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5. argang

Flateby:

PPa 0agan9 pa PO sten

Løssalg kr. 5.00

Lokalavis for Enebakh

Soppel dumpet Pao Bmpmepud

Flateby postkontor har man de siste 14 dagene hatt stor pâgang av ABC-bank kunder
som vii overfØre sine bankkonti til postsparebanken. Alierede forrige torsdag morgen var
det fulit av folk som Ønsket a overfØre pengene sine til postsparebanken.
sier poststyrer Tove Øien til Vignett.

- Vi har eliers merket en Økt pagang de siste par mànedene, sier
Øien. Folk her oppe har vrt
oppmerksom pa at banken kommer til a bli borte og har forholdt
seg til det.
Vi i postsparebanken har fatt
mange flere kunder, og vi er selvfØlgelig glad for det. Men vi bekiager sterkt at banken blir bor-

te. Det betyr et minus bade for
nringslivet og for folk flest.
Og folk er virkelig rystet over det
som nà skjer, Et tankekors, sier
øien, er, at om kommunen bestemmer seg for a ta ut sine midler i ABC bank, og overfØre dem
til rentebrende postgirokonto,
sâ vii det ikke vre grunrilag for
drift i Kirkebygda heller

OR Win Pao biblioteket
Enebakk foikebibliotek har i
perioden juni-desember 87 hatt
en kjempeøkning I utlán sammenlignet med samme periode i
86JJtlànet i denne perioden 16.90
prosent hØyere i 87 enn i
fjoràret.Det var 1.juni biblioteket
gjenàpnet i nye lokaler i StrØmsborg og Enersens nybygg I Kirkebygda. Biblioteket hadde da
vrt stengt i tre màneder i forbindelse med flyttingen fra sine
tidligere lokaler i Enebakk ungdomsskole.
I Perioden juni-desember 87 là
utlànet Ira bibliotekets lokaler
pa 7.962, mens utlànet i samme
periode i 1986 là pa 4216. Samlet
utlàn for 1987 var 10.587. Dette
tallet inkluderer da ogsà utiàn

Ira <Boken kommer> og pa sykestua.

N ao ep dot noki,
Na er det nok, sier kommunetillitsvalgt for
NUFO i Enebakk, Ole
Bernt Lysne ved Mjer
ungdomsskole. Sam-

Ikke bare ZØnnskamp,
sier kommunetillitsvalgt for NUFO i Enebakk, Ole Bernt Lysne.

men med 14 andre enebakklarere deltok ban
i fakkeltoget i Oslo
torsdag kveld. Toget,
som ble arrangert av
Akershus avdeling av
NUFO, hadde stØtte fra
en rekke andre lrerorganisasjoner. En del
av markeringen var at
lererne leverte MØnsterplanen M 87 tilbake
til Stortinget.
- Vi Ønsker i Si fra om
at vi ikke kan følge opp
M87 med de ressurser
som stilles til rãdighet.
Lrerkampen er ikke
bare lønnskamp, sier
Lysne. - Hele skoleverket er pa vei til a bli akterutseilt.
Se siste side

Vaskemaskin og kjøleskap m.m. ester/au pa Bzrmerud badeplass.

enebakking
En
skulle benytte sondagen til en fisketur pa
Lyseren ved Barmerud badeplass, fikk
seg en overraskelse.
Her iã det et digert
kjØleskap, en gammel
vaskemaskin, tomme
plastflasker, papir og
mye annet.
Et svert søppellass var rett og slett
dumpet her. Blant
etterlatenskapene
var det en stor pappeske som det en gang
hadde vart et TV i.
Pa denne sto det bl.a.
et navn og en adresse
til mottager av esken.
Adressen var et sted i
Brum. Enebakk
lensmannskontor UndersØker nâ saken.

Hva hop pplopitepesii
Vi har fátt nye politikere i
kommunale styrer og râd.
25.januar kommer det nye
kommunestyret sammen
til sitt første ordinre
mote, men for den tid har
vârt nye formannskap allerede rukket a avgjØre en
del saker.
Vãre nye politikere far et
nitrist budsjett I hendene.
Her er ikke mye spillerom
for
fantasi
og
tankeflukt:Eller er det
kanskje nettopp det det
er? For med uløste oppgayer som star i kØ kreves
nytenking.
Det er lite penger a ta av.
Hva skal pengene brukes

til. Hva br politikerne
prioritere som hovedoppgayer i trange tider?
Det er uløste oppgaver pa
barne og ungdomssektoren, I helsesektoren, I kul- 1
tursektoren. Beslutninger
bør ta.s angãende kloakkering.
Rádmannen har pekt ut
eldreomsprg, gang og sykkelveier, skoleutbygging
og grunnlagsinvesteringer for framtidig vekst
som sentrale satsingsomràder. Er du enig I prioriteringene.
Politikerne bØr I første
rekke were folkets talerør. Hva mener du.

Vignetts redaksjon er bemannet i kveld fra
klokken 18.00-21.00. Vi er der for a høre din
mening om disse spØrsmálene. Ring inn! Fortell politikerne hvordan du vii ha det i Enebakk.

fortsetter med vervekampanje
Onsdag 13. jan. (i kveld) vii det sitte darner i redaksjonen og ringe til deg sorn ikke er abonnent.
Kom oss gjerne I forkjøpet og ring seiv.
Redaksjonen er bemannet til ki. 21.00.

III. 92 65 50
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FRITT FORUM Akershus har
ffitt fylkesva'pen
a
pa
tIJIIII'IIII,'

II I II
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Gudstjenesteliste
til 17. januar 1988
Enebakk
Ki. 11.00: MARl kirke
v/Helgheim.
Kl. 11.00: GRANLY, Daleerdingen v/Solberg.

Sonja Hvidsten, Dalejerdingen, fyller 20 âr fredag 15. jan.
Gratulerer med dagen.
Hilsen Marianne Wattum
OV
2. juledag:
Marianne Myhre, Ytre Enebakk og Thomas Field, Skarnes.

SØndag 17/1:

B) 16.30:

IVANHOE VENDER
TILBAKE

U) 18.30 kr 20,-:
HEMMELIGHETEN BAK
MIN SUKSESS

V)20.30:

PA KLOSS HOLD

PLAKATEN
Betel.
Husk ukens møter.
Vâglia Vel
Møteinnkallinger
19.01.-02.02.
Se ann.

Kunngjøring
fra Energiverket.
Se ann.

Flateby Vel
Arsmøte 8. febr.
Se ann.

Enebakk Bondekvinnelag
holder <Eftasverd>> 15.
januar og ársmøte 25.
januar.
Se ann.

Arsmøte I Venstre
14. januar.
Se ann.

Arsmøte I Enebakk
Husmorlag
15. februar.
Se ann.

Enebakk Handikaplag
har ârsmØte 28. januar.
Se ann.

Vi forbeholder oss retten til kutte ned
for
lange lnnlegg etter beste skonn. Du kan skriye anonymt, men redaksjonen ma ha navn 09
adresse.

Akershus fylkeskommunes vâpen, flagg og segi er nâ
godkjent ved kongelig resolusjon. Beskrivelsen av vàpenet er:<<I blãtt en sØlv trappegavi>>.

Fakta om nedleggelsen
av Flateby-filialen
Det er med sterkeste bekiagelse' vi har mottatt ABC-bankens
nyttárs-hIIsen til Enebakk og Ytre R1ingen: Flateby-fihialen
skal nedlegges! Dermed synes
det som om 1 400 husstander,
Flateby Grendesenter samt andre nringsdrivende kommer til
a miste sitt eneste ordinre
banktilbud. <Alt er forsØkt gjort
fra bankens side for om mulig a
redde filialen", bedyrer banksjef
Kjell Runar Johansen. <'Likevel
har lØnnsomheten bare gâtt nedover'. - "Nei, intet er gjort for
snu utviklingen", hevder Halvard Waade, representant for
Grendesenter-utvalget.
Hvem snakker sant? Hvem lyver?
I desember 1987 fattet styret i
ABC-bank Enebakk vedtak om
nedleggelse av Flateby-fihialen.
Bare nestleder for styret, BjØrg L.
Brevig stemte for fortsatt drift.
"Man far iimtrykk av at vedtaket
om nedleggelse var forhándsbestemt', uttaler fl-u Brevig. - Forutbestemt av hvem?
Nedleggelsen av Flateby-fihialen er i realiteten et 'besti1hingsverk fra ABC-bank sentralt! Radions østlandssendingen av
9.1.87 forteller at ABC-bank har
et prosjekt gáende, kalt "Visjon
-88'. Her er mer enn 20 fihialer
panlagt nedllagt samt 200 ansatte
tenkt overflØdiggjort. Deane
Slankingen" skal bidra til A rette opp bankens darlige Økonomi.
Bakgrunnen er det oppsiktsvekkende svake drifts-resultat de to
siste arene. NRK-Dagsrevyen
har kunnet fortelle om tap i miiion-klassen pga. hasardiØse askjespekulasjoner.
Det er dette som er den viktigste ãrsaken til hvorfor Flatebyfihialen og de mer enn 20 andre
ABC-avdelingene skal nedlegges!

