
Flateby 

Gymsalen konfipmept 

A 
Flyktningekonsuient 	Has- 
san Boukioud er glad for veci-
taket i formannskapet. Han 
mener boligspØrsmâiet bØr 
kunne lØses  raskt, og peker 
pa alternativer nedfelt  i pro-
tokollen mellom staten og 

Endelig ser det ut til at Stranden skole skalfà den gymsalen 
de har ventet pa i 16 ár.Og godt er det. Denne hadde knapt 
hoidt stort lenger. 
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Lokalavis for Enebakk 

Enstemmig velkommen 
til flykMingfamillep 

Formannskapet gikk 
mandag kveld en-
stemmig inn for a ta 
imot 13 kvoteflykt-
finger i henhold til 
henvendelse fra Regi 
onkontor Øst. Det 
dreier seg om to 
iranske familier og 
en enslig. Den ene fa-
milien bestár av for-
eldre med fern barn 
fra 1 - 7 ár, den andre 
av foreidre med tre 
barn i alderen 2-8 âr. 

—det er den gladeste nyhet 
jeg har fátt pa lenge, sier 
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Formannskapet ved-
tok mandag kveld en-
stemmig a inniede 
kontraktsforhand-
linger med firma 
Bjorn Skjelle, Tom-
ter pa utvidelse av 
gymsalen ved Stran-
den skole. Etter 16 àr, 
ser det ut til at plane-
ne om en bedre gym-
sal ved skolen skal 
bli en realitet. Og det 
i 11 time. 

Dersom planene nok en gang 
hadde butt lagt pa is,var sten-
ging av salen neste stadie. Men 

enrià er ikke det helt endelige or-
det sagt. Kommunestyret skal 
endelig avgjØre  saken i sitt neste 
mote. 
Det var i januar i âr at kom-
munestyret gikk inn for ny ut-
lysing av prosjektet etter at an-
budet fra Mobygg A/S var for-
kastet. 
Da fristen for denne anbuds-
runden gikk ut 3.mars var det 
kommet inn tre anbud, hvorav et 
fra en lokal entreprenØr, som for-
øvrig viste seg A ha det hØyeste 
anbudet pa 1,5 mill, Neste anbud 
M pa 1.3 mill, mens det siste, fra 
firma BjØrn Skjelle pa  Tomter I  
p5 1.2 mill. 
NSr det gjelder VVS og elektro 
har disse arbeidene ikke vrt 
lyst ut pSnytt, da byggekomiteen 
allerede i juni 1987 gikk inn for 
anbudet fra Hans Mordt A/S for 
ventilasjon, og Knut A.Stubergh 
A/S for sanitr. Disse anbudene 

Ligger p5 henholdsvis 153.700 og 
75.000 kroner. 
For elektro gikk komiteen inn for 
anbudet Ira StrØmsborg og Ener-
sen A/S pa 117.098 kroner. 
Totalt er prosjektet kostnadsbe-
regnet til 2.070.000 kroner, og for-
mannskapet gikk mandag inn for 
at kommunen i tillegg til de 
870.000 kronene som allerede er 
lSnt til prosjektet, tar opp et lan 
p5 ytterligere 1.2 millioner. 
Dersom kommunestyret nS gSr 
inn for formannskapets en-
stemmige innstillingen, kan den 
nye gymsalen, som blir dobbelt 
s5 stor som den nSvrende, stS 
kiar utpS hØsten. Arbeidene kan 
starte umiddelbart etter at even-
tuell kontrakt er underskrevet, 
uten at man behØver 5 avvente 
ekspropriasjon av nØdvendig 
areale for flytting av vei i for-
bindelse med utvidelsen. 

S 
PI:Rs,i:v\E 
til 1985I8 Lunsjenforberedes. Det var iklcefà pizzaer som biefortcert  av Ca. 200 spisegjester. Boiler, pa-

smurte rundstykker, kaffe og brus kunne mannskapet pa kjØkkenet ogsâ varte opp med til Si-
ne suitne medelever og icerere. 

Det har i det siste v2ert 
mye negativt i media om 
herverk etc. pa  Enebakk 
ungdomsskoie. Elever og 
iarere ved skolen vii 
gjerne fa snudd den tren-
den, og sist fredag satte 
de i gang en dag for AK-
sjon bedre skolemiljø. 

Se side 2 
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GRATULERER 

Det er f1t som tida gâr, 
tenk, torsdag er du 40 àr. 
Ailtid hjelpsom, snill og 
grei, 
det er silk vi kjenner deg. 

Mads, Lars og Man 

2 VIGNET 

Dramatikk ved Tangen bro 

L 

Kirkene i Enebakk 
Søndag 15. mai 

t.o.m. lørdag 23. mai 
15/5 ki. 11.00: Mari kirke 
v/Helgheim. 
17/5 kl. 10.30: Mari kirke. 
Fam.gudstj. v/Ingrid 
Strand. 
17/5 kl. 12.00: Enebakk 
kirke. Fam.gudstj. v/ 
Helgheim. 

TORSDAG 12/5: 
U) 19.00: 

HETE NYHETER 
Søndag 15/5: 
U) 16.30: 

CSISTE STIKK 
TIL LOUIS 

U) 18.30: 
<HETE NYHETER> 

V) 20.30: 
FARUG BEGJIER 

Vi gifter oss 14. 
mai i LilleA.  - 

Lillestrøm. 
Adr. for dagen: Asper Gjest-
givergâr, 2040 KlØfta. 

TANTE BORGHILD 
gratuleres med 80-àrsdagen 
den 11. mai. 

Dine nieser pa Flateby 

HALLO TARALD 
som for tiden oppholder seg 
pa SunndalsØra. 
Gratulerer med dagen din 
den 10.5. 

Hilsen storesØster 

Folk som kom kjørende 
ved Tangen bro sist onsdag 
ettermiddag fikk seg en 
stØkk i livet. En bil là veltet i 
veikanten, ilden var lØs, p0-
liti, brannvesen og ambulan-
se var pa plass. Hva hadde 
skjedd, hvordan hadde dette 
gitt? Riktig dramatisk sâ 
det ut. Vi kan berolige alle, 
dette var en Øvelse. 

Brannvesenet i Enebakk har 
gjennomgátt et redningskurs, og 
denne onsdagen skulie teorien 
settes ut praksis. Na skuile de vi-
se hva de hadde 1rt. Aksjons-
lederne Erik Ohr og Stig Hansen 
fra lensmannskontoret kunne 
fortelle oss at denne Øvelsen ogsâ 
var en fin aniedning til a prøve 
beredskapen til ambulanse og 
politi. 

Derfor valgte de a ta en Øvelse 
som alie instanser var invoivert i. 
Oslo RØde Kors stilte med bil, 
mannskap og sminkØr gratis til 
denne Øvelsen, ogsa Viking i Spy-
deberg var behjelpelig med a ía 
alt til a kiaffe. 

Selve Øvelsen gikk aitsa ut pa 
at en bil hadde veitet i svingen. 
Bensmdampen ble antent. Det 
var skadde personer. To av de 
skadede lâ ved siden av bilen, 

og tredjemann var fremdeles in-
ne i vraket. 

Alle sjuende- og àttende-
kiassene sammen med Irer, 
jobbet fredag sammen for et 
bedre skolemiljø. Skolegãr-
den ble feiet, skriblerier og 
tegninger pa veggene ble 
fjernet. I siØydsalen  jobbet 
endel med a lage nye gardin-
brett, og pa hãndarbeids-
avdelingen var en gruppe I 
gang med a reparere og sy 
uye gardiner. Ute var det 
satt igang med opprydding 
ogsà i skolens nrmiljØ. 

Dagen ble startet med et 
fingert rollespill. Et par av 
elevene skulle Iiksom ha 
giort innbrudd og øvet hr-
verk pa skolen om natten. 
Lensmannen kom og foretok 
avhØr. Elevene syntes dette 
var ekkeit. De fikk da se og 
høre hvordan et slikt avhØr 
foregikk. 	Undervisnings- 
inspektør Kjell Sietteberg 
viste etterpà elevene hva al-
le disse innbruddene og hr-
verkene kostet skolen. Bare 

PLAKATEN 

17. mai-program 
for Kirkebygden, Stran-
den og Ytre Enebakk 
skole. 

Se ann. 

Halvârsmøte i ElF 
30. mai. 

Se ann. 

Norsk Luth. Mi-
sjonssamband. 
MØtesenien fortsetter. 

Se ann. 

Betel Husk ukens 
mØter. 

Se ann. 

Statistene ble temmelig dra-
matisk sminket og lagt ut, og 
gamle bildekk ble tent pa. sa ble 
katastrofen varsiet. Det gikk ik-
ke mange minuttene fØr  politiet 
var pa plass. Trafikken ble din-
gert, og det ble gitt plass for 
brannbilene og ambulanse. Hele 
Øvelsen var veldig realistisk. Med 
i arnbulansen var ogsa distrikts-
legen. Det ble gitt fØrstehjelp pa 

egenandelene for herverke-
ne det siste âret har kostet 
skolen like mange penger 
som det yule ha kostet a kjø-
pe 11 kalkulatorer til hver 
enkelt elev. Elevene ble for-
skrekket over dette, og de sy-
nes Ødeleggelsene er like ille 
som larerne synes. 

Det skal ná komme et 
alarmsystem pa skolen. Ele-
vene vii ogsã vre med og 
bidra til dette. Derfor ble det 
denne dagen arrangert en 
feiles iunsj i gym.saien. Her 
ble det soigt rundstykker, 
boiler, brus og pizza til bade 
elever og lrere. Ved buss-
holdeplassen ble det ogsa 
soigt kaffe og boiler samti-
dig som det ble deit ut infor-
masjon til publikum om hva  

stedet, og den innesperrede ble 
tatt ut av bilvraket. Brannen ble 
slukket og de sarede kjØrt bort. 

At denne Øveisen var veldig 
realistisk sá en tydelig pa de pas-
serende trafikantene, noen sã 
bort og andre stirret slik at de 
nesten glemte a se hvor de kjørte. 

Alle instanser som var invol-
vert i denne Øveisen var veldig 
fornØyd med gjennomføringen. 

skolen holdt pa med denne 
dagen. 

En gruppe elever bar tatt 
kontakt med ungdomsklub-
ben pa Tveita for a høre om 
deres opprydningsarbeid der 
inne, og om reaksjonene pa 
harverket som ble gjort et-
ter at Tveita-gruppa hadde 
hatt sin opprydning. 

