

Service fra 11.00-18.00 
Eventuell timebestilling 
TIf. 09/92 81 32 

Apningstider: 
Mand. - fred. 6.30-21.00 

Lard. 9.00-21.00. Send. 9.00-21.000 

FLATEBY 
BLOMSTER 

TIf. 92 85 44 

BORDOPPSATSER 
OG DEKORASJONER. 

KALKEN ER KOMMET. 
Vi har ogsd godt 

utvalg i lvs, servietter. 

BESIILL 
BLOMSTER TIL 

KONFIRMASJONEN 
Vi er behjelpelig med 

VIG N Err 

KVALITET 
till gunstige priser 

KYNAST OFF-ROAD 

VIS4' 
"III eneaa 
11111111. FOR 0  i-'w iu as 

Grendesenteref, 1911 Flateby, 92 88 90 

	p 

®Iie 

ITALIA 
Lizze 

APNINGSTIDER 
Mandag 	 Id. 1100-22.00 
Tirs., can., tors 	 kI. 11.00-2300 
Fre., br. 	 kI. 11.00-23.30 
Sandag 	  rI. 13.00-21.30 

NYHET 
STOR PIZZA ca. 3 pors. 

Kun kr 75. 
Var catering leverer 

ogsá til konfirmasjon. 
Internasjortal meny 

Fersk pizza hver dag 
(kan tas med hjem) 

Flatebysenteret, 1911 Flateby 
TIf. 92 88 60 

DELER TIL SYKLENE ER KOMMET 

Gummistoviep 
Barn str. 22 - 34 

Hvit eller lys blá 

Kr 80.- 

4ARENB0K 
06 El HODE 
SJTER 
5N1MENI 06 
XT LYCER 
HULL, ER DEl 
HKE 5IKKERV 
AT 5OKEN 
AR SfcYLDEi\ 11* 

ORDBOKER FOR 
V1DEREKOMNE 

I var bokbandel har vi hele 77 forskje!lige ord- og oppslagsbøker Ira 
Kunnskapsforlaget. Noen store tykke, andre smá brbare! Men alle er 
fulle av opplysninger du ogsá bar nytte av. Stikk innom og la oss hjelpe 
deg a finne den ordboken du trenger! 

Flateby Grendesenter 
1911 Flateby 
TH. 92 87 21 

DETJ[ 
HAR L€RJ 
HUSKER JEG 
ft<E LENGER. 
DET LILLE 

-< JED ENNA 
VET KARJE6 
JETET ME6 

ME T! L. 

NORSK 
RIMLEKSIKON 

TANUMS STORE 
REflSKRNINGS- 

ORDBOK 

n:ni OHflflL 
( 

NYE 

AJS 

17. mai-antrekket 
fr du hos oss 
Mye nytt I dongeri: 

Skjørt, jakker, bukser 

Flatebysenteret, 1911 Flateby. TIf. 92 86 74 

SOMMERDEKK 
Kom innom og se vàrt 

fantastiske tilbud 

VI TAR I MOT 
HIELFLIKK 	 K45. Kr55. 

Apent 10 - 17. Fred. 10 - 18. Lord. 09 - 14 

1/) 	. 
aai-arna J L 

Flatebysenteret- 1911 Flateby 
TH. 02/92 83 74 

I 

veraniI' avlk 
.Ms 

Alt / hageutstyr, 
skogs- og verneutstyr 

Eget service- 
verksted 
Utleie av 

hagemaskiner 
SALG AV 

BARKMASSE 

TH. 02/92 80 13 
Karisens 

Bilruter A/S 
Avd. Hageutstyr 

1911 Flateby 

KVIKKRENS! 
Rens mens du handler pa senteret 

zJL czatclt1LcL 

Flatebysenteret, 1911 Flateby. TH. 02/92 63 74 

TAKK FOR BESOKET 
Vi ha0 per det ble en hyggefig handel! 

4 
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Fotballfryd I Mi oerhallen Dpivmhoppepe I 
Holmenkollen 

Tunga rett 2 munnen nã. 