Dersom Enebakk fortsatt hadde hatt sin lokale sparebank, vii-

le denne i en' krisetid "subsidiert Flateby-regionen. Samtidig vile man satse Økonomisk
for a ruste opp fihialen for og derved a nâ et tilfredsstiliende
driftsresultat - Storbanken ABC
derimot, er utelukkende lØnnsomhets/-orientert, med den fØlge at svake og usikre ledd i kjeden saneres vekk. Derfor vision
-88!
Det er sterkt a bekiage at
banksjef Kjell Runar Johansen

ikke vii stâ ved denne Mare interesse-konfhikten, samt den reelle
bakgrunn for nedleggeises-vedtaket. Dersom banksjefen ikke
med det aller fØrste vet a dokumentere sin pastand om at "alt
er forsØkt gjort fra bankens side
for a redde Flateby-fihialen", vi
vi matte tro at banksjefen taler
mot bedre vitende. Om sa har
skjedd, er dette naturligvis etter
diktat fra ABC-bank sentralt.
Dette VII imidlertid ikke frita
banksjefen for det moraiske ansvar.
I og med innlemmelsen av
Enebakk Sparebank i ABCbank, matte det lokale bank-styret se det som sin viktigste oppgave a forsvare Enebakk-interessene 1 mote med storbankens. Det synes hevet over enhver tvil
at styre-flertallet har sviktet
dette sitt ansvar pa en srdeies
graverende mate, i og med sitt

vedtak om :k frarØve 1/3 av bygda
dets eneste ordinre banktiibud.
Hva enten styre-flertallets handlemâte skyldes manglende innsikt eller mangel pa styrke til a
sta imot stor-bankens press, synes det Mart at angjeldende personer er uskikket for oppgaven.
Utgangen pa saken ma derfor bhi
at styre-flertahlet stiller sine piasser til disposisjon. - Det er sa a
hape at et nytt stre vii vre i
stand til a redde Flateby-finalen
en ny fremtid.

Svart!hvitt version av vàpen og segi.
Vápenet er tegnet av Finn Fagerhi, LiilestrØm, og motivet
henspihler pa trappegavlen,(den
sakalte Romeriksgavlen) pa
nordflØyen av Akershus festning.
Selv om festningen higger i Oslo,
er det en historisk kjensgjerning

at festningen har gitt fylket
navn, samtidig som slottet i tidligere tider var administrasjonssenter bade for Oslo og det geografiske omradet som i dag er
Akershus fyike.

Nytt styre i
Fotpleie
Enebakk HOyre
Pa arsmøte i Enebakk HØyre
2.12. ble det valgt følgende nye
styre.
Formann: Ivar Gotaas, 1.v. formann: Dag Nordstrand, 2.
v.formann: Johan Sundby, styremedlem: Eva Ek, kasserer: Unn
Lyngaas, sekretr: Stein Lysaker, 1. varamedi: Karin Jermstad, 2. varamedl: Trond Botness, revisorer: Jon Ungersness,
Hroar Kjellgaard.
Cathe Frankrig
sekreter

I Vignetts julenummer skrev
vi om fotpleien i Enebakk.
I artikkelen sto det at det
hadde vrt fotpleie i Helselagets regi pa Flateby i 25
âr.For ordens skyld gjØres
oppmerksom pa at det ogsâ
har vrt fotpleietilbud i de
andre delene av bygda i denne tiden.

Kjell Matheussen

Onsdagens tekst
Bravo, hepp banksjefl. Tro a lyset!
Ang. Flateby-fihialen

p0

nelse.
Naturligvis er det nettopp denne middelmadigheten som liar
fØrt til krise pa Flateby! - sa
gjenstar det bare a se om banksjef Johansens egenvurdering vil
lede til en reell forandring, slik at
Flateby-folk snart fAx en fornyet
og veidrevet bankflliai.
I denne ehlers sa tragiske
situasjonen ma vi glede oss over
at overfornevnte middeimadighet bare har ledet til krise i en av
bankens tre avdehinger. Likelevi drevet en middelmâdig bank des ma det vre muhig a redde
pa tre steder". (Vignett nr. 1-88). Flateby-tulialen, nâ som bankledSelv om ogsa vi liar vare kritis- elsen innrØmmer a ha ansvaret
ke merknader til driften av ABC- for at Flateby-fihialen er slett drebanken, vile vi hikevel aldri va- vet.
SA gjenstr det bare a se om
get a gripe til shike kraftuttrykk
for a karakterisere ledelsen. pa dagens ledelse ser seg i stand til a
den annen side vil vi ikke si OSS gi Flateby-fihialen en ny fremtid,
direkte uemge nar banksjefen ehler om en finner a matte vike
selv legger for dagen en shik be- plassen for nye krefter.
ABC-kunde
undringsverdig, Mar selverkjen-

Det er med stor interesse vi har
fulgt den pagaende debatt omkring skjebnen for bankflhialen
pa Flateby. Spesielt har banksjef
Johansen tIItrukket seg var oppmerksomhet ved sine oppsiktsvekkende uttalelser. PA den ene
side bedyrer han riktigheten av a
nedlegge Flateby-fihialen, noe vi
selvfØlgehig ikke kan Si OSS enige
. Pa den annen side skaper
banksjefen hap hos Vignetts lesere gjennom sin ufattehig Mare
seiverkjennelse: 4nntil I dag har

FØrst vil jeg Ønske alle hesere et riktig godt nytt ár!
Det a passere et ârsskifte
gir grunn for refleksj on og
ettertanke. Vi blir minnet
om at tiden gâr, og vi bhir
báret fram av den bØlge som
tiden er.
Vi bhir ogsâ minnet om at
fremtiden er ukjent for oss
alle. Men pa terskelen til det
nye áret mØter vi Or Herre
og Frelser, Jesus Kristus.
Han er kjentmann, og ho!der vi oss til Ham, sá vii Han
vre med i det som mØter
oss.
var tekst er hentet fra
Joh.ev. 12,36: Tro pa lyset
mens dere ennâ har lyset, sa
dere kan bli lysets barn-.

Tidligere har Jesus talt om
seg se!v og sagt: <<Jeg er verdens hys>, Joh. 8,12. Lyset
taler til oss om hap, lyset
skinner pa veien shik at vi
finner riktig let. Det skal vi
alitid vite: I hvilken situasjon vi enn er, sâ vet Jesus
râd for oss. Han gikk foran
for a gjØre i stand en evig
bolig for oss. Han er nr
med kraft og styrke i hverdagen. Ja, Jesus har bygget
velen for oss til samfunn
med Gud. Derfor: La denne
paminningen fra Jesus lyse
for oss: <<Tro pa lyset mens
dere bar lyset, sá dere kan
bil lysets barn>'!
S.H.

VIGNETT

Visste du at en 35-ring som iclag investerer et
engangsbeløp pa 10.000 kroner i ABC banks
Verdipensjon, vii fâ utbetalt mer enn en halv million i ekstra pensjon? Det er nemlig ikke smapenger du sikrer deg, om du velger a sløyfe en
av arets ekstragoder, og bruker pengene pa en
rikere fremtid istedet.
Pengene vii selvsagt vare mindre verdt
om ca 30 ar. Men sã store beløp vii likevel
monne godt i de første pensjonsàrene dine!
Verdipensjon i ABC bank er en enkel og
kiok mate a sikre seg en god pension pa. Og innbetalingen kan trekkes fra pi selvangivelsen!
Senere kan du selvsagt innbetale et nytt belop,
om du ønsker det.
Stikk innom nrmeste ABC bank snarest,

og be om a fá vite hvor mye et éngangsbeiop vil
bety for deg när du en gang skal leve livet som
pensjonist. Og hvor stort skattefradrag det gir
deg pa 1987-seivangivelsen.
P.S. Verdipensjon er et produkt fra Gjensidige Forsikring. som selges av ABC bank.
Regnestykket med 35-âringen (tallene gjelder
kvinner) vil etter dagens beregning gi en samiet
utbetaling pa hele kr. 552.000,-. Av dette beiøpet
er kr. 493.550,- kundens andei av Gjensidiges
overskudd (utregnet etter dagens omkostningsnivâ og dodelighet, uendrede beskatningsforhold for Gjensidige, og 12 % rente). De utbetalte
belopene er noe høyere for menn enn for
kvinner.

r

i"Send meg informasjon om Verdipensjon iABC bank:'

Ndr vi mccltar din kupong sender vi deg en acer detaljert orienI cc-ring am Verdipensjon i ARC bank. sami alt do trenger for ci
komme igang. Bar cia sporsntcil etter cR-He. er det bare ci kontakte
ass pdny.