Per Anne Øyestad, Gina 
Sigstad og Sigrund Tveitnes 
er de tre irererne som fikk 
ideen til denne dagen og som 
bar satt i gang arbeidet. 

- Vi hãper dette er et fore-
byggende tiitak ogsá, sier de. 

- Elevene en nã med pa 
denne aksjonen, og det er vet 
ingen som vii Ødeiegge og ri-
ve ned det de sjØl har jobbet 
med. 

Dette er fØrste  gang det er av-
holdt noe slikt i Enebakk, og det 
var en nyttig gjennomgang for al-
le parter. Det er mgen som vet 
nar katastrofen kan sla til. Da er 
det godt a vite hva en har a gjØre. 
Flere av mannskapene mente at 
en slik Øvelse burde en ha flere 
ganger, gjerne minst en gang i 
aret. 

Undervisningsinspektør 
Sletteberg kan forteile at det 
har vrt harverk pa Ene-
bakk ungdomsskole for Ca. 
260.000 kroner. Dette har 
kostet skolen rundt 60.000 
kroner I egenandeler. Na blir 
det varsiingsanlegg ved sko-
len, og det hjelper vet hâpes 
det. 

En giedelig melding til 
hadde ban ogsà. Det er ná be-
vilget penger til reparasjo-
ner til taket over svØmme-
hallen. 1.5 millioner kroner 
vii dette arbeidet koste. 

Dagen for aksjon bedre 
skolemiljØ ble avsluttet med 
underhoidning. En entretei-
nergruppe ved skolen sto for 
denne. 

Krafttak for bedre skolemiljØ 



REDD BARNA 
Jcrnbanctorgcl 2. Oslo I 
Poslgirokonlo 5000187 I 

kens spaltist 
Er det ikke fa1t med 
all den fotballen pa TV? 

VIGNE1T 3 

Ukens turner 

Livet i Norge er jammen 
problemfylt nâ for tida. Over 
alt hvor folk motes Mager 
man over den triste tilvrel-
sen. HØr bare etter selv pa 
bussen i morgen tidlig, eller 
nár du tusier rundt pa LØ-
kens blant sørgmodige og 
jamrende innkjØpere. <<Na 
orker vi ikke merb< HØye 
renter, offentlig byrãkrati, 
sen saksbehandling, penge-
slØsing, kØer, lover og regu-
leringer, innvandrere, skole-
hererne, børsen og kioakk-
forholdene i Ekebergdaien. 
For ikke a glemme all den 
fotballen i aviser og fjern-
syn. 

Landet er kort sagt butt 
nesten ubeboelig! Men nã far 
det vre nok! Enten emi- 
grerer vi fra dette javla pot-
titt-landet, eller sâ velger vi 
nye ledere som skjØnner hva 
som kreves for at det skal bli 
levelig her. Store og szná 
carl'er i hagen ser ut til a v-
re var eneste redning. 

Vi er omgitt av sutring, 
mavesár og stress. Tilfreds-
het, smil og latter er sjeld-
nere. De ma altsâ ha hatt det 
mye bedre for. Og I alle fall 
har de det bedre i andre 
land. La oss ta en Litt over 
skulderen: 

For omtrent 4 tusen milli-
oner ãr siden ble jorda skapt 
ved at en gasskule ble slyn-
get ut fra sola. I en tusende-
del av jordas eksistens, dvs. I 
Ca. 4 millioner ãr, har men-
neskelignende vesener levd 
her. I en tusendedel av denne 
tida igjen, i Ca. 4 tusen âr, 
har den sákaite sivilisasjo-
nen eksistert. Og I en tusen-
dedel av siviiisasjonens tid, 
dvs. de siste 4 Ara, har renta 
steget og alt er butt leit. Det 
er kort tid det! 

For ti tusen âr siden var 
Nord-Europa dekket av 
hundre meter tjukk is. Da 
var det belt ubeboelig her 
da. Og for bare et par tusen 
âr siden lop folk i Norge 
rundt og slo hverandre i ho-
det med steinøkser. Attpâtii 
uten at noen ropte pa earl i 
hagen. 

For bare to hundre ãr si-
den var Norge et av Europas 
fattigste land hvor de fleste 
var fattige, lusete og aiko-
holiserte analfabeter. En tre-
djedel emigrerte til Amerika 
for ikke a sulte ihjel. 

I de harde 30-âra var det 
arbeidsiedighet og mat-
mangel her i landet. Mye ty-
der pa at vi har det bedre ná. 

Etterkrigstidas 	vel- 
ferds-Norge buy liksom bare 
som et bitte lite lysgiimt I 
den uendeuige lange, og fle, 
historien var. Det er jo bare 
en ufattelig flaks at vi er fØdt 
akkurat nâ, og akkurat her. 
Tenk sâ mye større sjanse 
det var for at du heller skulle 
butt født f.eks. for átte tusen 
ár siden. Eller I Bangla Desh. 

Eller i Mo i Rana. Eller ikke i 
det hele tatt. 

Tross all TV-fotballen sá 
har vi Jo i overfbod av alt vi 
trenger av mat, varme, husly 
og sosialt samvr. De grunn-
Leggende behov er dekket, og 
vet sâ det. Man kan bare vel-
ge a trives, hvis man vii! 

Selvsagt har man ogsâ i 
dag rett til a klage eller a 
prove a forbedre det som er 
dârlig og skjevt i samfunnet. 
Men det er jo temmelig tra-
gisk, eller skal vi si komisk, 
at sá mange trauste, bort-
skjemte nordmenn hisser seg 
sânn opp over saker som i 
den store sammenheng er re-
ne bagateiler. 

Og hvem tar seg av de vir-
kelige problemene? De som 
egentlig betyr floe, mener 
jeg? For de finnes jo de ogsâ 
selv om de har vrt her like 
kort tid som dagens luksus-
liv: Den enorme forurensin 
ga av jord, luft og vann, dvs. 
grunniaget for hele livet 
vart, for eksempel. Eller ned-
brytinga av ozonlaget som 
hindrer oss alle i a dØ av ul-
trafiolett stràiing. Eller de 
femti tusen atombombene 
som bare venter pa a utslette 
alt liv. Eller at mange er sâ 
opptatt av egen velferd at de 
ikke bryr seg om andre folk. 

Har du tenkt over at alt 
dette er butt til I lØpet av ba-
re 40. fir? Er det fordi verden 
har bestâtt sa lenge at vi ik-
ke kan forestille oss alt Øde-
Iagt pa et par generasjoner? 
Det er kanskje mye enklere a 
sutre over de nre ting som 
alle forstar, og heller hâpe 
pa at andre fikser de store 
sakene? 

Men saken er faktisk den 
at hvis vi ikke fØrst lØser de 
store problemene som ná 
truer oss, ja, sâ lØser Jo alle 
de smã problemene seg selv! 
Innvandrerne f.eks. tiler Jo 
heller ikke ultrafiolette strá-
ler. Og hvis folk flest dØr av 
forgifta mat, luft eller vann, 
sa forsvinner jo ogsá bade 
kØer og byrákrati. Renta blir 
vel lay nok etter at atom-
bombene har gjort sitt, og da 
skulle ogsâ problemet med 
all fotballen vre ute av ver-
den. 

Personlig synes jeg det vir-
ker dristig a satse bare pa 
earl i hagen. I alle fall kunne 
vi vel inntil videre prøve a 
trives litt, og sette mer pris 
pa det vi har? 

Og som neste ukes spaltist 
utfordres Hilde Boger Kjus. 

Kjell Furulund 

POLITI- 
RUNDEN 

Lensmannskontoret i Ene-
bakk kan melde om en forholds-
vis rolig heig i bygda. 

LØrdag rykket de ut for a roe 
ned gemyttene hos floen pa Fla-
teby. Det var et par karer som 
mente de ikke hadde fàtt det de 
hadde krav pa av en tidligere ar-
beidsgiver, og nâ yule de hente 
sitt tilgodehavende. Politiet ble 
varslet av noen som syntes det 
ble vel mye brák i nabolaget, 
men gemyttene roet seg ned et-
ter hvert. 

Pa denne tiden av âret er ute-
fester aktuelt. En del unge i Ytre 
Enebakk samlet seg ved vann-
tárnet i Ekornveien, hvor de ten-
te bal og koste seg. Politiet ble 
varsiet og rykket ut for a snakke 
med de unge, og slokket bâlet. 
Litt senere pa kvelden ble de 
igjen tilkalt av noen av naboene 
til festplassen. Ungdommen var 
igjen pa plass, og nytt bál var 
tent opp. Da politiet kom, slok-
ket de unge selv bálet, og festen 
lØste seg opp uten floe mer vide-
verdigheter. 

Mye fint for ungdom pa Fla-
teby Kino denne uka. 
HETE NYHETER vises bade 
torsdag (i morgen) og 
sØndag.Dette er en munnrapp og 
romantisk komedie i et utrolig 
tempo, med stjerner som Burt 
Reynolds, Kathleen Turner og 
Christofer Reeve i hovedrollene. 
Handlingen foregar i dagens Chi-
cago i det hektiske miljØet rundt 

Det er dessverre ingen barnefilm 
PA kjøreplanen denne uken, men 
til gjengjeld vises nok en fin ung-
domsfilm SISTE STIKK TIL 
LOUIS. 

Dette er en underholdende og 
varm film. En historie som uten 
løftet pekeflnger forteller bade 
unge og voksne om verdien av 
virkelig vennskap. Om foreiskel-
Se, hockey og sret stolthet - og 

amerikans nyhets TV. Burt Re-
ynolds spiller Sully,en skrup-
pelØs nyhetsredaktØr, nylig skilt 
fra 	sin 	stjernereporter, 
Christy(Kethleen Turner.)Sullys 
eneste mãl i livet er a vre fØrst 
ute med de ferskeste nyhetene. 
og gár gjerne over lik i kapplØpet 
om det beste <<scoopet" for sin 
TV stasj on. 

det a vinne over seg selv. 

Og sa er den endelig her, filmen 
alle skal Se, om utroskap, sjalusi, 
og de tragiske konsekvensene et 
lite sidesprang kan fØre  til. FAR-
LIG BEGJ)ER er filmen ingen 
ser uten a bli engasjert. SØndag 
vises den pa Flateby kino. Fil-
men er nrmere omtalt pa kino-
siden i dagens avis. 

Helmaks pa' Solheim 
Forrige tirsdag var det full fres Solheim 
Kale i Ytre Enebakk. Det var sjeuendek-
lassene ved Mjr ungdomsskole som bol-
tret seg pa able tiders klassefest. I disko- 

teket kokte det formelig pa dansegulvet, 
mens andre var belt oppsbukt av biljar-
den. Noen kosyte seg med cola og banan-
splitt. 