To søndager pa rad har nit 
Mjserhaiien vert itsted 
for aile tiders minifot-
bailturnering meliom 
Enebakk IF's og IL Drivs 
miniputter. Ideen til tur-
neringen kom fra de tre 
miniputtiagene i Ene-
bakk IF, og det er denne 
kiubben som star som ar-
rangØr av cupen som har 
navnet Togliatti cup. 
Enebakk har to nystarte-
de mini.jenteiag. Disse 
deitar ikke I cupen. De 
foretrakk it vente til serie-
start med it spilie kaniper, 
derfor aitsit kun guttelag 
med i Mjarhailen i disse 
kampene. Nitja: Guttelag? 
Svart mange av deltager-
ne i Togliatti-cup mit vel 
sies it were biandede lag, 
for det var flere jenter a 
se pa banen. Ja, ogsit i mal 
for den saks skyid. Pia 
Therese Guibradsen, gjor-
de fin innsats som keeper 
for et av Driv-lagene for-
rige sØndag. 

Bras sma e godt etter endt 
dyst! 

etter endt dyst uteb!ir ik-
ke. Dette er goy. 
ResultaterDriv 1/78 - 
Enebakk 1/78: 1 - 1 
Enebakk 2/78 - Driv 1/79: 0-2 
Enebakk 1/78 - Driv 2/78: 0-
3 
Driv 1/80 - Enebakk 80 : 0-0 
Enebakk 2/78 - Driv 2/78: 1 - 
0 
Driv 1/79 - Enebakk 80: 4-0 
Enebakk 2/78 - Driv 2/79: 0-0 
Driv 2/80 - Enebakk 80: 0- 1 

Driv 2-78 gikk i denne kampen 
pa sitt fØrste tap pa 2 ar. 

Resultater 17.4 
Enebakk 1/78 - Driv 1/78: 
1.- 1 
Driv 11179 - Enebakk/79 : 3 
-0 

Enebakk 1 
Enebakk 80/1 - Driv 80/1: 
1-1 
Driv 78/1 - Enebakk/79 : 4 
-0 
Enebakk 78/2 - Driv 79/1: 
2-1 
Driv 2/80 - Enebakk 80: 0 
-0 
Enebakk 78/1 - Driv 78/2: 
0-1 
Driv 78/2 - Enebakk 78/2: 
0-1 

Enebakk hadde med 2 svrt Un-
ge dommere som gjorde fin inn-
sats. Disse var sjette—klassingen 
Anders Svindal og femte klassin-
gen Hennning Ludvigsen. Fra 
Driv stilte Andreas Myhre som 
dommer denne sØndagen. 
Cupen fortsetter sØndag. Ta en 
tur og se. Vi kan love god under-
hoidning. 

Forrige lørdag fikk ett 
tusen minihoppere hoppe 
to ganger hver i Hoimen-
koilen, dette mit da be-
tegnes som verdens stør-
ste hopprenn. 

Asker Skiklubb kunne for fern-
te âr pa rad, invitere hoppere i al-
dersklsse sju til elleve hr til Hol-
menkollen mini-hopp 88. Hopp-
komiteens formann Arne Svend-
sen var riktig fornØyd  med árets 
oppslutning, og med alle de 110 
dyktige funksjonrene fra Asker 
Skiklubb. Hele 30 lass med snØ 
var kjØrt  pa de to smáhoppene 
for a fá rennet avviklet. 

Sjuáringene satte utfor bak-
ken med konsentrasjonen pa 
topp. Den afler yngste var faktisk 
ikke mer enn fern âr gammel. Ar-
ne Svendsen var selv rennieder 
de fire første  arene, men i ár no-
terte han stilkarakterer, og han 
kunne konstatere at det var rik-
tig mange gode talenter blant 
ungene. 

- Vi ma bare sØrge  for a ta godt 
vare pa dem -, sa han. 

I.L. Driv var ogsa godt repre-
sentert i dette rennet. Blant de yr 
det Cristofa Key Thoren, sju ár. - 
Jeg var med i J5or ogsa-, kunne 
hun fortelle. Ved siden av hopp-
sporten, danser hun ogsa bailett. 
Som seg hØr og bØr i et ekte Hol-
menkollrenn, var det ikke bare 
hopp pa programmet, men 
kombinert ogsa. 

Skikkelig Holmenkollbrøl var  

det a hØre i bakken da de unge 
deltagerne satte utfor, og det er 
ikke M meter ifim som ble brukt 
der oppe. Tenk sâ artig for delta-
gerne a vise sine barn og barne-
barn nãr den tiden kommer.. 

- Se her er filmlbilde av meg 
den gangen jeg hoppet i Kollen, 
da var jeg ikke eldre enn du er ná. 