I
I

Ditt navn
I Fodseisdato og cir
I

I Hjencnieaclresse
l'ostnr./Sted
rleIon

aIIHIC:

: Telefon pcarbeid
Send kupongen lii: Verdipensjon.
ABC FinansSentcr. Postboks
I 1172 Sentrum. 0107 Oslo I
I Verdipensjon cv ci prodcthtfra Gjensidigc' Fvvoikei,cg, corn seIges or ABC bank.

En god bank giordet enklere. i

I.

I

.1

VercWensjon. SImfteftadraget som kan gi deg et rikere fiv.
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Enebakk f plele
og omsoPgssjef
Op
a

Formannskapet gikk mandag kveld inn for a omgjøre
stillingen som styrer ved Enebakk syke og aldershjem
til leder for pleie og omsorgsavdelingen.
Stillingen som hjemmesykepleiesjef og stillingen som
avdelingssykepleier ved sykehjemmet, skal omgjøres
til avdelingsledere i pleie og omsorgsavdelingen, med
henholdsvis ansvar for hjemmesykepleien og institusjonssykepleien.
Styret for sykehjemmet er allerede lagt ned i forbindelse med den
kommunale overtagelsen av sykehjemmet fra 1.1.88. Styrets arbeidsoppgaver blir ná ivaretatt
av helse og sosialstyret, og administrasjonsutvalget nr det
gjelder ansettelses og personalsaker.
Bakgrunnen for denne omorganiseringen er Ønsket om en samordnet og rasjonell bruk av ressursene innen pleie og omsorgsarbeidet ,som man mener VII
kunne bidra til mer effektiv helsetjeneste.
Ansettelse av pleie og omsorgsjef
er en oppfØlging av vedtaket om
omorganisering av helse og sosialsektoren som skal organiseres I tre avdelinger, med en helseavdeling, en sosialavdeling, og en
avdeling for pleie og omsorg.
Bade helse og sosiaiutvalget og
administrasjonsutvalget har gátt
enstemmig inn for opprettelse av
pleie og omsorgssjefstillingen.Dette er oppfØlging av et gammelt vedtak, sier helse og sosialsjef Inger Haagaas.
I den vedtatte organisasjonsplanen er det nedfelt at ved ledighet i stiilingen som styrer ved sykehjemmet eller sjef for hjemmesykepleien, skulle stillingen
omgj Øres.
-Nâr kan den nye ordningen tre i
kraft?
-Vi hàper selvfØlgelig at stillingen kan besettes snarest mulig,
sier Haagaas. ForelØpig skal den
nye pleie og omsorgssjefen ha tilhold pa sykehjemmet.

tjenester og bedre utnyttelse av
ressurser.Jeg tror nok at man
kan fã like god styring med denne ordningen,-hva med at styringen av sykehjemmet er flyttet
"ut av huset".
-Jeg ser egentlig ikke noer negativt i det. I praksis har styret her
tatt seg av ansettelses og personalsaker
Na har man jo personalsjef slik at
disse spØrsmâlene blir ivaretatt
sentralt.
En annen sak er at man nâr det
ansettes masse nye etatsjefer,
kan frykte for Økjonomien, og
hva det skal gá ut over. Blir resultatet at vi ma spare?
Litt skeptiske i forhold til denne
problemstihingen er vi kanskje.
-Har omorganisenngen skapt
uro i personalet?
-Det har jeg ikke registrert, men
det er klart at vi er spent pa
hvem som blir var sjef, sier Sidsel
Ravnsborg Christiansen.
-For oss pa sykehjemmet, tror
jeg nok vi har hatt det best som
det er na, men sett for helse og
sosialetaten som helhet er vel
dette en fordel, sier kommuneforbundets tillitsvalgte blant hjelpepleierne pa sykehjemmet,
Gerd Buer, som heller --ikke tror
at omorganiseringen vi ha konsekvenser for pasientene.-Men vi
har hatt det fint her sâ langt,
med en sjef iher i huset a forholde
seg til. Buer tror likevel den nye
ordningen ogsa kan fungere
greit,selv om hun mener det kan
bli stØrre avstand i forhold til ansatte, og de styrende organer. Hvordan det na blir kommer i
-Dette er sa nytt for oss, og vi vet stor grad an pa den som blir anikke mer enn det vi har lest oss satt i pleie og omsorgssjefstillintil, sier tillitsvalg for sykepleier- gen. Vedkommende har en stor
ne
oppgave foran seg, med mange
pa Sykehjemmet inntil ársskif- store saker a ta seg av, og spØrstet, Sidsel Ravnsborg Christi- mâlet blir om vedkommende da
ansen
far tid til a bry seg om smâting.
til Vignett. -Andre steder hvor I det daglige tror jeg nok ikke forman har denne ordningen er de andringen blir merkbar, det blir
fomØyd. Hvordan det blir her, hvis man har ting a snakke om at
gjensthr a se.Prinsipielt hØres det kan komme til a ta lenger tid
det ideelt ut, med samkjØring av A ordne opp, sier Gerd Buer.

Foptsatt bevilling
til Solheim Cafe

Eiendomssalg
i Enebakk
Gnr. 90, bnr. 545 Ira Arne Martin Fossum til Edgar Tyggan for
kr. 5 000. Gnr. 6, bnr. 205 Ira Nanna og Johny Kvalnes til Ann
Christin og Ole Martin Bjerke for
kr 190 000. Gnr. 67, bnr. 3 Ira Anna Margit Hansen til Ingrid og
Bjorn Brevig for kr 230 000. Gnr.
4, gnr. 258 Ira BrØdrene BarbØl
A/S til Trine og Øyvind ødegárd
for kr 950 000. Gnr. 2, bnr. 95 Ira
Jan-Eirik Johnsen til Geir H. Wiger for kr 475 000. Gnr. 4 bnr. 146
Ira Kare Carlos Gonzalez til Ivar
Brunvoll for kr 880 000. Gnr. 6,
bnr. 104 Ira Kari Elstad Teigstad
og Asle Gunnar Teigstad til
Heidi Johansen for kr 635 000.
Gnr. 93, bnr. 117 Ira Arvid øye til
Ingermarie og Per-Morten Halvorsen for kr 1180 000. Gnr. 90,
bnr. 5 Ira Laura Henriksen til
Johnny, Frank og Per Henriksen,
og Solveig Killerud for kr 660 000.
Gnr. 83, bnr. 11 og 49 fra Magna
Engh til Ørnulf Engh og Hans
Bekeng, for kr 141000. Gnr. 73,
bnr. 14 fra Rune Østdahl og Tor
Henrik V. Fagerstedt til Tor Henrik V. Fagerstedt for kr 53 100.
Gnr. 4 bnr. 303 fra Ottar Nordhagen til Britt Karin og Per Andreas SØrum for kr 50 000.
Gnr. 3, gnr. 88 Ira Jan Østereng
til Berthe og Trond Kongsrud for
kr 695 000. Gnr. 73, bnr. 7 Ira Ellen Bassøe og Rune østdahl til
Rune østdahl og Reidar BØe for
kr 107 000. Gnr. 3, bnr. 69 fra
Wendy Merete og Knut Yngvar
Berglund til Marit Fischer for kr
602 000. Gnr. 7, bnr. 133 og 151 fra
Magne Finstad til Tronn Kleven
for kr 760 000. Gnr. 115, bnr. 218
Ira Nils G. Klokkerud til Karen
Elisabeth og Helge Kristian Killerud for kr 30 000. Gnr. 90. bnr.
216 fra Kjell Ole Halvorsen UI
Mariano Lopez for kr 1135 000.
Gnr. 90, gnr. 212 Ira Roar LØkstad til ERna og Ole Weng for kr
950000.
Gnr. 91, bnr. 260 Ira Roald
Westby til Anne Karin Westby
Olsen for kr 50 000. Gnr. 104, bnr.
19 Ira Astrid Dorthe Furulund til
BjØrn Michael Furulund for kr
300 000. Gnr. 126, gnr. 60 fra Arne
Emanuel Nordhie til Lull Karin
Orvei, Per Arne og Odd Arild
Nordhie for kr 150 000. Gnr. 108,
gnr. 30 Ira Karin og Sverre Aasgárd til Jan Hugo Kvitle for kr
1 050 000. Gnr. 91, bnr. 339 Ira Ole
Evert og Knut Reian til Jon Arman Nygaard for kr 330 000. Gnr.
7, bnr. 55 Ira Erik Uno Rudberg
til Lars Erik Rudberg for kr
75 000. Gnr. 6, bnr. 225, 226, 227
og 228 Ira Kantestein og Planering til A-Bygg A/S for kr 700 000.
Gnr. 5, bnr. 315 fra Rune Sverre
Rostad til Kjell I. Hansen for kr
920 000. Gnr. 91, bnr. 223 Ira Arne
Agnait til Tom Hansen for kr
12000.