Stor stemning i discoteket pa Soiheim Kafeforrige tirsdag. 

Og hvordan i all verden 
kom man nà pa dette? 
Kathrine Norstad, en av initi-
ativtagernedet hele, straler 
ver hele fjeset: - Det var en 

venninne av 055 som hadde et 
karneval. Det var kjempegØy, 
og sa kom noen av oss pa at vi 
kunne jo leie kafeen til en fest. 
Jeg spurté en av damene her, 

og hun snakket med Erling. 
Det var greit. Vi fikk vre her 
gratis, og Erling satte ned pri-
sen pa cola og banansplitt. 
Vi har hatt en fest tidligere, og 
det var sa yellykka at vi be-
stemte oss for a ta en fest til. 
Vi kunne forreten godt tenke 
oss a ha sommeravslutninga 

for sjuendeklassene her, sier 
Kathrine. 
—Og Erling, hva sier han? 
- Deter bare koselig a ha dem 
her. De oppfØrer  seg fint, og er 
bare hyggelige. Se her hva de 
har gitt meg, sier han, og pe-
ker pa en fin blomsteroppsats 
pa disken. 



Farlig begjar 

Ellers pa 
menyen 

FORTVILET, RASENDE, DESPERAT.. 

DIRE FAR MEG 
I 
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Filmer som kommer pa' Flateby kino 
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B arnefilmene Torsdag og sØndag vises 
HETE NYTER. Europa-
premiere 5.5., 1 uke fØr den 
vises pa Flateby. Det ma 
vel kailes en aktuell film. 
En forrykende kamedie 
am skruppellØse redakt.Ø-
rer pa nyhetsjakt, helkor-
rupte politikere og stjerne-
report eren som foreisker 
seg I en superrnann i mull-
onrklassen. I hovedrol-
lene, Kathleen Turner, 
Burt Reynolds og Chri-
stopher Reeve. 

FARLIG BEGJJR. Arets 
manniige Oscar- vinner, 
Michael Douglas, filmen 
som alle har en mening 
om. 

Dan Gallagher (Michael 
Douglas) er en frem gangs-
rik advokat. Han er lyk-
kelig gift med sin kane 
Beth (Anne Archer) og er 
en kjrlig far for deres dat-
ter. 

Alex Forrest (Glenn Clo-
se) er en karrierekvinne 
med et tØft ytre, uten band 
til noen mann. Hun arbei-
der som konsulent I sam-
me forlag h vor Dan yterju-
ridisk bistand. 

TOM SELLECK 
STEVE GUTTENBERG 	TED DANSON 

re/i 

REGI: 
TOUCHSTONE LEONARD 

NIMOY 
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UNGKARSBAB YEN vi-
ses torsdag 19.5. og 2. pin-
sedag, 23.5. Amerikaner- 

nes svar ph 3 rnenn tr en 
baby. 

Velkommen til ung-
karsparadiset - en sva'r, 
moderne, lekkert innredet 
leilighet pa Manhattan, 
bebodd av tre flotte, sjar-
merende mann folk i 30 - 
40-arsalderen. Deres ver- 
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De treffes ph mote i for-
laget. Etter motet blir de 
enige am A ta en kopp kaf-
fe. Det blir mer enn en 
kopp kaffe. De innleder et 
kort, intenst seksuelt for-
hold over weeken den. Alex 
nekter a gi slipp pa Dan og 
begynner 6 forfØlge ham 
og hans familie. Han gjØr 
alt han kan for a beskytte 
seg og sine. 

den bestar av inspirerende 
jobb, frenetisk fritid, star 
sans for de eksklusive ting 
livet har A by pa - og for 
kvinner. SA fulikomne som 
mulig, sA ofte som mulig - 
og sa mange sam mulig. 

Inn i dette smØrØyet av 
et liv komrner plutselig 
Mary. Mary er en baby, 
etterlatt utenfor karenes 
dØr av mammaen, som en 
gang hadde etflyktig, men 
fruktbart vennskap med 
Jack. 

SISTE STIKK TIL LOUIS 
er en film vi gjerne vii ung-
dam ska.i Se, for som det 
star i vaskeseddelen; oEfl 
historie sam uten iØftet pe-
kefinger forteil.er  bade un-
ge og voksne om verdien 
av virkelig vennskap". 

Livet er tilsynelatende 
enkeit for den feterte is- 
hockeystjernen 	Bobby 
Barbato. Han erstjerne og 
belt pa iaget i Chicago, er 
heit fri for Økonomiske be-
kymringer, bar godt og le-
ver gadt. Alt er sare vel, 
sett med Bobbys egne øy-
ne. 

SA en kveld skier alt pa 
en gang: Han blir truet pa 
iivet, den strØkne Jagu-
aren hans blir maitraktert, 
- og heie hans videre kar-
riere satt pa spill. 

Det er ná han mØter 
Louis. En frekk og haiv-
krimineli 11-àring, som 
sammen med en ungdoms-
gjeng prØver a rane Bobby. 

Ph . Flateby kino denne 
váren finner vi Crocodile 
Dundee som sendes i repri-
se. Dette blir siste sjanse 
til a se filmen fØr hØsten 
oppfØlger, Crocodile Dun-
dee II. 

SORT ENKE er satt opp 
Ph kjØreplanen som fØrste 
film i juni. Filmen er en 
psykalogisk thriller, og 
den har grØnn sensur, dvs. 
den kjøres som ungdams-
film. 

SJEKKENA TT MED 
GJENGEN har hen tet 
handlingen fra :slutten av 
50-tailet. Det handler am 
lenter og biler. Filmen er 
spekket av velkjente 
rackelâter fra fern titailet. 
LIVVAKTEN med Charles 
Bronson I hovedrollen, er 
en actionfyit spennings-
film hvor helten er llvvak-
ten til USAs fØrstedame 
som blir utsa tt for flere at-
ten tatforsØk 

KVASS I KJEFTEN med 
Lauren Hutton I hovedrol-
len, handler am en vakker 
og passe sexy 400 ar gam-
mel grevunne, som stadig 
trenger blad fra en ung, 
uskyldig mann for a be-
vare sin evige ungdom og 
slcjønnhet.... 

Endelig star den popu-
lxre filzneri PRED.4 TOR 
pzi kjørepla flea deane a-
rezi. Handiinwn er hen tet 
fra Lacin-Amerikas jungel. 
hvor helten. Dutch.  
spilies av Arnold Sehwar- 
;enegger. leder en gruppe 
kommandasolda ter sam 
skal forsøke a redde al-
lierte som er tact Ill fange 

DONALD DUCKS STJER-
NEPARADE er den fØrste 
av 3 Disney-flimer sam vii 
bli vist i mai mâned. 

Denne festiige kavalka-
den àpner med DE TRE 
SMA ULVER, som fØiger i 
den kiassiske TRE SMA 
GRISER5 spar. Den store, 
stygge uiven er som vanlig 
frampa for a skafi'e seg 

PETER PAN. Her har vi 
en overraskelse som vi vii 
komme nrmere tilbake 
til. Vii bare be alle med 
fØdselsdag I mai ma.ned 
am a fØlge med i lokalavi-
sene I tiden fremover - 
ka.nskje er det gratis fore-
stilling!!!! 

EORFLY 
Reg. Barbel Schroeder 
Manus: Charles Bukowski 

9C4 - 	 SYNCRON 

PA kjØreplanen i mai/juni 
star ogsa BARFLY. 
Handlingen er hentet fra 
Los Angeles. I en mØrk og 
trang bakgard i sen trum 
av Las Angeles, sta.r en 
gjeng bar-gjester og heier 
pa to sam siass. Den ene er 

NUTS, eller DERE FAR 
MEG IKKE GAL. Filmen 
alle burde se. Barbra Strei-
sand og Richard Dreyfus 
pa sitt beste. 

Claudia Faith Draper er 
ingen vanlig mard-tiltalt. 
Fra fØrste dag i rettssalen 
kan ingen unnga a merke 
seg hennes sregenhet - 
hun slár ned sin egen stjer-
ne~4fyoka tl sk'iler u  sine  

skinkesteik, men den Ida-
ke grisen far satt en ef-
fektiv stopper for hans 
skumie planer. 

Juni maned vii det ikke 
bli bameforestiilinger. Ki-
nokomiteen vii satse pa a 
ca til et samarbeid med 
barneskolene am skaleki-
io sam et fint alternativ til 
feiring av arets skoiesiutt. 

Henry 'MicKey Rourkei 
bsffthn sorn 

fra fØr den apner til den 
stenger, den andre er Ed- 
die 	(Frank Stall one). 
na tt-bartenderen. Kam-
pen har haldt pa en stund. 

Slik begynner Barfly, en 
svart komedie og en real-
istisk skildring av amen-
kansk kulturs stØrste 
kultfi gun; Charles Buk-
sawski, som ung. Vi fØlger 
de utsvevende opplevel-
sene til forfatteren Henry 
Chinaski og hans ustyrii-
ge, men Ømme kjrlig-
hetsaffre med Wanda 
(Faye Dunaway). 

foreldre, rettssystemet og 
verden I sin aiminnelighet, 
og blur fjernet fra tinghuset 
I tvangstrøye. 

Hermes nye advokat er 
offentlig oppnevnt, over-
arbeidet, og ikke sa over-
mate begeistret for a bli 
tvun get til a arbeide med 
en klient —sam avabsolutt 
alle en vurdert som full-
stendig sprø. 

Walt Disney's 
PETER PAN 

. 	Med norsk tale 



Ekstreme forhold harforârsaket krakelert' asfalt pa store 
deler av de kommunale veiene som er 
asfaltert. 

Kpaftig kollision I YtPe 

c 

Annonser leses 
av folk I lest 
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Vedlikehold av kommunale veier: 

Ekstpeme fophold og magpe budsiettep 
Bare veidekker ved tempe- 

ratursvingninger, 	kombi- 
nert med 
store vannmengder, har fØrt 
til nrermest ufarbare veier 
flere steder i kommunen nâ i 
var. —Forholdene har vrt 
helt ekstreme. Aidri fØr har 
vi hatt sã mye krakelert as-
falt pa de veiene soni er as-
faltert. Enda verre er det 
selvsagt pa grusveien, sier 
kst. kommuneingeniør Sver-
re Netting til Vignett. 