Deltagerne fra Driv I Ho!- 
menkollen Mini-hopp 88 
var: 
Kiasse 7 itr: 
Christofa Key Thoren, 
Martin Kathrud. 
Kiasse 8 fir: 
Erik Kristiansen. 
Kiasse 9 ar: 
Kitre Knutsen, Kai Robert 
Jensen, An! Carlson, Sti- 
an Trebekk, Dag Skippe-
rud Johansen (kombi-
nert). 
Kiasse 10 itr: 
Christian Fjeldstad (kom-
bmnert)

'
Jon Ivar Petersen 

(kombinert), Kim Key 
Thoren, Anders Kathrud. 

Oppmannen for disse ivrige 
hopperne, Fred W. Kathrud, kan 
fortefle at det er en floti, e_— 
hoppere, og bare hyggelige for-
eldre som star pa hele vinteren. 
Dette rennet var sesongens siste. 

- Na ma vi begynne a tenke pa 
neste ár, og vi Ønsker nye reknit-
ter (7-11 ar) velkommen til neste 
sesong -, sier han. 

Den som vii oppieve ekte 
fotballfryd bør ta seg en 
tur til Mjr-ha!len til 
sØndag. Da gitr innspur-
ten i Togliatti-cup av sta-
belen. Fotbailfan eller ik-
ke: A se disse aller mm-
ste. Fotba!iba!!spiiierne 
utfoide seg er fantastisk, 
struttende av energi, opp-
glødde av kamplyst gitr 
de pit med all den iver og 
glede bare 7-8 itringer 
kan oppvise. Ikke ailtid 
like godt it orientere seg i 
forhold til hvor denne ku-
la tri!ier, kanskje, og ikke 
ailtid like morsomt it sen-
tre nitr en først  har ba!!en. 
Seiersfryden og seiers-
brØièt sammen med laget Glimtfra kampen mellom et Driv 80 og Enebakk 80 lag 



Politiets nye Peugeot kiar til innsats i Enebakk sammen med Stig Hansen, Knut-Erik Jahr og 
Tom-Erik Lien fra Enebakk Lensmannskontor. 

1 
dere i kiubben, Tore Tidemann 
og Roger Hollund. Janka Myhre 
er kiubbens formann. 

-Vi kjØrer  videre i dette sporet 
inntil den totale situasjonen pa 
kiubbsektoren er avkiart, sier 
Tore Tidemann, og minner om at 
ungdomskiubbene for tiden er 
under omorganisering, og at en 
av de tingene som blir vurdert er 
ansettelse av ungdomssekretr 
ved kulturkontoret. En slik ung-
domssekretr vii biant annet ha 
ansvar for oppfØlging av deitids-
ledere og arbeid ute i kiubbene. 
Men forelØpig er det ikke adgang 
til a dispensere fra arisetteises-
stoppen i kommunen, sá selv om 
det er vedtatt a ansette en halv 
ungdomssekretr er tidspunktet 
for en slik ansettelse pa det uvis-
se i overskuselig framtid. 

PINS EM EN IGH ETEN 

YTHE ENEBANK 

Onsdag 20.4. Id. 19.30: 
Bibel og bønri. 
Søndag 24.4. kl. 10.00: 
SØndagsskole. 
Ki. 18.00: Leonard Pet-
tersen. Misjonsoffer. 
Tirsdag 26.4. Id. 18.00: Ju-
nioren har premiere pa 
musicalen Josef og brØ-
drene hans pa Mjr 
u.skole. 
Alle veJkommen. 

LIER FØRSTEHJE.LP 
NökFoikehjeIp Ski starter førstehjelpskurs pa 

Ski ungd.skole torsdag 21. april kI. 19.00. 
Pris kr 150,-. 

Pamelding i tlf. 87 26 53 eller ved fremmote. 

MUtene op 	ep 
Talere Stein Vidar Lund og 
Arne Jan Olsen 

Onsd. 20.4. Id. 19.00. Yngres basar med bevertning pa 
Emaus i Kirkebygden. 
Torsd. 21.4. Id. 19.30 mote pa Emaus. 
Fred. 22.4. Id. 19.30 mote pa Emaus. Sang av Frogner-
trioen. 
LØrd. 23.4. Id. 19.30 ungdomskveld pa Ytre Enebakk Mi-
sjonshus. 
SØnd. 24.4. Id. 19.00 mote pa Ytre Enebakk Misjonshus. 
Mye sang og musikk. 
BØrmemØte en halv time fØr alle dager unntatt onsdag. 

KUNNGJØRINGER 

Enebakk Bondekvinnelag 
holder mote hos Sofle Solberg onsd. 27.4. Id. 19.30. 