Ukens turner
Pa grunn av andre arrangement pa Flateby
Samfunnshus, blir arets
første kinoforestillinger
pa Flateby Kino fØrstkommende sondag. Som
det fremgâr av Kinoavisen, vii det i januar maned kun bli filmvisninger
pa sOndager.
FØrste B-film dette aret er oppfØlgeren til klassikeren IVANHOE som ble vist i TV i julen. Fihmen heter IVANHOE VENDER
TILBAKE. Ivanhoe lar seg selv
bli den nye leder for de fredlØse i

iVANHOE
vender
tilbake
Clyde Rogers
kampen mot tyrannen Hastings
pa den betingelse at ingen andre
fdr vite hvem han er. Ivanhoe
skal vre den ukjente ridder i
kampen mot Hastings-famihien.
Rowena av Stratford er tatt til
fange og blir dØmt pa falske vitneutsagn, og kun den ridder som
kan sla Sir Bertram av Hastings i
duell, kan redde henne...

Det er ikke
noe som heter
suksess
over flatten.
For Brantley
Foster tok det
14. dager.

MICHAEL J. FOX
HEMMELIGHETEN
•BAKMIN

HELEN SLATER RICHARD JORDAN
En herbert Ross tii.,11-

I ungdomsfilmen HEMMELIGHETEN BAK MIN SUKSESS,
mØter vi Michael J. Fox som reiser Ira garden hjemrne med enveisbillett til New York. Han f.r
vite av sin mor at han har en rik
onkel der, men vil ikke benytte
seg av dette slektskap. Han sØker derfor jobb i New York, men
tlrmaet gár konkurs, og han bestemmer seg for allikevel a prØve
lykken hos sin rike onkel.

1 -

Han blir ansatt som visergutt
pa postavdehingen. sa pa en av
sine daghige postrunder kommer
han over et tomt kontor og visse
planer begynner a ta form i hodet
hans. Han flytter inn pa kontoret
og fortehler at han er avdehingens
nye sjef. Tih ná har alt gatt glatt.
Brantley jobber halv dag pa posten og halv dag som avdehingssjef uteri at dette er blitt oppdaget. Hvordan vil dette ende?

Formannskapet vedtok mandag kveld a gi serveringsbevilling til Soiheim Cafe, med dispensasjon fra kravene til styrer.Lars Erik Kristiansen er godkjent som
stedfortreder for styrer.
Videre gikk atte av formannskapets ni representanter
inn for a gi Erling Enger bevilling for saig av
01 i k1.2 og yin til spisegjester i Soiheim Cafefram til
31.mars 1988.Skjenkebevillingen avgjOres endelig av
kommunestyret i slutten av januar.
Da formannskapet behandlet stedfortreder. Dengang ble Maj
Engers sØknad om serverings- Enger Andersen midlertidig godbevihing og skjenkebevilling i kjent som styrers stedfortreder.
mai i for ble det vedtatt a inn- Serveringsbevilling ble gitt med
vilge midlertidig serverings- forbehold om at mangler som
bevihling med dispensasjon Ira helseutvalget hadde pekt pa ved
kravene om styrer ut Aret. Innen serveringsstedet ble rettet opp
den tid matte styrer ha skaffet innen 1.juli i nor.
seg nØdvendige kvalifikasjoner, I mellomtiden har de forhold heleventuelt ansette kvalifisert seutvalget pekte pa butt utbed-

ret, o helseutvalget har godkjent lokalene.
Enger har ogsa na ansatt kokk
med nødvendig utdannelse, og
stedfortreder for styrer har dermed nødvendige kvalifikasjoner.
Det var med denne bakgrunn
radmannen gikk inn for a gi de
nØdvendige bevilhinger til fortsatt drift ved Solheim.

V-fllmen PA KLOSS HOLD er
en skremmende film om menneskers ondskap og om en familie i opplØsning. En fars utnyttelse av sine sØnners tillit og om
kjrligheten som av og til kan
trosse selv dØden. Sterke skuespillere har de største rohlene.
Sean Penn er en av filmens hete-

ste navn for tiden, ikke minst
takket vre at han er gift med
superstjernen Madonna. Christopher Walken hadde sin store
skurkerolle i James Bond-filmen
Med dØden i sikte", men denne
rollen som den totalt samvittighetslØse faren er muhigens enda
sterkere.
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Flateby bør
ha en bank

Er tiden inne
til a endre
livs-stil?
Vi er i startfasen pa
et nytt fir. Det gamle
har vi lagt bak oss - og
vi er spente pa hva 1988
vii bringe. De fleste
niennesker har et aidri
sâ lite oppgjør med seg
selv ved et ârsskifte. Vi
stanser opp en liten
stund og tar et tilbakeblikk over den
etappen vi nettopp er
ferdige med.
Er det sã noe spesielt
vi skulle merke oss ved
dette ãrsskiftet? Er det
tegn i tiden som varsier
andre forhold for oss
som bor i det fredelige
hjØrnet av kioden? Fra
diverse nyttârs-talerintervjuer merket vi
oss varselet om trangere Økonomi - noen gir
uttrykk for at vi star
foran en Økonomisk
krise, og det manes til
ansvar, samarbeid og
forberedelse pi .4 mote
motgang.
Fra andre hold tegnes mørke skyer nàr
det gjelder krig og uroligheter folk og nasjoner imellom.
Arsregnskapene innen trafikk- og miljØskader gir heller ingen
gode fØlelser hos oss.
Med andre ord, statusen gjØres opp med sàpass mange negative
tildragelser/spãdommer at det lett kan skape en pessimistisk underbalanse, nesten depres Jon.
Vi har levd sá lenge
pa en velstandsbølge,
satt var lit til penger,
til statussymboler, slik
at de materielle goder
er blitt selve livsgrunnlaget for oss. Nâr dette
grunnlaget trues, blir
vi redde. Vi føier utrygghet for morgendagen.
Lignelsen om mannen som samlet i lader
og sa til seg selv; et,
drikk og vr glad, nâ
har du det du trenger,
kan gjerne anvendes pa
norske borgere av i
dag.
Hvordan var det Mesteren karakteriserte
en mann med slike
hoidninger? Du dare,
sa ban, du vet lite hva
som egentlig betyr noe
for et menneske. Den
samme Mester talte

FRITT. FORUM

Under eventuelt i formannskapsmøte mandag
kveld, ble representantene enige om at radmann
Bjorn Halvorsen og ordfØrer Kare KjØlle tar kontakt med ABC bank angaende flatebyfihialen for
a se om noe kan gjøre.

mye om ikke a vre bekymret for det daglige
brød. <<SØk i stedet
Guds rike, sã skal dere
fá dette i tillegg>>, var
hans pástand. Det var
nemlig slik med mennesker pa Jesu tid som
det er i dag, at vi har sá
lett for a snu tingene pa
hodet.
Oppriktig talt, kan vi
med hãnden pa hjertet
si at den stadig Økende
veistand i vârt samfunn har gjort oss sã
mye lykkeligere. Vi
som husker ârene fØr
krigen og krigsarene,
vi vet at vi da hadde
verdier, holdninger og
et livsgrunnlag som ikke sá mye var tuftet pa
materialisme.
Menneskene betyd -.-S*
mye mer for hverandre,
god moral var satt i
høysetet. Vi følte oss
mer som en del av et
stØrre fellesskap. Vi
var avhengige av hverandre og vi regnet med
en hØyere omsorg. I dag
erstatter vi avhengigheten, bytter ut feliesskapet med klarer meg
selv-holdninger.
<<Still dere pa veien
og se? Spør etter de
gamle stiene, etter
veien til det gode. G
pa dem sa finner dere
hvile.>> sa Jeremias til
Israelsfolket en gang.
Jeg tror dette er visdomsord som godt kan
anvendes pa oss som lever i 1988.
Hvis vi kunne roe oss
ned og riktig vurdere
livskursen var, kanskje
noen hver yule finne
det riktig a legge om
kursen og begynne pa
fly livsstil, tuftet pa et
fastere grunnlag enn
det materielle.
Idet jeg sier lykke til
med et skritt videre pa
livsveien, gjerne i nytt
spor, takker jeg Age
Bjerkland for overleveringen etter bra
gjennomfØrt etappe og
gir pinnefi videre til:
Jan G. Sthren.
Ivar Thorset

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

Anga'ende ABCbank p A Flateby

-Vi vii be om et mote med banksjefen for a lokalisere situasjonen
fØr videre drØfting i formannskapet mandag, sier Kâre KjØiie.
Primrt Ønsker vi at bankflui- Hvorfor denne beaekting av Innen vanhig forretningsdrift viiaken pa Flateby opprettholdes.
sannheten? Her forsto vi allerede le en kampare butt satt i gang i
Det bØr finnes en bank pa Flate- i sommer at vi skulle kuttes ut Vi slike tilfelle. Og ikke minst: Et 10by, og ABC -fihialen er ikke kundene pa Flateby.
kalt styre yule stØtte et lokalt tilulØnnsom, selv om den kanskje Flyttet de over i andre banker og tak. Etter hva jeg forstar gâr ikke
ikke er iønnsom nok ut fra bank- posten alle de rasende kunder banken med underskudd. Men
ens. vurderinger.
som vi mØtte utenfor banken? det mest alvorhige er fortielsen og
-Kommunen er ABC-kunde. Er Da vi mistet tilbudet de fleste benektelsen av sannheten i Vigdette et kort pa hánden for kom- ukedagene i sommer, kan jeg for- nett. Tenke seg vi er ikke verd en
stâ de problemene banken har postkasse og en minibank enmunen i de videre drØftinger?
gang. Du Waade:-Jeg og mm
-Vi er kunder. Men ABC bank ná!
ma fØrt og fremst kartlegge situa- Hvis det var problemer, hvorfor faniiiie er vihlige til a bytte bank
sjonen utfra befoikningens be- flkk vi ikke informasjon om det- pa dagen hvis du Mr en til Flatehov. Og folk pa Flateby har be- te? Kanskje de som bare brukte by. Ikke med glede, men av nØdhov for et banktilbud, sier KjØile. banken til a betale regningene si- vendighet.
ne i satte sa stor pris pa det tilbudet at de hadde vrt villige til a
J.S.
bytte bank for a holde pa det.