Saken blir slett ikke bedre nár 
slike forhold oppstâr nettopp i et 
ar hvor sparekniven ogsá har 
sneiet et sykke av budsjettet for 
vedlikehold av kommunale veier. 
Kommunen har i dag ansvar for 
46 km vei, spredd rundt omkring 
i hele Enebakk.Disse kilometre-
ne fordeler seg pa 70 veier med 
helârsvedlikehold, og 10 veier 
med kommunalt vintervedlike-
hold.. Til det samlede vedlike-
hold av disse veine har teknisk 
etat 1.2 millioner a rutte med. 
Etatenes eget forsiag lâ pa 1.3 
millioner. Det var det som yule 
vrt nødvendig for A oppret-
tholde 87 nivâ, forutsatt samme 
antall veimeter og uten stan-
dardheving. Men politikerne sa 
1.2. -Det vii si en reeli tilbake- 
gang 	i 	midler 	til 
rádighet.Asfaltering av veiene 
yule kreve mindre vedlikehold, 
og det er klart det er det vi 
Ønsker,sier Netting. -Derfor ble 
det fra etaten foreslâtt 500.000 
kroner til asfaltering i 88, men 
det ble ikke prioritert, og derfor 

har vi altsá ikke penger til as-
faltering i âr. Det som skal gjØres 
av slikt arbeide, ma vi nødven-
digvis ta fra vedlikeholdspotten. 
I fjor ble det i forbindeise med to 
prosjekter satt av penger til as-
faltering. Det gjaldt Lotterud-
veien og Grevlingveien. Lot-
terudveien vil etter all sannsyn-
lighet bii .asfaltert i løpet  av 88 
forteiler Netting.Lotterudveien 
er forholdsvis grei a ta fordi her 
r det lite arbeid med avklaring 

av grunnforhoid, og smâ anlegg-
stekniske oppgaver. Arsaken til 
at man har avventet er at man 
Ønsker a komme i gang med an-
leggsarbeidene pa Kirkebygden 
barnehage fØrst, slik at man slip-
per a gjØre dobbelt arbeid. 
Nár det gjelder Grevlingveien 
skal det noe mer forarbeide til, 
blant annet med avklaring av 
grunnforhoid, og pa grunn av be-
manningen pa etaten er det ikke 
sagt at man kommer i gang med 
Grevlingveien i âr, selv om det 
hadde vrt Ønskelig, sier Net-
ting. 

Etaten her har satt opp en pri-
oriteringsliste for asfaltering av 
kommunale veier . Politikerne 
kan selvsagt stokke om pa denne 
lista,men ikke nár det gjelder 
Lotterudveien og Grevlingveien. 
I asfalteringsprogrammet er afle 
kommunale veier tatt med, ogsá 
gang og sykkelveier. 

Kommunen har tidligere âr 
hatt en avtaie med Hesseiberg 
om avbetalingsordning pa as-
faltarbeider. Dengang fikk man 
tatt en del veier, bade pa Fiate-
by, i Kirkebygda og i Vâglla. 
-De 500.000 kronene vi hadde for- 

eslátt til asfaitarbeider er en sum 
vi Ønsker a fá inn i budsjettet 
árlig.sier Netting. 
De 1.2. millionene som er avsatt 
til vedlikehold av kommunale 
veier, skal dekke bade som-
mervedlikehold og vintervedlike-
hold. Vintervediikeholdet inklu-
derer snØbrØyting  og strØing. SA 
skulle en tro at med en vinter 
som den vi har opplevd yule det 
vre ekstra mye penger igjen til 
sommervedlikehold og asfalte-
ring. 
Slik er det ikke. - SnØbrØyting 
setter-vi bort pa fast kontrakt 
med private. Disse kontraktene 
indeksreguleres, og gjelder for et 
tidsrom pa 3 ar av gangen. Siste 
ble kontakter inngatt i 86.Totalt 
sett utgjør summen av disse kon-
traktene 500.000 kroner i .ret, 
ekskl. indeksregulering for 88/89. 
Lite eller mye snø, dette 
belØpet er kontraktsfestet.Skal 
vi spare inn,kan det ikke gjØres 
her.Derimot kan vi spare inn pa 
strøing. Grovt sett gâr det ca 
100.000 kroner i sesongen til strØ-
ing. I vinter har det vrt mye 
giatte veier, uten at vi har kun-
net strø sâ ofte som det har vrt 
ønskeiig p.g.a. reduserte midler 
til vedlikehold. 600.000 kroner 
brukes altsa i vintervedlikehold. 
Den andre halvparten av busjett-
posten blir igjen til sommer-
halváret. Det vi nã ma gjØre  er a 
gnise, sa vi fAx en rirnelig 
veist& ard.I ar er det 
ekstrenlV.forhold. Flere steder 
kommer veien opp, asfalten 
sprekker. Spørsmalet er om vi 
skal legge noe med grus i stedet 
for reasfaltering, sier Netting. 

NY  ungdomsklubb 
pa Flateby 

To karer fra Enebakk fikk 
torsdag ettermiddag et 
kraftig sammenstøt pa riks-
vei 120 ved Katthult I Ytre 
Enebakk. 

De to bilene møttes front i 
front i en sving, etter at den 
ene bilen kom over i motsatt 
kjØreretning. 

Begge bilførerne ble kjØrt  

til sykehus etter smellen, 
men ingen av dem alvorlig 
skadd. Bilene ma betegnes 
som vrak. 

13. mai starter en ny ung-
domsklubb pa Flateby.L Det er 
Indremisjonsselskapet som na 
far reaiisert et gammelt Ønske 
om eget ungdomsarbeid knyttet 
til Stranden bedehus. Initiatiyet 
kom fra ungdomssekretren i 
Romerike krets, Odd GjØen som 
selv blir ansvarlig leder for klub-
ben i startfasen. 

For noen dager siden hadde 
Indremisjonen et slags ide-dug-
nadsmøte hvor mange ungdom-
mer deltok og blant de unge var 
det en tydelig utàlmodighet etter 
A komme i gang snarest mulig. 
Det viste seg ogsA at ungdom-
mene hadde meget klare opp-
fatninger om hvordan de vil ha 
klubben. De vil ha godt program, 
gjerne med folk utenfra som kan 
ta opp interessante temaer. Vide-
re Ønsker de frisk sang og mu-
sikk, spill, filmer, turer, drama-
og hobbygrupper. Saig av mine-
ralvann og noe a bite i, f.eks. va-
fler, hØrer ogsA med. Ungdom-
mene var dessuten meget klare i 
sitt Ønske om at det ma vre an-
dakt pa mØtene, noe det ikke var 
vanskelig a fa de fremmØtte lede-
re og representanter for Indre-
misjonen til a vre enig i. 

Ungdommene hadde videre 
klare oppfatninger om at denne 
klubben ma were et tilbud ogsA 
til dem som er med i andre ung-
domsklubber i Enebakk - og  

kanskje ogsA i Riingen. Det bØr 
vremulig A stikke innom pa 
bedehuset, og derfor vii det bli 
valgt mØtedager som minst mu-
hg kolliderer med de andre kiub-
bene. 

Ungdomsklubben far i start-
fasen fern voksne hjelpeledere i 
tillegg til den ansvarlige lederen. 
Inntrykket etter pianleggings-
møtet er at ungdommene langt 
pa vei vil ta oppgaver selv med a 
organisere klubbvirksomheten. 
Fredag 13. mai starter altsa den 
nye klubben og sa blir det mØter 
hver 14. dag for ungdom fra 6. 
kiasse og oppover. Kanskje en 
del av de som var med i barne-
gospelkoret som ble lagt ned i 
1985 vii vre med i ungdoms-
klubben? 
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Flott oppvisning .Damene 
vant 
Av Gunnleik Seier-
stad 

Lørdag var det duket for 
i-rets første hjemmekamp for 
Enebakks damelag. Mot-
stander var Blaker. Etter en 
1.omgang uten mil, kom ene-
bakkdamene sterkt tilbake i 
siste halvdel av kampen, og 
det resulterte i at hjemmela-
get kunne ta med seg begge 
poengene hjem fra Enebakk 
stadion. 

kjempesjanse etter bare to mi-
nutter, men sa virket det som om 
Blaker mer eller mindre forsvant. 
Enebakk rullet opp det ene fine 
angrepet etter det andre. Nina 
Ekenes hadde mange store mâls-
Janser som burde ha resultert i 
scoringer Det gikk hele 27 minut-
ter for enebakkdamene kunne 
slippe jubelen lØs. En corner fra 
hØyre blir bokset ut til Kari Bo-
hen sorn drar til med storsiegga 
.Utagbart for Blakers gode ke-
eper. Enebakk holdt presset pa 
midtbanen, og etter 34 minutter 
var resultatet 2 - 0 til 
hjemmelaget.Et kort innlegg fra 
venstre blir headet inn av en me-
get arbeidsvillig Marianne Nord-
ii. Kampen var jevnspilt de siste 
ti minuettene, men enebakk-
damene vant fortjent, 2 - 0 over 

et til tider noksâ stillestâende 
Blakerlag. 
Kampfakta: 
Enebakk - Blaker: 2 - 0 
Enebakks ma!: 
72 mm, 1 - 0 ,Kari Bohen 
79 mm. 2 0 Marianne 
Nordli 
Enebakks lag: 
Nina Karlsen, Lisbeth 
Torshov, Nina Sandás, 
Lene Hole, Lena Gui-
brandsen, Bente Randem, 
Kari Ellen Sigstad, Anne 
Ekeli, Kari Bohem, Mari-
anne Nordli, Nina Ekenes, 
Idun Arlie 
Dommer:Arnfinn Bjerke, 
Skedsmo, bra 
Tilskuere: Ca 35 

R.S. troppen i aksjon. Gratie og presisjon preget innslaget. 

iA.sbeth Torshov og resten av Enebakks damelag kunne for-
tjent ta med seg to poeng hjemfra  kampen mot Blaker. 

Per Harald Andersen er med og fører Driv fram til seier. 