Pat Bruskeland forteller fra Afrika. Avleggerauksjon. 
Gamle og nye medlemmer er velkommen. 

Styret 

Enebakk Historielag 
inviterer til mote pa Ytre Enebakk skole 28.4.1988 Id. 
19.00. 
Lene Skovholt presenterer Romerike Historielag. 
Ole Weng forteller om Gam1e veier i Enebakk. 
Kultursjef Per Sandvik er invitert. 
Enkel bevertning. Utlodning. 
Alle velkommen. 	 Styret 

HUSK! 
19. april 
fra ki. 1"1700: 

Oslo og 
omegn 02 
Østfold og deler 
av Akershus far 
retnings - 
nummer 09 
Innenfor 
09-omradet: 
Ring direkte, 
uten retningsnr. 

TeJ1 Med Televerket inn i f'remtiden 

VIG N EU 

Lensmannskontopenes foplengede arm 
Etter et stortingsvedtak ble det i var kjØpt  inn 20 

nye velutstyrte politibiler pa landsbasis. 
14. mars ble en av disse bilene tatt I bruk ved Rome-

rike Politikammer. 
Rett fØr helga var den i Enebakk og bisto Enebakk 

Lensmannskontor i trafikkovervâkingen. 

God margin 
Vignett fikk vre med pa bl.a. 

en fartsmáling i Ytre Enebakk. 
To betjenter, en fra Eidsvoll og 
en fra IJilensaker var bilens fast,e 
operatØrer. De kunne fortelle at 
bilen var stasjonert i det de kalte 
UP-distrikt 2, og ble fortrinnsvis 
brukt i lensmannsdistriktene. 

Fartsm.1ingen i Ytre var det 
de kaller en gjexmomsnittsmá-
ling. Det vil si at en strekning er 
malt opp pa forhánd, sá blir tiden 
bilene bruker pa derme streknin-
gen registrert og omregnet i 
k/t. 

En ting er sikkert, ingen kan 
fØle seg urettferdig behandlet 
ved denne malingen, for det ble 
gitt overraskende god margin. 

Tre fotgjengere 

Tross den gode marginen ble 
hele ii bilister stoppet for for hØy 
hastighet, og det bare pa vel en 
time. Dette var i en 60 km. sone. 
Hele tre av disse ble fotgjengere 
pa grunn av sin fart,sgiede. - Et 
nedsláende resultat, sier Stig 
Hansen ved Enebakk Lens-
mannskontor. Ved siden av disse 
11, ble det ogsá registrert en me-
get stygg og farlig manØvrering, 
en sákalt "brekksladd" midt i 
veien, rett fØr en sving. 

RELIGIOSE MØTER 

Etter at hastighetsmálingen 
var avsluVtet, tok politiet seg tid 
til et lite besØk pa ungdomsklub-
ben, for de foretok en teknisk 
kontroll av kjØretøy. Stort sett 
var det et bra resultat av deane 
kontrollen. B1.a. er  det pabudte 
lysbruket bra overholdt, kunne 
det konstateres. 

Utstyr for 60 000 

Tilbake til bilen. Deter en Peu-
geot, fulit utstyrt med alt det 
,,om politiet har bruk for i trafik-
ken, ved siden av hastighets-
m/tleren har de ogsá et promil-
lemáler-apparat, og fulit red-
ningsutstyr, som redningsverk-
tøy av forskjellig slag, redningsli-
ne, førstehjelpssaker osv. I alt er 
det utstyr for Ca. 60 tusen kroner 
i bilen. 

- Vi er meget bra fornØyd med 
den, - kunne politiet fastsla, - 
heldigvis har vi ikke hatt bruk 
for alt ut.styret erma, men vi skul-
le vre godt rustet til a yte fØrs-
tehjelp nár ulykken er ute. 

Enebakk 
kommune 
Enebakk kom-

munestyre har mote i Her-
redshuset mandag 25. april 
1988 ki. 18.30. 
Saksdokumentene er utlagt 
til gjennomsyn pa Enebakk 
formaimskapskontor i kon-
tortiden Id. 08.00 - 16.00. 

Kâre KjØlle, ordfører 

Ekstraordinrt 
ärsmøte 
i Ytre Enebakk husmorlag 
avholdes onsd. 20. april Id. 
19.30 i Fjellknatten barne-
park. 
Dagsorden: 
1. Regnskap. 2. Vaig. 