REDD BARNA

Jcrnbanciorgci 2, Oslo I
Postgirokonlo 5 00 0187
I

Annonser leses av folk flest

Pier og tier handler hoe
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Enebakkpap bar oveptatt Handball
Lillestpom Bokhandel,

Piker
te Druteig, Janicen BergHotter I - Enebakk II ersen og Janice Fingal.
En hard kamp mot store krafti11-4(5-3)
ge jenter som alle var ett àr eldre
Tarudha11en
enn Enebakk-jentene. Enebakk
Spillere pa Enebakk:
Birgitta Haug, Siri Marsdal, Marianne Darre Hansen, Hege Rustad, Hege
Holtet, Tone Haugaard,
Ellen Rosenberg, Chariot-

hadde makaimal ufiaks i denne
kampen. Ett mál ble annulert og
hele seks straffer ble brent.
Dette var en kamp hvor gule
kort-ofte kom frem, og en del rØde ble ogsá tildelt. De aller fleste
gikk til Holter.

Driv: Handball
Piker 12:

Driv - Nordby
11-9(3-4)
Mette Larsen, som har drevet Enebakk bokhandel pa Flateby i 6 àr, kommerfortsatt
til a mere daglig leder pa Flateby.—Og noen nedtrapping her har vi ingen planer om,
forsikrer Mette.
i bokhandelen har de utvidet med leker
Mette og Terje Larsen som i dag driver
og hobby, slik at driften baserer seg pa
Enebakk Bokhandel, kjØpte i desember
stort sett samme varegrupper som i
Lillestrøm Bokhandel.4.januar âpnet
Enebakk Bokhandel.
de dørene for publikum. Varespekteret
Mette Larsen, i Enebakk Bokhandel understreker at det ikke
pa noen mate er snakk om at
man nà etablerer seg annet sted
for a bygge ned driften pa Flateby. —Vi er godt tifreds med driften pa Flateby og har ingen planer am hverken reduksjon eeller
nedleggelse av driften der.

Det dreier seg am to separate selskaper. Jeg selv skal fortsatt vre daglig leder pa Flateby, mens
Terje blir daglig leder i LillestrØm, sier Mette Larsen.—De
fØrste to-tre mânedene kommer
jeg til a pendle mellom LillestrØm og Flateby,, men fra
aprWmai overtar Terje i Lille-

strØm, og jeg er tilbake pa Flateby for fuilt igjen.
—Hvor mange ansatte er det pr i
dag i forretningen i Lillestrøm, og
pa Flateby.
—I Lillestrøm er det tre heltids og
to deltidsansatte, pa Flateby er
det to deltidsansatte pluss en lØrdagshjelp. sier Mette.

Rast pa Kolabann

Hele vertskapsfamilien kiar til dyst. Fra venstre: Jon Mjønhie, Roar Nordlie og Kristian
Mjønhie kiar bak rattet, bestemor Eva MjØnhie passer pa, Lise Norlie, Thomas Nordlie, Birgit
MjØnlie og Leif Nord bye.
KØlabânn er et lite smàbruk inne i BØrterskogen. Det er mange
ár siden eieren Oskar Johansen
med familie ilyttet derfra, og Siden har stedet stâtt tomt.
Na i disse dager blir det liv pa
de gainle tuftene igjen. Skiforeningen skal nemlig âpne et nytt
rastested i Enebakk. Fra fØr har
de Bràtan i Ytre Enebakk, som
Nils og Else Wiik driver. Familien
MjØnlie fra Kirkebygden skal stà
for driften pa KØlabánn.
- Vi har gàtt og prata om dette
i to-tre âr, - sier han far sjØl, Jon
MjØnhie. - Problemet var a skaffe
husvre. Vi har nok sett pa dette
stedet nâr vi har vrt her inne
med sauene, men vi har liksom
1:e fitt oss til a spØrre Oskar

om det. Men sà tenkte jeg, nâ eller aidri, og spurte. Det var ikke
nei i hans munn, vi fikk tillatelse
med en gang, sà nà âpner vi sà
fort det blir skifØre,
SkilØypa opp til Flateby gár
rett forbi stuevggen pa KØ1abànn. Denne vil bli kjØrt opp hele
vinteren. Dette er det Jon MjØnlie som skal stá for. Driften av
serveringsstedet er det resten av
familien som skal besØrge. Ja,
den kvinnelige delen av den da,
nemlig mar Eva, datter Lise og
svigerdatter Birgit. Disse skal ta
jobben pa skift.
Da Vignett tok turen app til
KØlabânn, var omtrent hele familien samlet der. Tre generasjoner jobbet for a fá stedet ferdig.

Det er mye som ma gjøres pa et
slikt sted som har stàtt tomt i sá
mange àr, men de kunne forsikre
at det vil bli àpnet med en gang
skifØret er pa plass.
Eva Mjønhi kan fortelle at det
vil bli servert kaffe, solbrtoddy,
buijong, varme vafler, mineralvann m.m.
Lise og Birgit legger til at vi ma
skrive at stedet er oppe liver
helg. —Vi vii ogsâ holde apent for
skolene. Det hender j de har skidager o.l. Det er klart vi skal holde oppe for dem da, men de ma si
ifra pa KØlabànn.
- Vi hàper at riktig mange finner veien inn til oss, - sier de.

Driv-jentene kjempet meget
bra i denne kampen. De 1A under
med ett màl til pause, men innen

det andre laget fikk summet seg i
2. omgang, hadde Driv-jentene
tatt dem igjen og gâtt forbi.
- Jentene spilte en god kamp.
De kjempet virkelig bra, og vi er
meget godt fornØyde, kunne en
glad oppmann fortelle.

Nye veinavn i
Enebakk

I medhold tildelingsloven av
23. juni 1978 er kommunen ansvarlig for tildeling av offisielle
adresser, bl.a. navnsetting og
nummertildeling.
I kommuner med mer enn
10 000 innbyggere bØr adresser
tildeles i hele kommunen.
I Enebakk liar adressetildelingen komrnet relativt langt, men
ennà gjenstar endel arbeide innen alle eiendommene har fàtt
adressenavn og adressenummer.
I de tre tetttedene har i hovedsak alle eiendomene ftt tildelt
offisielle adresser.
I kommunen for Øvrig liar en i
fØrste omgang konsentrert seg
om a tildele eiendommene adressenavn. Nummereringen ma Utstâ inntil videre.
Det er ná fremsatt et forsiag pa
navnsetting av veger og parseller
hvor en anser at en i hovedsak
har gjennothgàtt og navnsatt alle
eksisterende veger i kommunen.
Flere mindre veger med fá
adressater, far ikke egne navn,
men skal adresseres til hovedvegen. Det er kulturstyret som
fremmer navnforslag pa veger og
parseiler pa anmodning fra oppmàlingsmyndighetene. Navnene
fastsettes av kommunestyret.
Ved navnfastsetting i kommunen er det vedtatt a bruke
eksisterende, tradisjonelle stedsnavn, og for de tre tettstedene er
det vedtatt A bruke fØlgende
gruppenavn:
- Flateby - trr og blomsternavn.
- Kirkebygda - kulturplantenavn.
- Ytre Enebakk - dyr og fuglenavn.
I det framlagte forslaget er
riksveien delt app i adresseparseller med egne navn. Hensikten
med oppdeling av riksveien i
adresseparseller er a redusere leiteomràdet for a finne fram til
adressaten, og for ikke a fà for
hØye adressenummer.
FØlgende parseilnavnforslag
lanseres:
Parsell av RV 155 fra Tangen
bru - RV 154 - Vàgvannsveien,
Vágveien.
Parsell av RV 155 fra RV 154 Gran - Bindingsvannsveien.
Parsell av RV 154 fra Vik - Ski
kommune - Skiveien, Langenvelen.
Parsell fra RV 120, Tangen Bru
- Spydeberg kommune - Ub-