Lomgang 
Til a begynne med var kampen 
jevn, men etter fâ minutter var 
det et lag som spesielt utmerket 
seg, nemlig Enebakk. Laget la et 
stort press pa Blaker, og de var 
ogsâ fØrst pa ballen og tØffest i 
tacklingene. Enebakks nykom-
ling, Karl Bohen, var dyktig til a 
fØlge ballen belt inn til keeper, og 
det medfØrte at Enebakk fikk en 
del farlige sjanser. Blaker kom 
etterhvert mer med i kampen, og 
hadde et farlig skudd via Ene-
bakks keeper og i stolpen etter 
drØye 40 minutters spill. Gene -
relt sett var Enebakk det domi-
nerende laget pa midtbanen, 
men de maktet ikke a fâ til de 
store avslutningene. 
2.omgang 
Blaker âpnet sterkt med en 

0P1V= 
seiep 

Fredag spilte Drivs A-lag, 
sesongens første hjem-
mekamp. Motstanderne, Ise, 
ble ett hakk for smá denne 
gangen I forhold til Drivs 
sterke mannskap. Driv av-
gjorde kampen til sin fordel 
og vant med 3-2. 

Kampfakta: Driv - Ise 
3-2(1-1) 
Drivs mâl: 
17 mm. 1-1 Jan Erik Kristi- 
ansen (straffe) 
52 mm. 2-1 Lars Løkstad 
59 mm. 3-1 Lars Løkstad 

Drivs lag: 
Roy Norstrand, Pl Jahr, Ing-

var Nss, Jan Erik Kristiansen, 
Andreas Myhrer, Lars MØrk, 
BjØrn Engelsen, Stale SØby, Lars 
LØkstad, Kai Ekenes, Per Harald 
Andersen, Robert Skaug (10 
mm.), Jimmy Johansen (30 mm.). 
Gule kort: 
Kai Ekenes fra Driv og Jan 

Ivar Bergsland fra Ise. 
Dommer: 
Gunnar Rognhien, Vannsjøi 

Svinndal. (Bra.) 
De aller fØrste  minuttene av 

kampen var jevnspilt, ingen av 
lagene maktet a ra frem de helt  

store sjansene. Ise begynte etter 
hvert a presse hØyere oppe pa ba-
nen, og det var de som fikk det 
fØrste mâlet. Dette tente Driv-la-
get, og to minutter etter fikk Driv 
en straffe. Denne satte Jan Erik 
Kristiansen sikkert i nettmaske-
ne. Etter 27 minutter hadde Ise 
en kjempesansje, men Drivs fine 
keeper Roy Norstand reddet me-
sterlig. 

Driv fikk en pangstart 1 andre 
omgang. Etter bare sju minutters 
spill kunne Lars LØkstad legge 
inn ballen bak en ellers meget 
god Ise-keeper. Etter ytterligere 
sju minutters spill var den sam-
me LØkstad igjen frempa og gay 
Driv en ledelse pa 3-1. 

Ise presset hØyere  opp pa ba-
nen, men fikk igrunnen lite til a 
fungere mot et teknisk bedre 
Driv-lag. Mot slutten av kampen 
hadde Driv mange fine sjanser, 
men allikevel var det Ise som 
fikk lage kampens siste mál. 

JiA1rntt 

Lørdag var det avslutning 
for turn - og trimgruppa i IL 
Driv. 
I trád med tradisjonen var 
Mjrhallen ástedet for en 
kjempefin oppvisning hvor 
de aller fleste gruppene var i 
aksjon og viste hva de er go-
de for. Konferansier var Tri-
ne Lise Nordhagen 
Ytre Enebakk Skolemusikkorps 
âpnet med en liten konsertav-
deling, og sØrget for fengende 
musikk til turnernes innmarsj. 
FØrst kom nOstene,seksti smà 
turnere i alderen 4 - 6 ar, stolte 
og spente, med tunga rett i mun-
nen. Og sam tur og orden jente og 
g-utteturnere i alle aidre, og en-
delig, svØmmegruppa, husmor-
trimmen og low impact, repre-
sentert ved et medlem i hver 
gruppe. 

Ni forskjellige grupper var i II-
den i lØpet  av ettermiddagen. 

Au. au, àssen gàr dette, tro? 

FØrst Ut var gutter 6 - 9 ár. sa 
fulgte slag i slag nØster, piker 6 - 
9 är, R.S.aspiranter gutter 9 - 12 
ar, R.S rekrutter 10 - 13 âr, piker 
9-12 ârR.S. troppen 10-13ãrog 
til siutt piker 12— 16 Ax. Sistnevn-
te gruppe hadde bare fire med-
lemmer igjen, men de gjorde til 
gjengjeld en fin innsats. 
NØstene utfoldte seg i stor be-

geistring, bade pa matta , pa 
tjukkasen og med rockeringer. 
Treningsoppvisning hadde man 
kalt dette, og da er det tillatt at 
det kan ga iitt over stokk og stein 
I frydefull turnglede. 
Flere av partiene viste flotte 

programmer de hadde Øvd inn 
med tanke pa kretsturnstevnet i 
Asker 28. mai Der vii IL Driv bli 
godt representert. 
Gruppas R.S.partier, ogsa aspi-
rantene viste lovende takter, og 
vi gleder oss til a fØlge dem fram-
over 



Dyrets ene ben ble splintret av pilen. 

Forhandler: 

AttomJ66'ry, & 41tette1L d.L 
1912 Enebakk - flf. 92 63 00 

HAR LYSPRER NOE MED TELEFONER A GJORE 

Dette er en OSRAM 100 Watts Iyspre. Elektro-
kjeden EILAG og Expertkjeden ferer en rekke for-
skjellige typer lyspaerer. I tillegg har vi det meste 
som trengs i en moderne elektrisk hushoidning. 

Dette er TELL! 2000*,  en avansert enhândstelefon 
med elegant design. Fàs i fargene hvit, sort, blá, Iys 
rosa og rosa. Se etter TELLI-merket! 

*Godkjent av Statens Teleforva!tning (STF). TELLI 
Designtelefoner markedsferes av Scanvest Ring 
Communications A/S. 

- DV FINNER BEGGE DELER HOS OSS 
D E S I0 N 
TELEFONER 
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Dypetpagedie I Dalefjerdingen 
Av Tove Larsen 

Sist søndag pâgrep lens-
mannen i Enebakk to Os-
lo-menn i 30-ârsalderen for 
ulovlig jakting i Dalefjerdin-
gen. 

En av gardbrukerene i Dale-
fjerdingen, Hovel Heiaas opp-
daget en sterk skadd elgku ute 
pájordet. Det viste seg at det ene 
bakbenet var knust etter et 
skudd, og elgkua matte avlives. 
Spesielt tragisk var dette da kua 
var dreiktig og skulle kalve om 
to-tre uker. Heiaas hadde i lenger 
tid hatt mistanke om at ulovlig 
jakting foregikk. Det var butt 
sett fremmede parkerte biler 
langs veien, og folk observert I 
skogen. 

SØndag ble lensmannskon-
toret varsiet, og da de to Oslo-ka-
rene kom tilbake til bilen, ble de 
mØtt av vakthavende betjent 
Roy Olsen. Ingen av de mistenk-
te vedgikk at de hadde kjenn-
skap til noe jakting. De var bare 
naturelskere og turgâere, hevdet 
de, og etter som de ikke hadde 
med seg noe vâpen, fikk de reise 
etter avhØr! 

Samme kveld ble det funnet 
nedgravd rett ved der bilen had-
de státt parkert, ett gevr med 
lyddemper og ett armbrØst. 

Oslo-karene fikk igjen en kon-
frontasjon med Enebakk lens- 

De beslaglagte vâpnene. 
ArmbrØsten og gevceret i for-
grunnen blefunnet nedgravd 
i skogen i Dalefjerdingen. 

rundt omkring - 

rundt omkring - 

Trangere 
i skolene 
Ytterligere innstramminger i 
kommunens Økonomi kan fØre  til 
nye innstramminger pa skole-
budsjettet. 
Det antydes millionbelØp , men 
forelØpig er ingenting avgjort. 
—Vi ma ogsá ta var del av inn-
strammingene er skolesjefens la-
koniske svar pa var henvendelse, 
men han sier samtidig at inn-
stramminger i den stØrrelsen vi 
nevner ikke er helt realistisk. 
Konsekvensen av innstram-
minger I skolesektoren utover 
det som allerede er foretatt I for-
bindelse med budsjettbehandlin-
gen kan bli reduksjon av antall 
lrerstillinger. Som det ser ut i 
Øyeblikket er det noe som kan 
komme uansett. Det er seks l-
rerstillinger ubesatt, og en sann-
synhig mangel pa 22 lrere etter 
nye oppsigelser. 

Garanti 
for lan 
Formannskapet gikk mandag 
kveld inn for a gi kommnal ga-
ranti for et lan pa 4 mill til Ytre 
Enebakk Vannverk A/L og Kin 
kebygden Vannverk AlL. Lânet 
skal tas opp i Den Norske Hypo-
tekforening til 15.26 prosent ef-
fektiv rente. Pengene skal brukes 
til bygging av nytt vannbehand-
lingsanlegg for vann fra BØrter. 
Anlegget er kostnadsberegnet til 
4.9 null. 
Det er kommunestyret som tar 
endelig stilling til denne saken. 

Pao is 
Formannskapet vedtok mandag 
kveld at planen for idrettsanlegg 
ved Streiflnn pa Flateby ikke 
skal viderefØres fØr prosjektet er 
prioritert i budsjett/LTB sam-
menheng 

I juni ior sluttet kommune-
styrets flertall seg til Planforslag 
Flateby Idrettspark Dengang 
kunne ikke kommunestyrets fler-
tall bestemme seg for hva slags 
hail man yule bygge - en tradi-
sjonell variant, eller en flerbruks-
hall. Derfor oversendte man 
STtJI planer for begge alternati-
ver til teknisk godkjenning. 
STUI har siden be  byggherren, 
kommunen bestemme seg for 
hvilken hall man skulle bygge 
ettersom de bare godkjenner det 
prosjektet som kommer til ut-
fØrelse. 

Teknisk sjef har ogsâ gitt be-
skjed om at etaten ikke har ka-
pasitet til a detaljprosjektere fi-
nansiermg av kommunalteknis-
ke anlegg I trd med kommune-
styrets vedtak 1 juni itor. Og det 
er heller ikke nØdvendig, etter-
som planen ná er lagt pa is. 

Fortsatt 
lagring 
Formannskapet vedtok mandag 
kveld a innlede forhandlinger 
med firma H.Eeg Henriksen A/S 
om fortsatt lagring og salg av 
knuste steinmasser fra Flateby 
Pukkverk. I kontrakten som 
kommunen innglkk med firmaet 
11985 star det at arbeidene ved 
pukkverket skal vre avsluttet 
innen 1.august i âr, og at saig fra 
ornrádet kan fortsette Ut áret. 
Formannskapet g.r ná inn for at 
flrmaet far forlenget kontrakten 
med 1 ar for lagring og saig. 

mannskontor, og omsider matte 
de tilstâ at de hadde jaktet, ikke 
bare denne gangen, men flere 
ganger. Ved besØket i Oslo-leilig-
heten beslagla betjent Roy Olsen 
flere vâpen av pil og bue>-typen. 