Styret 

Enebakk Pensjonist- 
fni'pninhi --- ------ 
har tur til Arjang 6/5. Buss [nov ILUG F gâr fra Gjeddevannvn. pA 
Flateby Id. 9.00. Studer 	Siste pámeldirigsfrist 30/4 i annOflSefle 	.." 	tif. 92 40 48. 
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GULVSLIP 

- 	Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 
ENGERS GULVSLIP. TIf. 02/95 72 01 e. kI. 17. 

p  

GAVEIDEER 
ATELIER 

COLLECTION 
spesieft 6  gi  

spesieft ô fó  
Smykkesett I gull 
med cliamant. 
Fra Fin/and. 

COLLECTION 
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Gulismed Frank Kristiansen 

DnC-garden, Ski 
TIf. 87 31 45 

To-hjuls 
barnesykkel 
gjerne med stØttehjul Ønskes 
kjØpt. 

TIf. 92 44 74 

Ski 
13cgrve1scsbvr 

CHR.STENSRuD EFTF. 

Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 

i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrä 
gjennom 60 ãr 

BEG RAVELS ES BYRAER 
C 

r 

o
let j 

ejwleleiaklurt 

VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSKVARER 

Apent til kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

OPTISK  SYNSPROVE 
SKI 

o Sker ØYSTEIN KROGH 
OPTISKE as Aenveien 1, 1400 SKI TeIefn 870524 

Tenker du 
fly eller brukt bil? 

TA KONTAKT MED VAR 
MANN I ENEBAKK 

VWAR HilLTOP 

FOLLOS STØRSTE BILLEVERANDOD 

PELSOPPBEVARING 
Na er det pa tide a tenke pa pel-

sen! Vi tar hand om Deres pels-

verk. Betryggende oppbevaring i 

vart moderne kjolelager. 

Pelsverk holder seg best ved Ca. 

6-7
0
, og blir uttorret ved hoyere tern-

peraturer. Pelsen bor renses ca. 

3.4 hvert ár. 

Her r4uw tILL, o-&s 

SKI RENSERI/FOLLO 

GARDEROBESER VICE 
Nordbyvn. 53 B, 1400 Ski. TIf. 87 25 85 

10 VIGNETT 

SPORT 

Jegerprøven 1988 
Enebakk jeger- og fiskerforening arraxge-
rer 12 timers praktisklobligatorisk kurs 
for jegerprøven. 
Kurset starter onsdag 27. april kI. 18.00 pa 
Klubbhuset, Bjerkland. 
De som ikke har fulgt foreningens frivil-
lige kursdel, ma ha gjennomgátt ABC for 
jegerprØven, eller jegerprØveboua. 

Pameldmg til: 
Jan Floberghageri, tlf. 92 48 14, 
Per Field, tif. 92 5121, 
Roy Sthern, tlf. 92 46 75. 
Alle nye og gamle jegere er velkommen. 

Alt I takarbeid 
utfØres raskt og rimelig. 

TIf, 92 8101 
Mobil. 030/07 624 

STILLING LEDIG 

ENEBAKK KOMMUNE 

LrerstiIIinger I 
grunnskolen 

Det er fortsatt ledige stillinger pa barne- og ungdoms-
trinnet. 
Tilsetting oppsigelig, midlertidig eller som ärsvikar/vi-
kar etter gjeldende bestemmelser. 
Fullstendig utlysing i Norsk lysingsblad nr. 29, 04.02.88. 
Nrmere opplysninger i tlf. 09/92 60 60. 
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemJ 
sendes Enebakk skolestyre innen 20.05.88. Oppgi tlf.nr. 
privat og pa arbeidssted. 

Skolesjefen 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 

Praktikanter ved Flateby og 
Ytre Enebakk barnehager 

Det skal ansettes 2 praktikanter ved hver bamehage fra 
15.8.88 til 14.8.89. 
Stillingene lØnnes i lØnnstrinn 2, f.t. kr 5.684,58 pr. ma-
ned. 
Nanmere opplysninger Ms ved henvendelse til styrer for 
den respektive barnehage i telefon 92 40 66 (Ytre Ene-
bakk) og 92 85 88 (Flateby). 
SØknad med kopi av vitnemál og attester sendes râd-
mannskontoret innen 1. mai 1988. 

KJOPES 

Hus 
i Ytre Enebakk, fortr.vis i 
Vâglia, Ønskes kjøpt. 