berudveien, R*aerveien.
Parsell av RV 120 fra Tangen
bru - TØmmerbràten, - TØmmerbrateveien, Kastebakken eller
Bekkelagsveien.
Parsell av RV 120 fra TØmmerbraten - Enebakk kirke, - Halttjernveien.
Parsell av RV 120 fra Enebakk
kirke - Smàdal, - Kirkebygdveien.
Parsell av RV 120 fra Smàdal Rlixigen kommune,
byvelen.
FØlgende private og kommunale veger Ønskes navnsatt,
og fØlgende riavnforslag lanseres:
Parsell fra Bystermosen-Vangen, - Vangenveien.
Parsell fra SvartholbekkenTangetjern, - Rausjøveien.
Parsell fra RausjØveien - langs
Bindingsvann, - Svartholveien.
Ski kommune har benyttet
samme navn pa den delen av
veien som er i deres kommune.
Parsell fra Sulerudveien - Svines, - Svinesveien.
Parsell fra Arsrudveien - nordre Borud hyttefelt, Borudveien.
Parsell fra Daleerdingen - Einerstad hyttefelt, - Einerstadveien.
Parsell fra Arsrudveien - Øvre
Arsrud hyttefelt, - Arsrudveien.
Parsell fra RV 120 - Svenskerud, - Svenskerudveien.
Parsell fra RV 120 - Bjerklund
(Svenskerud), - Svenskerudbakken.
Parsell fra RV 155 v/Betel-Stig
Hansen, - Erleveien.
Parsell fra RV 155 - Kjellgárd, Kjellgârdveien.
Parsell fra Rakkestadveien Fugli, - Fuglivn.
Parsell fra Rakkestadveien Solbakken, - Solbakkveien.
Parsell fra Rakkestadveien Nyborg, - RØykàsveien.
Parsell fra RV 120 - Samfunnshuset, - Einerveien.
Parsell fra Bruseveien - øyeren, - Brattliveien.
Parsell fra ødegârdsveien Bráten, - Bràtenveien.
Bygningsràdet har gâtt inn for
de foreslàtte veinavn, og saken er
oversendt kulturstyret til videre
behandling, fØr kommunestyret
endelig avgjØr veinavnene. P.g.a.
manglende bemanning pa kulturkontoret er det pa det uvisse
nâr saken kan behandles i kommunestyret.

VIGNETT

Juletrefest pa' Huset

vaglia Vel
Moteinnkallinger:
1. Ekstra generalforsamling
pa Mjr ungdomsskole 19.01.88 ki. 18.30.
Sakliste:
1.Vaig av fly valgkomite.
2.Valgkomiteens mandat.
3. Eventuelt.
2. Arsmøte
pa Mjr ungdomsskole 02.02.88 ki. 18.30.
Sakliste:
1.Valg.
2. Mandat og oppgaver for det nye styret.
3. Eventuelt.
Styret

Enebakk Handikaplag

Arsmøte avholdes torsd. 28/1-88 kl. 19.30, 1 kantina pa
Herredshuset.
Saker du Ønsker tatt opp, ma were styret 1 hende senest
20/1-88.
Velkommen.
Styret

Endelig kom nissene.
Søndag 10.1 holdt Flateby
Vel sin juletrefest. Festen ble
delt ito i âr. Ganske tidlig pa
dagen gikk festen for de aller
minste av stabelen, og tidlig
pa kvelden var det de litt stØrre sin tur til a gâ rundtjuletreet. Vignett var med pa festen
for de minste.
Nr 200 mennesker var der,
og de ble mØtt med livlige
trekkspilltoner da de kom.
Tore Westlie tryllet frem den
ene julernelodien etter den
andre. Festen ble mesterlig ledet av Arild Degrum. Store og
smá dannet fine ringer rundt
juletreet, og de gamle godejulesangene hØrtes i Husets 10kaler. Lek og opptreden av
gjestene hØrer med. B, bae
hue lam og Mikkel Rev ble
fremført av smàtassene etter
tur.
Onkel Arild fikk ahle ungene
med seg pa forskjellige sangleker, armer og ben gikk i
kryss, kinn ble blast opp til
bristepunktet og Ora nesten
dradd av, men moro var det.
Brus, kaffe, boller og kaker
hØrer med pa en juletrefest, sâ
ogsá her, oggodt smakte det
helt sikkert.
Ja, lille Kristoffer hadde sá
lyst pa bollen han, sa han sto
trofast utenfor kjØkkendØra
og ventet pa at Ove skulle
komme Ut med bollefatet.
Etter noen runder til rundt
juletreet, var tiden inne for
nissen. Kom han i dag tro? A
ja da, nissen kom, ikke bare
en, men to stykker. Ungene
fiokket seg rundt dem, fikk og
gay klernmer, dro litt i skjegget og kom med de forunderligste spørsmâl. Noen av de
RELIGIOSE MOTER

sá, na skal jeg hjem og kose
meg, - sa ei lita jente med fietter I delvis opplØsning. To blâ
øyne lyste og et salig smil ha
om munnen da hun tittet ned
i nisseposen.

minste var litt redd for disse
underlige skapningene, og det
var ikke fritt for annet enn at
noen târer rant enkelte steder, men det ble fort glemt da
de fikk posene I neven.
- Her var det mye godt, alt-

lØrdag 16.1. ki. 19.00:
Ungdomsmøte. Per Morten Nilsen og ungdomskoret fra Arâs.
SØndag 17.1. ki. 10.00:
Søndagsskole.
Ki. 17.00: Arsfest.
Alle velkommen.

19.00 pa Ytre Enebakk skole.
Forsiag til ársmØtet ma vre styret I hende innen 25. januar. Kun medlemmer har stemmerett.
Alle velkommen.

TAKK

Enebakk energiverk

Var varme takk

for all vennlighet som er vist oss ved
Asbjørn Hagas
bortgang.

o

V
Familien

KUNNGJORINGER

Arsmøte I Venstre

torsdag 14/1 1988 ki. 19.00 Ytre Enebakk
skole.
Velkommen.

Husk ärsmøtet I

iIateliij Vet

8. feb. 1988 ki. 19.00, Flateby Samfunnshus (lilesalen).
Irmkomne forsiag bØr vre styret i hende innen 14 dg.
for motet.
Frank Ster
Gjeddevannsv. 16, 1911 Flateby

anleggsbidrag

Det er vedtatt a Øke strØmprisene med gjennomsnittlig
11%, gjeldende fra 1. jan. 1988. Fra samme dato er anleggsbidrag Øket til kr 9.900 for eneboliger og til kr 7.100
for flerfamiliehus.
De nye tariffene blir sendt alle vâre abonnenter om kort
tid.
Energisjefen
STILLING LEDIG

Vi trenger, hje
I butikken
2 —3 dg. i uken.

ffvar
Cvarcleberq
1912 ENEBAKK - TLF. 926048

lul

ENEBAKK
KOMMUNE

I henhold til
Forvaltningslovens § 38
kunngjØres at Enebakk
kommunestyre i mote
21/12-87 har vedtatt at
foreidrebetalingen I kommunale barnehager Økes
med 10,1%, gjeldende fra
1/1-88.

0

LAN

Ny bolig? Retinansiering? eller
trenger du bare Økonomisk rädgiving?
Vâre Ianeordninger gir deg større økonomisk handlefrihet.

BETEL

Arsmøte
'r,)) Ytre Enebakk Husmorlag
innkalles herved til ârsmØte mandag 15. feb. Id.

- Utjevningslân fra 12% egenrente'
- Ellers boliglán 15% rente - 30 âr
- Na ogsâ 100% boligfinansiering
Ta kontakt med oss og avtal tid for en hyggelig prat.

Akershus Assuranse a.s
Stromsveien 134, 2010 Strom men
TIf. 06/8195 21

OSLO KOMMUNE
Bydeisforvaitningen
Sondre Nordstrand

Forskolelarer/avd.leder
søkes til BjØrnásen barnehage, BjØrflâsen, Oslo 12.
37,5 t. pr. uke, avd. 3-7 är, ltr. 17-21.
Oppi. i tif. 62 13 06. Søknad sendes barnehagen innen
22. januar.
Barnepleier/assistent
sØkes ti BjØrnáseri barnehage, avd. 3-7 âr. 37,5 t. pr.
uke, ltr. 13-18 eller 10-16.
Oppl. i tif. 62 13 06. SØknad sendes barnehagen, BjØrnefaret 2, 1266 Oslo 12, innen 22. januar.

VI G N EU

((Vi lover a holde lave priser ogsâ 1198 8 b

Det er ikke noe som tyder p5 at folk flest skal fS mer S rutte med i 1988. Lonna
ma fortsatt dekke bSde husleie, strøm, On, bilutgifter, forsikring, klr, sko, fornoyelser, mat og mere til.
Renteøkninger 09 hoyere skatt kan vi gjore lite med, men vi kan love deg noe annet som monner: Vi skal holde det samme lave prisniv5et p5 dagligvarer 11988
som 11987.
Hos oss finner du aIle varene til faste minipriser, hver dag, hele Sret. Hva det
betyr, ser du best p5 kassalappen, og som kjent: En krone spart her, og en tier der
- det er slikt det blir penger av.