Allerede fØr  páske ble disse to 
<jegerne' sett i Dalefjerdingen. 
Selv om det var forskjellige biler 
de brukte, viste det seg at de alle 
var registrert pa sanime firma i 
Oslo: Dette gjorde etter hvert 
Heiaas mistenksom, og da han 
bl.a. fant et dØdt rãdyr pa jordet, 
begynte han spaningen' for al-
vor. 

Râdyret fant jeg i pásken, - for-
teller han, - selv om det menes at 
gaupa herjer her, sá sá jeg jo at 
det ikke hadde vrt den som 
hadde tatt dette dyret. I pâsken 
var det snØ, og det var ikke vans-
kelig a ta sporene etter <turgâ-
erne'. Det var tydelig a se at en 
hadde jaget, mens den andre sto 
pa post. Na pa denne tiden finnes 
det ikke. kjØtt pa dyra heller, sá 

dette er rein jaktlyst*. 
Ogsâ formannen I viltnemnda i 

Enebakk, Arve Rostad, er rystet 
over denne elgtragedien. - At 
folk kan fâ seg til dette. GA lØs pa 
en elg med armbrØst, og spesielt 
ille var det jo at elgen var drek-
tig. 

- Alle disse vápnene vi har be-
slaglagt her, er livsfarlige, - sier 
Iensmannsbejent Roy Olsen, og 
viser Vignett utvalget. - Noen av 

b*fnmlsavJHg 
IR  bAJ 

disse buene er sâ kraftige at de 
brukes bl.a. pa bjØrnejakt i sta-
tene. Der er de lovlige, her i Nor-
ge er den slags vàpen ulovlig. 
Dessuten hadde ikke disse kare-
ne noen lisens pa gevrene. De 
var uregistrert. 

Krypskytterne har flere avhØr I 
vente. Politiet ser svrt alvorlig 
pa saken, ogjegerne ma nok yen-
te seg en kraftig reaksjon. 



Fin start for 
jentelaget 
Enebakk IF's jentelag har 
startet 	fotbailsesongen 
friskt med to strake seire. 
Fredag den 28. spilte de 
hjemmekamp mot Seierstad, 
en kamp de vant 5 - 4 etter 
fin innsats. 
Málscorere var: Hege Anita 
Johansen, 4 Terese Nakken, 1 

Fredag var jentene igjen i ii-
den pa hjemmebane, denne 
gangen mot Gjerdrum. Den- 

ne kampen vant jentene 
overlegent. 7 -0 ble det ende-
lige resultatet. 
Mâlscorere I denne kampen 
var: 
Hege Anita Johansen, 5 
Hege Pettersen, 2. 

I kveld spiller jentene hjem-
mekamp mot LØrenskog. 

Jentelaget har kommet godt 
I gang denne sesongen, til 
tross for at det en stund sá ut 
til at det ikke skulle bli noen 
jentelag denne sesongen. 
Men massiv oppslutning av 
ni nye fotbalijenter fra Fla-
teby, reddet laget. 
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PINSEMENIGHETEN 
VInE ENEBAKK BETEL 

Kristi himmelf.dag ki. 19: 
Oddleif Wahil. 
Lørdag 14/5 ki. 19: 
Ungdomsmøte, Jan Age 
Torp og Ungdomskoret 
fra Rlingen. 
SØndag 15/5 kI. 10: 
Søndagsskole. 
Alle velkommen. 

flyktningekonsulent Hassan 
Boukioud.Bâde han og helse 
og sosialsjefen pápeker for-
delen ved at samtlige av dis-
se flyktningene har samme 
morsmál, nemlig arabisk som 
er et sprâk flyktningekonsu-
lenten behersker. 
Det er. uvanlig at en kom-
mune far spørsmâl  om a ta 
imot sâpass mange kvote-
flyktninger, som totalt sett er 
en mmdre gruppe enn de som 
far opphold pa humanitrt 
grunniag. - Det er ogsâ veldig 
gunstig at det er famiier som 
kommer,det gjØr integrerin-
gen mye enklere, sier han. 
-Nâr det gjelder boligspØrs-
málet bør det kunne lØses 
raskt. Flybo og Moeleven har 
vrt her og sett pa tomtene 
opp pa Bergskaugjordet, og 
sett pa tomtene, og jeg hâper 
at byggingen av boliger her 
kan komme raskt i gang, og 
at byggeperioden blir sâ kort 

BEGRAVELSESBYRAER 

Ski 
13egravclsesb'r 

CHRSTENSRUD EFTF. . 

Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 
i konferan.se 

Ordner alt 

Follodistriktets byra 
gjennom 60 ãr 

som mulig, sier Hassan. I 
forrige uke sendte han ogsâ 
FLYBO oppgave over seks 
forskjellige boliger som er til 
salgs i Enebakk nâ, og som 
kan vre aktuelle. 
Dersom det drar ut med løs-
ning av boligspørsmâlet, me-
ner han ellers at kommunen 
kan ga mer aktivt ut, og selv 
kjØpe eller bygge boliger. Det 
finnes en rekke alternativer, 
hevder han, og peker pa pro-
tokollen mellom staten og 
NKS for 1988. Her oppfordres 
kommunene til a gâ mer di-
rekte inn i arbeidet med 
bygging og kjØp av boliger 
med sikte pa flyktninger. 
Dersom kommunen selv byg-
ger/kjØper boliger for flykt-
ninger, VII man kurme oppnâ 
100 prosent beláning i Hus-
banken. Avdragstiden her er 
fra 15 til 30 ar. Dessuten vii 
kommunen mottaet tilskudd 
pa 5000 kroner for hver 
flyktning de skaffer bolig til. 
Dette gjelder ogsa for asylsØ-
kere og personer med opp-
holdstfflatelse pa humani-
tart grunniag. 

RELIGIOSE MØTER 

---- 

17. 
PROGRAM 

mai 1988 i Kirkebygden 
08.00 Flaggheising 	p 	Kirkebygden 	skole 

v/ørnøye 4H. 
Skarptrommer og trompetfanfare. 

09.00 Bekransning av Petrus Oppegrds bau- 
ta. 

N 

Enebakk Skolemusikkorps spiller. 
10.15 Oppstilling pa Kirkebygden skole. 17. 

mai-hilsen v/elever fra 6. kI. 
12.00 Familiegudstjeneste 	i 	Enebakk 	kirke 

v/S. 1-lelgheim. 
13.00 Vi 	samles 	pa 	Ene- 

bakk 	ungdoms- 
skole. 

14.00 Tale 	for 	dagen 	v/ 
Magnild Vistnes. 
Film for barna. 

Underholdning, 	konkur- 
/ 	of 

ranser og leker. 
Saig 	av 	kaffe, 	kaker, 	is 
M. M. 	 : 
Ta gjerne med campingstol 	7fr  N 

hvis pent var. 

VEL M0TT! 	17. mai-komiteen 

	 I 	  

8 	 VIGNETT 

Og treneren, Kari Ellen Sig-
stad, som selv spiller pa da-
melaget har gjort en fenome-
nat jobb sâ langt. Og da er 
det bare i si tvi, tvi for kvet-
dens kamp i Kirkebygden. 

17. mai 1988 i Ytre Enebakk 
Alle er hjerteiig velkommen til a delta 

KI. 	Aktivitet 
08.00 Flaggheising pa Ytre Enebakk skole med speiderne og Ytre 

Enebakk skolemusikkorps. 
09.15 Skolemusikkorpset spiller pa sykehjemmet. 
10.15 Skolemusikkorpset marsjerer fra skolen og til Mari kirke. 
10.30 Gudstjeneste i Mari kirke. 
11.15 Skolemusikkorpset marsjerer fra Mari kirke til skolen. 
11.30 Barne- og folketoget gàr fra skolen. (Togrute: forbi Løken, opp Vâgliveien, Ra-

dyrveien til høyre, krysset Tiurveien, ned Sagstubakken og tilbake til skolen). 
12.30 Tale for dagen (umiddelbart etter togets tilbakekomst.) 
13.15 Underholdning av barneleikarringen, to-rader gruppa Rallarn, Betel hornorkester, 

skolemusikkorpset. 
Ca. ki. 15.00 Avslutning med trekning av skolemusikkens sykkellotteri. Premieutdeling 

for pilkast og luftgevrskyting. 

Leker, spill og film for barna. Skyting, pilkast m.m. 

Brus, is, pizza 
kaffe, vafler og forfriskninger las kjøpt. 

Parkering pa Mjrhallen. Ingen parkering ved riksveien eller pa skoleplassen. 
17. mai-komiteen 

Skolen gjør oppmerksom pa følgende: 
Vi ber de elever som ikke er i kirken vre pa skoleplassen for oppstiiiing kI. 11.15. 

	 -TO 
101-1- 

17. mai-program - Flateby 
Ki. 08.00 Flaggheising v/speiderne pa Stranden og Hauglia skoler. 
KI. 10.00 Frammøte pa Hauglia skole med oppstilling av toget. 
Ki. 10.30 Avmarsj. 
KI. 11.45 Toget ankommer Stranden skole - oppstiiling foran 

Tale for dagen v/Tove øien. 
Utdeling av brus til barn og musikanter. 

KI. 12.30 Konsert av Stranden skolekorps ved aspirantkorpset 
Ki. 13.00 Appell ved elever i 6. klasse. 
KI. 13.15 	Barnekoret synger. 
Ki. 13.30 	Film - puije 1. 
KI. 14.00 	Film - pulje 2. 
KI. 14.45 	Premieutdeling av skyting og trekking av sykkeliotteri. 
KI. 15.00 Slutt pa skolen. 

Rule for 17. mai-loget 
Start pa Hauglia skole - stopp v/aidersboligen mens skolekorpset 
ødegârdsveien - riksveien til Stranden skole. 

Saig av: 
Kaffe - kaker - pølser - brus - is - snacks. 

Spill - utiodning - leker. 

UnngA a kjøre opp til Hauglia skole. Da vi av erfaring vet at det 
teplasser pa Stranden skole, oppfordrer vi aile som har anledning 

log stoler. 