Henv. HE 6189 04 
etter ki. 17.00 

HUSK BILAUKSJON 

[ 	ASKIM 
BILERI 
ALLE 

• PRISKLASSER 

NB! Hver fredag kI. 18.30 
Prevekjøring og besiktigelse hverdag 

STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 

TLF.8808 96 
I — 

F
-"-  DROMME- I 

BILEN 	I 
FINNER DU I 

p 	

BLANDT BIL- I 
. ANNONSENE I 

I 
ARBEID UTFORES 

Annonse-leseren tinner 
mange gode tilbud! 

ET ERL(IRrf 
S1URE 

AfiN0AjSE,VLr Ilk  

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

•AUTODIESEL• A&Y& 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TH. 92 26 10 	V14  

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 



JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

J]I1l1Ii.  
FI1lIIH1 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.tlf. 094,11 747 
TU. 92 48 92 

Mettes Hárdesign 
Dame- og herrefrisor 

Saig av hárpreparater og parfymeartikier. 

Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00 
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00 

TIf. 92 55 50 
Bekkelaget II etg., Y. Enebakk 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand. - fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

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 

Bjerke Ilardesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Siw's saloNg - Of. 928049 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

Dame- og herrefrisor 
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord. 

Stengt: Mand. og torsd. 

SPESIALFORRETNINGER 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BR[NIIJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

EL.INSTALLASJON 

Strømsliorg & 
Enersen A/S 

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

El LAG 	 r 

SJAFORSKOLE 

TANNLEGE 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

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

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

TIf. kI. 8.00-15.00 	 92 87 39 
TIf. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, etter avtale. 

BILFIRMA 

Audi Erting Rod A/S 
1800 Askim 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 
Kjop din nye el/er brukte bil dos oss. 

TIf. 88 16 15 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askirn 

TIf. 881570 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Flateby Antirust 
KjØp 09 salg av biler 

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

Ristorante ILAVA a.s pizzeria 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant - 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 02/92 88 60 

REGNSKAP 

Økonomi & Kegnskap Enebakk A/S 
,Alt innen regnskapstjenester' 

Reg. revisor Sten Rovik 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

Landhruksregnskap, OWN 
& handeisregoskap 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

.* K.S Yrkesklr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 02/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
Tlf. 92 81 24 

Bolt PJassvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Brødrene Svendsen A/S 
Alt I nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

Rlingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

Enebakk 
Translormator 

verksted 

BLIKKEFiSLAGER 

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 8540 

OSVALIJ N0DLI 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby - tlf. 92 8468 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bed rifts-rbdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74 

CE,n 
e gn skapukonto r 

PJ'hF 	
Mediem av 

Norske RegnskapsbyrâelS Forening 
lIt. (02)92 63 03 
Postboks24 	 K3 
1912 Enebakk 	Godklent regnskapskontor 

VI G N EU 11 

MURERE 

    

 

RORLEGGER 

 

FRISØR 

   

    

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

T0MMERMESTER 

Lennestadvn. 5 	TIf. 02/92 65 43 
' 	1912 Enebakk 	Mobil 094-37 548 

G 

9' Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

Bygg- og temmermester 

BJØRN BRIENNA 
1914 Ytre Enebakk 
Telefon: 92 41 17 

Mobiltlt. 094/30 878 
OPPUSSING 

RE PA RASJ ON 
TILBYGG 
NYBYGG 

ENTREPRENØR 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenorfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TIf. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

Enebakk rørleggerliedritt 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap op innrammede akvarelitiykk 
1911 Flateby - tlf. 92 86 10 

Ogsâ kveldstid 

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Enebakk Iviarkiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

KVIKK HENS 
1/9 	. 
tzz-ama 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

D.FRElIAGCO 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

G$ Containerutlele 
Utleie 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 3737 

• Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi 
• Lab.service • Oppstalhng opererte dyr 

8KEDSMO DYHEKLINIKK 
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 heig. 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A - Klasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

GLASSMESTER 
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Dirigent Roar Johansen introduserer '<punkerne". 

Tpygt f0defilbud? 
I en interpellasjon til fylkesordføreren I Akershus har 

Venstres Jorunn Holter framsatt følgende spørsmâl vedrØ-
rende trygt fØdetilbud og tilstrekkelig med fødeplasser i 
Akershus. 

• Hvilke tiltak iverksettes for a gi alle fØdende i Akershus 
et trygt fødetilbud? 

• Kan fylkesordføreren tenke seg a ta et initiativ til nye 
forhandlinger med Østfold fylkeskommune om a re-âpne f-
deavsnittet ved Moss sykehus? 