Vi Ønsker alle et riktig godt nytt âr.

Lars Petter Stjernstedt
Daglig leder

(Tidligere Skârer mat)
Skárersletta 60

9

VI G N ETT

SPORT

E.I.F. händballgruppa

Ski

co minner om fØlgende kamper i Mjrha1len
søndag 17. januar.
Ki. 11.00 P 10/B Enebakk - Gjerdrum
S
Ki. 11.40 P 12/B Enebakk - R. og Ames
Ki. 12.20 G12/B Enebakk - R1ingen
KI. 13.00 P14/A Enebakk - Eidsvoll Turn
Ki. 13.55 G14/A Enebakk - Rlingen
Ki. 14.50 D5/1 Enebakk - AFFK
Ki. 16.00 P14/B Enebakk - HØland.

EIENDOM TILBYS

KUNNGJØRINGER

FLATEBY

Arsmøte

part vert.delt 2 m.bolig
bel. i veletab. og barnevennhig boomrâde i ende av
blindvei. Solrikt. Nr buss,
skole, forr. og barnehage.
Opparb. og beplantet eiet
tomt, Ca. 1.000 kvm. Oppf.
1967. BoO. Ca. 112 kvm. Inneh.: 1. etg.: W., bod, entré,
we, kjk. m./spisepl., stue
mlutg. overbygd balkong.
TJ.etg.: Gang, 3 soy. (1 mlutg.
til hage), bad/we, 3 boder.
Verditakst kr 720.000,- +
omk. Prisant. kr 690.000.- +
omk. Visning Haugvn. 52
torsdag 18-20, lØrdag og sØndag ki. 13-15, event. e. avt.
priv. 02/92 88 31.
AJS STATSAUTORISERT
EIENDOMSMEGLER
1/2

BEGRAVELSESBYRAER

Nr
det gjelder
glass.,,,

l3c9ravc1scsbvrã
CRRSTENSRUD FETE

Alt
dorer

Asenvn. 3. 1400 Ski
Telefon 87 30 60
Vakttelefon

og vinduer
til rimelige
priser. Spell.

Vi kommer
I konferanse

Alt i glassarbeid
utfores.

Enebakk bondekvinnelag holder ârsmØte
i lillesalen pa BØndernes Hus
25. januar ki. 19.30. Saker
som Ønskes tatt opp pa motet, sendes formannen senest
17. jan.

Nye kurs
starter ná.
Familie-/pensjonistrabatt.
For mer opplysning og
pámelding, ring:

RING

Ordner alt
Follodistriktets byrá
gjennom 60 ár

06/814733
06/816838

rb

Lilestrjim
Vindu & Glass A/S
(TIDL. VILLA GLASS A/S)
Heig- og nattservice tlf. 06/81 75 57
Jnbanegi 24 ye,1 sykehuset) 2000 littesteem
)JeRR VINIXJER SPOIl. ALT I GLASS

SLANK
MED

Ettasverd
Enebakk bondekvinnelag holder sin
tradisjonelle eftasverd pa
BØndernes Hus 15. januar ki.
19.30. Underhoidning.
Darner tar med koldrett, herrer betaler kontingent.

Spis deg
glad og
lett etter
julema ten

'7

Velkommen!

SVENN
ENGELUND

REDD BARNA

Nittedalsgt. 1 - 2000 Lillestrom
TIf. 06/8150 81

0187
Pos(iirokonto W00187
II

NB. NB. NB
VEDLIKEHOLD
MOD ERNISERING
NYANLEGG
Se vr utstiuing
av sanitrutstyr kjøk keninnredning og
jaderomsmebler.
FINANSIERING

Jernbandorget 2Mslo I

SELGES

Mazda 616

I

LIBRA

GERD FLATEBY
TIf. 92 85 46

Har du noe a
meddele dine
sambygdinger?

Kursstart
18. januar 1988

Prøv en
smaannonse

Henv.
Ella Wenhi
TIf.

926339
-A

LIBRA - KURSET SUie
LEGER ANBEFALER

4-d., 76-mod., s. + v.-dekk, radio, kassettspiller, motorvarmer, gâtt 125 000 km. Prisant. 6 000,- kroner.
TIf. 92 42 39 e. kI. 18.00

4VELKOMMEN
TILENGLA'HANDEL

Vi kjoper eller tar
i kommisjon hele
dodsbo, annet bo
og losøre.

Pri

om e

b

KJOP VYS 1105 FAGUAIINEN lOOP OIlS 1105 FAGM500EN
Optiske
AS TR0LL4 BRUG

Enebakk
Auksjonsforretning

I

ALJT VVS RORLEGGER
Stramsv. 100, Stremmen
Tif. 06/81 45 97 - 81 45 98

synsprover?
Gjor det hos

TIf. 92 60 18

FAGMANNEN

NR

*a$A
IM
P i 111

820
kombinert rundfyringsovn og peis.
Store hetef later og god
trekkregutering.
Effekt 500 - 15.000 w.
Gammel pris, for 6.415,-

SMAMOBLER
LAMPER
AKYARELLER

Se várt store

HOS

MALERIER

UTVALG
Lang fagkunnskap var styrke din trygghet

GAVER
BRILLER
INNRAMMING

)Mob C I
1iun6trn

BARN EKLIR

HANS 0. AUNE
Urmaker - Optiker

NA ER DET

ASKIM

Skolegt. 5, tlf. 88 11 68

Tebo-senteret

TIf. 8873 19
1820 SPYDEBERG

•
1

TIf. 88 84 50
1820 Spydeberg

eRRGG MJ ThU.AT
.'.teRP PE WTTYROVNI .JEXMNER
R
ROMERIKE PEIS"
SI(AN&NGSRUO & TOKLE AS,
Strørnsvn. 102, Strmmen
TIC 06-814230
APENT:
HVERDAGERKL9-17
TORSDAG KL 9- 19. LØRDAG KL 9- 13.
AVD. ROMERIKSSENTERET
KLØFTA - TLF. 06-981330
APENT: HVERDAGER KL 10- 20. LØRDAG KL. 9- 16.

10

VJGNETT

opom~
'

Kontaktlinser
tilpasses

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.

ENGERS GULVSLIP. TIf. 02/95 72 01 e. ki. 17.

Timebestil ling: TIf. 06/8143 91
ULLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT AIS
Storgt. 21 (Fjellberghjornet)

OPTI K ER

OLAV KJOLBERG
GEIR KJOLBERG

• PARAFIN

FYRINGSOLJE

• AUTODIESEL•
AN

Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodhot, Tomter

0

Annonser leses
av folk flest

TH. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

If,.......5....

Barneuttyr Sringsut
viPbikets Hus Askim. Th 8821

BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG'
3
B

SALG

L
L

STARTER
TIRSDAG
12.JANUAR G
VIKING SENTER AKIM
B
Apent 10-19 (15)

AS

i
0m

hos

-

TIT 92IR !9M R-PrTM

SPYDEBERG
Apent 9 19 (15)

-

-

KL/ER
DAME avd.

BARNEavd.

Alle
KJOLER
SeIskapskIr
Selskapsbukser
Selska ps-il PP
SKJORT

K.JOLER
SKJORT
BLUSER

BLUSER

1111118

lEIT
SKJORTER
BUKSER
GENSERE
JAKKER J

BUKSER
GENSERE
SKJORTER
JAKKER
JOGGEDRESSER

98.-

30%

198.- 298.-

-30%
BUKSER

98.198.- 298..

BUKSER
rester, 3 par I
CORDBUKSER

148.

alletyper

JAKKER
for 598,-

GENSERE
DYNEJAKKERfra
DYNEDRESSER

198.GENSERE

±30%

TEBO-senter

-

98.-

B

L ord. 790,-

L

89

.

pr. 50g

JAKKER
ord. 1298,GENSERE
ord. 600,-

Chawo
GENSERE
575,-

598.-

Masse
GARNRESTER

OO.

SENGESETT

SENGETEPPE

125.

PUTE VAR
- 45x50
0 50x70

Masse kvaliteter
og pris/U
klasser
.

-

B
L
L
G

pr. nøste

B
'GENSERE
GENSERE30%
-. 30% BRODERIPAKN. I
L
Gunnar P.
Div.
L
SKJORTER

ALLE
0VRIGE VARER
SKJERF
LUER
HETTESKJERF

-

L

0

14.16.-

K.JOKKENSETT

3 deler
FAA KR 15.

-

Grendesenteret, 1911 Flateby. TIf. 02/92 83 74
0

41t

-G

300/o

490

I fyllkv. 6-8

9
9

ii

98.- - 198.pysj
125.STILLONGS 98.Spydeberg GARDIN & UTSTYK VIKING senter

ANDEDUN
PUTER
50x70
fjrdun

n

10

59.