NB! DEl VII I AR IKKE BLI ANLEDNING TIL A PARKE-
RE PA VIOTTA. 
Handicappede vii fá tildelt parkeringsplass pa skolens 
omrade ved vising av kort.  
I tilfelie regn vil programmet pa skolen bli endret. Be- 	Y 
skjed gis over høyttaler av dagens koordinator Olav Skul-  
børstad. 

OBS! Brusen blir delt ut etter dagens tale. 

VELKOMMEN! 	 . 
Hilsen 17. mai-komiteen 	. 

scenen. 

spiller 

er vanskelig 
til a ta 

' 

og hovedkorpset. 

- vi fortsetter 

med nok 
med campingbord 

10 

ned 

sit- 



FU  -,*Te-. Laernokoz 
i ferie n! 

13. ma - 15. mal: Silkemâling 
30. ma - 3. lull: 	LandskapsmAling 
20. Jun -1. lull: 	Knivkurs, skaft og slire 
20. Jun -1. lull: 	Smiing av knivblad 
20. Jun -1. lull: 	Steinsliping og inniatting 
20. Jun - 1. lull: 	Flugebinding 
20. Jun -1. lull: 	Modellering i leire 
20. Jun -1. lull: 	RosemAing 
4. -  22. lull: 	Filigransarbeid 
4. -  22. lull: 	Restaurering av gamle treting 
4. - 22. juli: 	Akvarellmâling 
4. -  22. lull: 	Ikat - irinfarging 
4. -  22. lull: 	Sprangibregding 
4. -  22. lull: 	Treskjering 

Ring oiler skriv og be om kurskatalog. 

Raulandsakademiet 
3864 Rauland -Tif. 036-73 292 el. 73 519 

RELIGIOSE MOTER 

Møteserien Iortsetter 
Kr. himmelfartsdag mote ki. 19.30 pa Ernaus. 
Fredag, lØrdag og sØndag ki. 19.30 i MØTETELTET i Yt- 
re v/LØken Matsenter. 
Lund og Midtsian taler. Sang og musikk. 
Alle hjertelig velkominen. 

KUNNGJORINGER 

TIL SAWS 

Lite brukt Husqvarna 125 ccm 
--thltrimsett + ekstra sylinder, div. utstyr, selges kr 

10.000,-. 

Q 
COMFORTBUTIKKEN 

med installasjon- 
service 

SKI STASJON 

   

VtA S-T D  

Tor Veiteberg A/S Aut, rorleggerlirma J 8REDA INDUSTRISYGG KJEPPESTADVEIEN SKI 
' TELEFON 87 35 06 

TELEFON 87 08 28 
Oè 

KUNNGJØRINGER 

Halvärs- 
mote i OF 
avholdes mandag 

30. mai ki. 19.00 pa Streifinn. 
Styret 

    

 

• Optisk synsprøve 
• Kontciktlinser 

tilpasses 
• Timebestffling 

lIt. 09-870524 

Optiker Krogh 

 

RA 
Ski Optiske 
(Princess Huset) 

Asenveien 1, 1400 Ski. 

DROSJER" 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DØGNVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TO'. 92 41 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
og tO'. 094/14 867 

DØG NVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TIf, 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DOGNVAKT 

Nr 
det gjelder 
glass.. 

 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Speil. 

Alt i glassarbeid 
utf ores. 

RING 06/814733 
06/816838 

Li/Iestrgm 
Vindi, & Glass A/S 

(TIIJL. VILLA GLASS A/S) 

Sorumsgt. 38, 2000 Lillestrom 
Dorer - Vinduer - Speil - Alt i glass 

Na er det 
tid for 

graving! 
Minigraver ledig, ideell 
til drensgraving og leg-
ging inn til murer, pla-
nering 0.1. 
Gãr pa gummibelter. 

Tif. 09/86 58 45 
Mobil 094/90 728 

Vi arrangerer 

liskekonkurranse 

Hvem tar den største gjedda pa 
stang i Nitelva/øyeren i 

mànedene 

Mai•juni•juli"august 

Prem!en'ng bye, mined. 

AmbassadørsneHe til den som far 

den største gjedda i tidsrommet 

mai - august. 

Gnd!spimeld!ng hos: 

am/urn
WAM 

STORGT. 5- LILLESTROM - TLF. 06/81 11 87 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

lb 
V4L# 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

• AUTODIESEL• 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodhoit, Tomter 

TIf. 9226 10 

VIGNETT 9 

VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG 

Se Or utstiiling 

av sanitr-

utstyr - 

kjekken-

innredning og 

baderoms-

mobler. 

FINANSIERING 

KEN 
o VARMEA/s  
A T VVS RORLE&U€g 

Stremsv, 100, Stremmen 

TO. 06/81 45 97 - 81 45 98 

,cJOP VVS HOS FASMANNEN EJOP VHS lOS FAGMANNEN 

4f 
,, 	 o._...-....-' 

Ar 

En gave som 
gleder lenger 

SINGER - ENKELT OG GREIT 

Aw 

dr 

IIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI' I  

: 

Vi 

Si NGER 

SINGER 

For 3.995,-

fører alt 
og 

Vektertorget, 

i stoffer 
tilbehor 

Tlf.06/8122 

Verdens mest 

Kirkegt. I - 
92 

burd 
SYSENTER 

solgfe 

Lillestrøm 

symaskin 

I 	- 

rn. 

Tif. 06/83 72 56 e. ki. 17 



   

 

VELKOMMEN TIL 

 

i~~ FLATEBYSENTERET 	 
N YE

14 

 

Bomullshukser 
flere farger 

Kr 	I • 
- 

Bomulistopper 

Fra kr 98 8  
Dongerihukser 

Flere typer, 
ogsâ med trykk 

hf. 92 86 74 

Godt WNW I 17. mal-sko for alle 
Vinner joggeSko Herre friticlssko 

Nr. 40 - 46 

i lysegrcAtt skinn 

Kr219. 	Kr 270. 
it

Ii) 
aaj-ama JL[' 

10-17 
10-18 
09-14 

APENT 
FRED. 
LORD. 

FLATEBYSENTERET 
TIf. 09/92 83 74 

I 

OBSE.Alt .1 barnemat, bleier og babyartiklwwx er. 
barnemat hver dag hele aret. 

ARG. RODE EPLER 	 kr 
990 

KNEIPPBROD 	 kr 
5 95 

1/2 KG MEIERISMOR 	 kr logo 
 

10 KG POTETER 	 kr29 80 

Foig med pa var prisbombe 
hver 14. dag. 

Her er det penger a tjene. 
Tipping - Lotto - Medisinutsaig 

Apningstider: 
Alle dager kI. 10-18. Lor. kI. 9-14 

LIFFORD 

47: 
1911 Flateby, tlf. 09/92 83 38 

M stopt utvalg I 
adidas* shortser og 

 

matchende T-shirts - mange farger 

Godkjente sykkelhjelmer 
til barn i alle aidre 

Fra A650M til kr 235. 
eI7EBaHI1 1111111115PURT 05 FRF0as 

FIatebysenteret 1911 Flateby, 92 88 90 

ITALIA 
izZe 

APNINGSTIDER: 
Mandag 	  W. 11.00-23.00 
T,rs., ons., tors 	 kI. 11.00-23.00 
Fre., Iør. 	  ci. 11.00-23.30 
Søndag 	  W. 13.00-21.30 

NYHET 
Stor pizza Ca. 3 pors. 

fra kr 75.. 
til kr 85.- 

Var catering leverer 
ogsâ till konfirmasjon 

Internasjonal 
meny 

Fersk pizza hver dag 
(kan tas med hjem) 

Flatebysenteret 1911 Flateby - TIf. 92 88 60 

Alt / hageutstyr, 
skogs- og verneutstyr 

Eget service- 
verksted 
Utlele av 

hagemaskiner 
SALG AV 

BARKMASSE 

TIf.. 09/92 80 13 

Karisens 
Bilruter A/S 

Avd. Hageutstyr 
1911 Flateby 

Service Ira 11.00 - 18.00. Eventuell timebestilling. 

Apningsiier: 
Marrd. - red. 630- 21 00 

ØYEREN BENSIN & SERVICE IIk Lord.9.00-2I.00 
Sond. 9.00-21.00 1911 Flateby - 09/9251 32 

	  Nt1II 
	 MDLIII 

SKORSTEINSGRILL 

21/2 L TEN NV/ESKE 
Kjopekort, nokkelkort. smartkort 

CAMPINGSTOL 

FOTBALL 

FOLLOS STORSTE BILLEVEI1ANDOFI 

FOLLO A UTOCOI 

   

   

FORDSENTERE1' KJEPPESTADVN. 30, SKI. TLF. 070760 

Tenker du 
fly eller brukt bil? 

TA KONTAKT MED VAR 
MANN I ENEBAKK 

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

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 09/9572 01 e. kI. 17. 

Annonser leses av folk flest 

10 

 

VIGNETT 

 

Kontaktlinser 
tilpasses 

Timebestilling:TIf. 06/81 4391 

LILLESTRDM 
KONTAKTUNSEINSTITUTT AIS 
Storgt. 21 (Fjellberghjernet) 

OPTIK ER 

OLAV KJOLBERG 
GEIR KJOLBERG 



Dame- og 'herrefrisor 
Saig av hárpreparater og parfymeaiiler. 

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

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

8 

TANNLEGE 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret. Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

BILFIRMA 

1=  ina 10 Aar' '4a 	1 

	11 

MURERE 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

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

RØRLEGGER 

JOHN A. 
UTFORER ALT 

1IitnL  

ANDRESEN 
RORLEGGERARBEID 

Bevervn 11 
1914 Enebakk 
moo

.tit  
. 094/11 747 

TIf. 92 48 92 

   

FRISØR 

Mettes llärdesign. 
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 — tit. 92 54 13 

Shiv's salong - UI. 928049 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

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

Stengt: Mand. og torsd. 