• Hvilke andre muligheter foreligger m.h.t. a utvide antall 
fødeplasser I Akershus pa permanent basis? 

0 

VARKONSERT 
Søndag 17. april trodde 

vi at alt som kunne krype 
og gâ I Kirkebygden had-
de funnet veien til Ene-
bakk ungdomsskole for a 
støtte opp om Enebakk 
Skolekorps' vãrkonsert. 
Der tok vi fell. Skuffende 
fâ mØtte fram, men de som 
fant veien, hadde et par 
hyggelige timer. 

Enebakk Skolekorps sliter 
med rekrutteringen for tiden. 
Det er ikke sâ veldig mange 
igjen av den <'-gamle garde
og ikke sá veldig mange nye 
rekrutter. 

Etter at formarinen, Magne 
Hagen, hadde Ønsket alle vel-
kommen, flkk fire av de nye 
rekruttene, under sin leder 
Lena Sorensen, vise hva de 
hadde lrt. Disse aspirantene 
flkk sine instrumenter i ja-
nuar, sá det var overraskende 
hvor flinke de allerede var. Di-
rigent Roar Johansen kunne 
fortelle at det var fØrste gang 
aspirantene flkk vre med 
hovedorkesteret sâ tidlig. 

Det var et underlig skole-
orkester vi ble presentert for; 
her var det hárfarger som va-
rierte i alt fra rØdlilla til hvit- 

stripete, skinn og nagler, sik-
kerhetsn.ler mm. Hele korp-
set var kledd Ut som punkere. 
De spilte bl.a. tittelmelodien 
fra TV-serien Nord og SØr og 
avsluttet fØrste del av konser-
ten sin med en feiende Rock 
around the clock. I dette 
nummeret ble korpset for-
sterket med støttespillere fra 
foreidrene, Stig Adolfsen pa 
bass og Harald Heier pa gitar, 
samt dirigenten. To av korp-
sets medlernmer, Toni og 
Janicke, gay en flott oppvis-
fling pa rockedans. 

Enebakk Trekkspillklubb 
var ogsá invitert til denne 
konserten. De gay til beste fle-
re numre for pausen. Etter 
pausen med kaffe og kaker, 
loddsalg osv., âpnet igien 
trekkspillklubben, og de spil-
te blant annet en komposi-
sjon av enebakkingen Harry 
Hoimsen. 

Enebakk Janitsjar var ogsá 
invitert til konserten, men 
kunne ikke kornme, og pa en 
times varsel steppet jazz-
gruppen til Enebakk Stor-
band inn. Denne sporty grup-
pen besto av Roar Myhre, kia-
ver, Jane LUbbe, slagverk, 
Stig Adolfsen, bass, Viggo 

Aker Olsen, sax og trekkspiJl-
kiubbens BjØrn Myhre, trekk-
spill. 

Gruppa flkk det virkelig til 
A svinge i salen. Enebakk 

Skolekorps avsluttet konser-
ten. 

Bakgrunnen for interpellasjo-
nen er at den meget omtalte - og 
hyggelige - fØdselsboomen ak-
kurat ná her i landet ogsá fØrer til 
problemer i Akershus. I tillegg 
har Akershus stor innflytting av 
yngre familier som forsterker 
problemet og Øker behovet for 
flere fØdeplasser. 

Det meldes om overfylte av-
delinger ved fylkets sykehus og 
pa Rikshospitalet. 

FØdsel er ingen sykdom, men 
en sterk fØlelsesmessig opplevel-
se, sier Holter. Selv den mest ro-
buste kan bli utrygg nâr man ik-
ke vet hvor man skal fØde, hvor 
lenge det er plass pa sykehuset 

To enebakkinger deltar med ar-
beider pa østlandsutstillingen 
som ápnet i Akershus Kultursen-
ter pa StrØmrnen forrige 
torsdag.Det er Olav Thune som 
stiller ut maleriet "Post-cancer 

og hva slags hjelp det er a ra nár 
en kommer hjem. Jordmorstfflin-
gene er inndradd i de fleste kom-
munene. 