SPESIALFORRETNINGER 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

I II ;1 14-I 11; 

Lennestadvn. 5 	TIf. 09/92 6543 
1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Utrnrer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

Bygg- og tømmermester 

BJØRN BR!ENNA 
1914 Ytre Enebakk 
Telefon: 92 41 17 

MobItIf. 094/30 878 
OPPUSSING 

REPARASJON 
TILBVGG 
NYBYGG 

ENTREPRENOR 

Graving - sprengning — transport. 
.-..-- 	Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenorfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 81 17 9.00-16.00 
Tit. 9288 53 — 92 8525 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utlee av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

ci W4-i-1 14-Ill; —' 
Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvarellrryKK 

1911 Fateby — tIf. 92 86 10 
Ogsá kveldstid 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner — Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

KVIKK RENS 
lrrrf ctt

If, 
 cZLz7-ama S :!L 

Vi renser det meste: 
Dyner, sauesklnn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf, 09/92 83 74 

D. FREI I AG X01  
Elektro — Mekanisk — Verksted 

roousjon — rieparasjon 
Sterkstrom — Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk — tit. 09/92 62 94 

BrOdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

K.S Yrkesklr 
Askimv. 1, 1820 Spyaeoerg 

lIt. 09/88 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Enebakk rorleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Váglivn. 25, 1914 Enebakk — tit. 92 43 54 

Bjerke Ilardesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Bolt Nassvold 
Vestli, 1911 Flateby 

EL-INSTALLASJON 

_.-. Strømshorg & 
.1 	Enersen A/S 
utforer alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - hf. 92 63 00 

EILAG K jed.A-a.tons.de  r.1 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodventhg moler vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

Enebakk Tannteknikk 
TANNTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 71, 1914 Ytre 
Enebakk. TIf. 09/92 46 82 

Auói Erling Rod A/S 
1800 Asklm 

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

TIf. 88 1615 

.(  INSTALLASJONSFIRMA 

KJEII BHENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD — Askim 

TIf. 881570 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontainere fra 2-8 ml. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

SELGE EIENDOM?. 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Enebakk 
Transtormator 

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

VETERINIER 
• Poliklinikk • Rontgen • Kirurgi 
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SI{EIJSMO OYBERIJNIKK 
Vet Knut-Arne Nrnverdal 

N. R/isgárd, Kjeller 
(skill Ira Fotvn. v/f lyplassen) 

Apningstider: 8.30-15/17-19 
Timebestilling 06/87 85 00 el. 

"DROP IN,,  8.30-14. Slengl heig. 

:]II -]Wci1; 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

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

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S 
Alt innen regnskapstjenester'-' 

Reg. revisor Sten Roy/k 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

Landhruksregnskap, Økonomi 
& handelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. hf. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nrnringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 
bedrifts-radgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tit. 92 4774 

SJAFØRSKOLE 

OSVALD N0DLI 
Alt I blikkenslagerarbeid 

utfores. 

1911 Flateby — tit. 92 84 68 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Flateby Antirust 
KjØp 09 salg av biler 

Kornrnisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 09/9280 70, 1911 Flateby 

Cnebakk 
e gn skcpskonto t 

Medlem av 
PRFNorske RegnskapsbyrãetS Forening 

TIf. 09/9263 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

VIGNETT 



Landsomfattende 

Bit-BAT 
CARAVAN 

FOBMIDLINC 
Skal du 

KJOPE eller SELGE? 

Kurante, rimelige, 
eksklusive. 
Ring oss!! 

09/92 63 48 
kI. 10.00-21.00 

Annonse/datasaig 
Formidling. Forsikring. 

Finans. 

Trenger De elektriker? 
Vi utfører alt fra industri 

til hus og smâreparasjoner. 

Flere av vâre montorer 
bor I Enebakk og kjenner distriktet. 

RING 09/8654 53 

so ecud AUTORISERT INST. 
ww 

Brokkenhusgrenda 1 ElAtto a 1404 Siggerud 

Flotte dukker Kulturell forbr dring 
Se, se her er dokka ml... og 
her er ml. Du vet ikke hvil-
ken jeg lagde.... 
Ivrige unger pa Bjerkely 
barnehage peker stolt pa si-
ne smã kunstverk av noen 
dukketeaterdukker. 
35 1 tallet, nydelig eksponert 
I en flott utstilling I barne-
hagens garderobe. 

Her har fantasien hatt fritt spil-
lerom. Staselige koner og prin-
sesser, med kongekrone og her-
melinskappe og det hele. Fine 
darner og trauste menn. Glade 
ties, og blyge ties, stolte fjes. 
Kneisende nakker og nesa i sky. 
Her er alle utgaver. Dukkene er 
intet mindre enn 35 <individer'> 
Og de de rent Ut sagt lever. Det 
eneste som skal til er a bevege 
forsiktig pa pinnen de er montert 
PA. 
Alle i barnehagen bar vrt med 
pa A lage dukkene, helt ned til 
minstemann pa tre og et halvt âr. 

Dukkene er laget som ledd i to 
temauker om teater og dukketa-
ter, og som avslutning pa det he-
le hadde barnehagen 1 gr besØk 
av Ballongteateret som viste 
-Herr Fuglesang og himmelkua>>. 

Glad gjeng etter endt trening. De gleder seg allerede til hØstens  kurs, og oppforclrerflere til 
a bli med,for  dette er virkelig gøy. Foran som nummer tofra v. Lucie Guiraud. 

'4 

Se pa dukkene vâre! Er de ikke fine? 

Arets Holmenkollstafett hadde 
rekorddeltagelse da ialt 23 000 10-
Pere befant seg fra Bislet til 
Besserud om Frognerparken og 
til Bislet pa nytt. 

I.L. Driv stilte i ár med to lag, 
herrer sen. og darner sen.Jentene  

som i àr hadde 7 debutanter pa 
laget, alle unge jenter i 15-17-ârs 
alderen, gjorde en fin innsats 
sammen med de mer rutinerte. 
Laget ble nr. 38 av 72 lag i ki. K 9, 
med tiden 67.27. Laget: Anja 
HØnsi, Heidi Staff Iversen, Trifle 
Lise Myhre, Anne Kaasa, Elisa-
beth Tharaldsen, May Mikalsen, 
Trine SOby, Christine Teig, BjOrn 
Staff Iversen, Trifle Busengdal, 
Aud HØnsi, Nina Østlie, Britt 
Schjerven, Elisabeth Bergo. Et 
lag med utvildingsmuligheter. 

Gutta deltok i kL. M 3 som 
hadde i alt 105 lag, og ble vunnet 
av Alesund med tiden 51.32. 
Drivlaget gjorde her en meget 
god innsats ved a bli nr. 6 med ti-
den 53.2 1, et resultat som kom et-
ter en jevn og god innsats av alle 
pa laget som var fOlgende: Viggo 
B. Hansen, Jan M. Ruud, Martin 
Opsahl, GlØr  GlØersen, Per Erik 
Østlie, Ole Morten Weng, Ronny 
Skaug, Henning Hagen, Ole Kr. 
Ruud, Kjell T. Holen, Stale Sat-
her, Helge Stenerud, Oddvar 
HØnsi, Kristian Dammen, Hal-
yard Brevig. 

Umiskjennelige afrikanske 
rytmer forteller oss at vi er 
pa rett vei, - til gymsalen pa 
Kirkebygden skole en várlig 
kveld 1 april. Og der er hun, 
Lucie Guiraud, dette afri-
kanske fyrverkeri av en dan-
serinne, Med skjemt i blikket, 
smilende livsglad og optimistisk 
bláser hun liv i vàrslappe ene-
bakkinger som snart oppslukes 
av rytmer og trommevirvler. 
Svetten driver. Her har man det 
GOY., her lØsner det, bade for 
muskler, og for kontakt mellom 
mennesker. Her lrer enebak-
kinger afrikansk dans. 

Det er siste kursdag for de to 
gruppene som har lrt afrikansk 
dans pa Kirkebygderi skole den-
ne váren. Det er deltagerne gan-
ske lei for.- Men, kanskje blir det 
nye kurs til hØsten, og hvis man-
ge nok melder seg, far vi kanskje 
ogsâ levende musikk, ivrer svette 
kursdeltagere pa vei ut i 
garderoben.De er kjempefor-
nØyde med kurset. Synes det har 
innfridd forventningene til fulle. 

-Det er annerledes enn vanlig 
trim, spennende-- 
- Vi ante ingenting pa forhand, 
sier Trine Lise Nordhagen.- I ae-
robic bruker en mye krefter pa at 
ting skal se pent Ut. Her er beveg-
elsene mer naturlige, mer avslap-
pet.. Og Lucie er bare helt fanta-
stisk, Vi blir dratt med. Hun har 
en utrolig utstráling. Dette er 
mer enn dans. Det er pantomime. 
Vi bruker hele kroppen. Og 
handlingen er viktig. 

-Vanligvis er var aktivitet i 
stor grad rettet inn mot karriere 
og prestasjon. Her far vi aktivi-
sert det som kan utfolde seg mer 
ukomplisert,derfor er afrikansk 
dans bra for alle, sier distriktsle- 

ge II, Arild AambØ, avslappende 
i horisontalen, mens han forsØker 
A gjenvinne pusten. -Denne for-
men for trening lrer 055 mer 
enn trening som gar pa styrke. 
Her lrer vi smidighet og fleksi-
bilitet. Det er en enkel mate a 
Ove opp kroppsbevissthet pa, 
sier Aambø. Og han skulle vite 
det. Etter to ârs trening hos Lu-
cie. Det var han som fikk henne 
til a starte kurser i Enebakk. 

Lucie, som er fra Elfenbenskys-
ten, holder ogsa kurser i Oslo - 
pa Carte Blanche, og hun er til-
knyttet Senter for Afrikansk kul-
turformidling. Hun er danserinne 
av profesjon. I sitt hjemland har 
hun undervist i flere ar ved en 
danseskole, i afrikansk dans, sá-
vel som jazzbalett. Hun har reist 
rundt og danset en rekke steder, 
bade i Afrika og Europa. 

-Afrikansk dans utrykker folks 
livsmØnster, hvordan folk arbei-
der. - Bevegelsene er knyttet til  

folks levemate. PA Elfenbenskys-
ten finnes en rekke forskjellige 
folkegrupper og kulturer. Der fin-
nes 60 forskjellige sprak. Gjen-
nom dans forrnidler man kunn-
skap om hverandres kultur og le-
vemáte, forteller Lucie, og forsik-
rer at afrikans dans er fin mosjon, 
og slett ikke vanskelig. 
Vii du prØve? 
Ta i sa fall kontakt med f.eks. 
flyktningkonsulenten i kom-
munen, og meddel interessen. 
Det er meningen a starte nye 
kurs i september. - Dette er et 
eksempel pa positiv utnyttelse 
av innvandrerkulturen, og det er 
med pa a knytte mennesker sam-
men kulturelt, sier flyktningkon-
sulent Hassan Boukioud, og for-
teller samtidig at Luice deltar 
med Afrikansk dans pa en kul-
turaften i Sagene Samfunnshus 
3. juni. - Hvis noen er interessert 
I dette kan de henvende seg til 
meg for nrmere informasjon, 
sier Hassan. 

Fin innsats av DPIV 
I Holmenkolistafetten 
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