- Akershus fylke har vrt med 
pa a utvide Moss sykehus med en 
fly fØdeavdeling. Fylkeskom-
munen bidro We med penger til 
investening og til drift. Na har 
østfold omorganisert sin syke-
husdrift og nedlagt fØdeavdelin-
gen i Moss. Dette er gjort uten a 
ta hensyn til behovet for føde-
plasser i Akershus. Dette har fØrt 
til spesielt besvrlige fødefor-
hold for Follo-kvinner, hevder 
Holter. 

mammae>> og Lars R-Furnes som 
stiller Ut maleniet "Regndag Pro-
vence" 
Begge kunstnerne liar tidligere 
deltatt pa østlandsut,stfflingen. 

Utstfflingen er âpen pa Strøm- 

POliti- 
runden 

I lØpet av fredagen, mellom kl. 
13.00 og 24.00 er det butt begátt 
ett grovt tyveni fra ett beboelses-
hus i Ytre Enebakk. Tyven bar 
kornmet seg inn ved a bryte opp 
dØra. Video og stereo anlegg er 
borte, saint en betydelig mengde 
videokassetten. 

* 

Mens beboerne soy, kom det 
ubudende gjester inn i et hus ved 
Gran i Ytre Enebakk. Her ble det 
stjMet en guilfaget safe, og Ca. 
10 000 kroner i norsk og uten-
landsk valuta. 

Natt til mandag flkk LØkens 
Matsenter i Ytre Enebakk besØk 
av en tørst  kunde. En person i 30 
arene ble pagrepet inne i butik-
ken i fend med a slukke tØrsten. 

* 

Samme natt var det ogsa inn-
brudd i et delevis fraflyttet hus i 
vaglia. Her er det ennu pa det 
uvisse om noe er stjalet. 

men fram til fØrstkommende søn-
dag og gâr deretter videne til 
Fredrikstad og Sandeord. 
Tisedvanlig mye fine anbeider pa 
utstlllingen denne gang. Den en 
vel verd et besØk. Det en stilt Ut 
35 malenien, 19 tegninger, 22 gra-
fikkabeider, ni tekstilarbeider, 
10 skuipturer og ni abeider i an-
dre teknikker. 

- Oppflnnsomhet og driftighet 
ha imponert saven massemedie-
nesom kommunens politikere, og 
det ha følgellg ikke manguet pa 
goodwill og stØtte fra det hold, 
heter det I atikkelen I Film og 
kino. 
Ellens blir det frarn.holdt at kino-
komiteen 1 6Lrenes lØp ha hatt en 
egen evne til a skape medieblest 
om sin kino.-Komiteen ligger ik-
ke pa latsiden nâr det gjelder a 
informere om prograrnmet heter 
det. Som eksemplen vises til ki-
nobulletini, spesialinfonmasjon 
om skolekinoer, eldretreff og bar- 

- En jumper er det aUtOd lett 
A kjøpe.  Er den for stor, bir hun 
smigret. Og er den for liten, bru-
ken hun den!  

nehagekino. Artikkelen omtaler 
ogsa Astrid Lindgren markenin-
gen som kinoen gjennomfØrte 
sammen med kulturkontoret, 
biblioteket og skolekontoret i ok-
tober. 
-Hyggelig lesning etter et tnavelt 
kinoAr, sier Ingen Brathen, kino-
ens pressekontakt, og forsikrer 
at man allerede en i gang med 
planleggingen av nye, spennende 
tiltak. 

Alt I markiser, 
persienner, 

rullegardiner, 
gardinbrett 

til bunn-priser 
RING 87 06 69 

He.NJa 
ProduRter 
Atriumvn. 1B, 1400 Ski 

Anepkiennelse til 
Flateby kino MWWNWAWO_ 

Flateby kino har igjen gjort seg bemerket i kinokret-
ser. Denne gang for sin mediabevisste linje. 
I Filmtidsskriftet Film og Kino, som er landets største 
filmtidsskrift. 

Enebakkinger pa østlandsutstillingen 

e; ji 3uett 
Redaksjon og ekspedisjon: 
Nyberg 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50. 
Tif. telef ax og eksp. 92 60 04 
Bankgiro 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 

'Privattelefoner: 
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Journalist Tove Larsen 92 42 42 
Ann.kons, Bjag Olerud Pettersen 92 53 88 
Ann.kons. Solveig Eriksen 83 72 56 

Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 

Añnonseprser: 
1. side pr. mm kr 5.95 
Aim. plass pr, mm kr 2.70 
Tekstside pr. mm kf 3,70 
lnnlev.trist: Rubrikkann. 
Mandag kl. 12.00 
Forretn,ann.: Mandag kI. 9.00 

Abonnementsprus 
Kr 110,- pr, halvâr, kr, 220,- pr. är 