BORSTET ULL

CORDBUKSER
Arets ullBUKSER
548,-

4.-

189.PUTER
50x70

r%1 l#

£1

BUKSER
rester

nd. born.
PUTEVAR
JUVEL
nn
GASEDUNDYNE 45x50
LU.
FylIkv. bedre
m/broderi,
g
ennlo 1170 gram
50x70
Ord. 2897,SENGETØY
STRETCHLAKEN
Enkelt
45.
FOLKEDYNA
Dobbelt
85.
And heldun
1100 gram fy11
For vannseng 125.
over 10 Ord. 1822,SENGESEU
2 deler,
mønstret

SNEK VII
helársdyne,
ord. 398,-

CARNavd.:

JAKKER
SKJORTER 30%

Norsk
FJ/ERFABRI KK

239.-

L

GARN

BUKSER
SKJORTER
ør449,-

DYNER PUTER
NORSOV
topp kvalitet
SNEHVIT
hulfiber,
allergitestet,
2 lag, ord. 438,-

-

HERRE

/ PPIS

3fl%

SKJORT

MOTE

UNGDOM

i2

Karelia
SKJORT
BLUSER
BUKSER

-

-

--

N

pr. stk.
L
-

Asklm

fr

DROMMEBILEN
FINNER DU
BLANDT BIL4$ ANNONSENE

V.

GARDINER

GARDINER
GARDINSKRED

B'

til fantasipriser
ALT I
KJOKKENFAG

L
L

2O5O%

Mange hundre meter

GARDINER
pa saig.
Eks. born., sateng

ISTUEFAG
TRAD
GARDINER

QQ
L
158.-1 L
210.- G

FRAi1i1.

150x155:
21 5x1 75:
305x175:

248.-

1000-vis av
I'GLASSHANDHANDKLIER
KL/ER
rutet born.
'lfl
••• pr.stk.
• I FOR KR •U.

H0IE SENGETØY
ALT SKAL.
-:
VEKK!

.iiU

/0

B
L
L
G

BILLIG! BILLIG! BILLIG' BILLIG' BILLIG' BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG!

KJEMPETILBUD
PA

GLASSFIBERSTPHE
Icr

10.90

pr.

11

VI 3 N ETT

çj
MURERE

4L
=
, ir%r n 4=qa~
RØRLEGGER

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

FRISØR

JOHN A. ANDRESEN
UTF0RER ALT I RORLEGGERARBEID
Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob.tlf, 094/11 747
TIf, 9248 92

11]I1—
in IL
hi SEll

Jan M. Johansen

Erik I(jelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

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

TIf. 92 82 90

Mettes Härdesign
Dame- og herrefrisør
Saig av hárpreparater og parfymeartikier.
-

TIf. 02/92 6543
Mobil 094-37 548

Mp
Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering

og modernisering

Enebakk rørleggerliedrift
vITrygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS
Vaglivn. 25, 1914 Enebakk Ut. 9243 54
-

Fast pr/s

Bekkelaget II etg., V. Enebakk

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

Enebakk glass

Markiser

Svein Thorsen
FjeIIvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk

Svein Gullirandsen
-

-

tlf. 9246 13

-

Persienner

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Gardinbrett

-

Rolf NssvoId
Vestli, 1911 Flateby

utfores.
-

--

BrØdrene Svendsen A/S

i9

Alt i nydyrking, bakkeplanering
og annen massetransport.

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparason
Sterkttem Svakstra,,i
Bil Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk tlf. 02/9262 94
-

Alt i blikkenslagerarbeid
1911 Flateby

f

.

Rlingen
TIf. 83 70 19/72 1685

D. Freitag & Co

OSVALD N0ilJLI

tlf. 92 82 67

Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- og herrefrisor

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

'ttzai-amcz

BLIKKENSLAGER

1911 Flateby

-

Enebakk Markiseservice

1/7

Alt / glassarbeid

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.

Siw's salong tIf. 928049

KVIKI( RENS

Utsigts rammeverksted
-

-

Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. og torsd.
SPESIALFORRETNINGER

GLASSMESTER
Alt i innramming
Meda/jeskap og innrammede akva re/It rykk
1911 Flateby tlf. 9286 10
Ogsà kveldstid

-

TIf. 92 55 50

J1l1;1't4-1l1;
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

-

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

-

Asveien 7, 1911 Flateby

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. 9254 13

-

tlf. 92 84 68

-

-

IF

(.5 Yrkesklaw
Askimv. 1 1820 S.ydeber

-

-

-

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

EL-INSTALLASJON

I

I

Strømsborg &
Enersen A/S

INSTALLASJONSFIRMA

KJEII BRENDJORD

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

Kjeden a aulonse,te

EllAG elektroinstallatorer

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

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

Ristorante ITALIA a.s pizzeria
Alt i mat til hverdag og test.
Catering Restaurant
Grendesenteret, 1911 Flateby
-

TIf. 02/92 88 60

SJAFØRSKOLE

Sandakers Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

REGNSKAP

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opp/ring pa b/I

Klasse A Masse B
Teorikurs Kjøretimer
-

Teor/kurs

-

Om nodvendig moter vi
lit kjoretimer r Enebakk.

-

-

Fase II

TIf. 06/81 42 92

SELGE EIENDOM?
Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

SVEIN H. HELLER A/S
JERNB.VN. 2, 1400 SKI

-

TLF. 87 37 37

Bkonomi & Regnskap Enebakk A/S
Alt innen regnskapstjenester-"
Reg. revisor Sten Rovik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 94 22 65
-

TANNLEGE

Eneliakk Tannteknikk

Stein Darre-Hanssen

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

Grendesenteret. Flateby
92 87 39
92 80 31

TIf. kI. 8.00-15.00
TIf. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale.

VETEPUNAR

Skedsmo Dyreklinikk Riis gárd, KJELLER
(Skillet Ira Fetvn. v/tlyptassen)
Apent Ira morgen hI kveld
hele uken unntatt Iord./sond.
Timeavtale tlf, 06/87 81 92

Landbruksregnskap, Økonomi
og mindre handelsregnskap

Brede Gjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

BILFIRMA
Audi

Erling Rod A/S

A. NILSENS

1800 AsKim

BILSER VICE

INDRE ØSTFOLDS

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

TIf. 88 16 15

Trio Autoskade
Vi tar irnot Iakkering
og oppretting

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

TORNERUD
TIf.

-

Askim

88 15 70

Flateby Antirust
Kjøp 09 salg av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/92 80 70, 1911 Flateby

Enebakk
Transformator
verksted
Boks 27, 1911 Flateby

-

tlf. 92 85 40

V30PILLIG!
?

r
annonSefle
Stude

'

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel.
bedrifts-radgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk -tlf. 92 47 74

tnebcikk
gn skapskonto r
Medlem av
Norske RegnskapsbyrâerS Forening
'Hf. (02)92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

K3R.
Godkjent regnskapskontor

Enebakkimpepe

ffikkeltog

Det var en kamplysten gjeng av 1rere Vignett møtte
pa Mjr ungdomsskole forrige torsdag ettermiddag.
Styret i Enebakk NUFO var samlet til opplading for
kveldens fakkeltog fra Youngstorget til Unviversitetsplassen.
slitsomt a vre idealist etterkoiieger
hvert
som
forsvinner.-PA Enebakk ungdomsskole var vi godt i gang med
pianarbeid for innfØring av M87 i
nor, men sá siuttet halve staben,
sukker Christine Ruud.-Og vi
vet at flere har konkrete planer
om a si opp jobbene sine.
-Dette er ikke bare lØnnskamp,
sier Lysne. -Hele skoleverket er
pa god vei til a bli akterutsellt.
Dette ma det fØr eiler senere Øres noe med. Og Jo for vi starter,
Jo bedre.
-Vi har alitid tidligere veket tilbake for aksjoner av hensyn til
eievene, sier Ruud.-Men ná ma
vi ogsâ tenke pa elever i framtiden. De som kommer etter oss vii
fâ store probiemer om ikke noe
gjØres ná.
-Situasjonen forársaker ogsá at
det er problemer nár eievene skal
over i videregâende skoler, sier
Reidar Samuelsen, sekretr i
Enebakk NUFO.-Etterhvert biir NUFOs styre i Enebakk samleti biblioteket pa Mjcr ungdomsskole, foran torsdagens
det stor mangel pa lrerkrefter fakkeltog i Oslo, med kollektiv tilbakelevering av mØnsterplaner til Stortin get.
der. Ikke mmst ved yrkesrettede Fra v. Viggo Karisen, skoletillitsvalgt for NUFO ved Mjcer ungdomsskole, Christine
linjer, hvor irerne har store Ruud, leder av lokallaget og skoletillitsvalgt ved Enebakk ungdomsskole, kasserer
muligheter for andre Jobber.
Karna Bjørklund, sekretcer Reidar Samuelsen og kommunetillitsvalgt Ole Bernt
-Det er tydelig at vi ikke kom- Lysne.
mer noen vei med argumenter,
fastsiãr Lysne.-Alie utspill sâ -Det virker som om de tor a mote
iangt fra regjeringens forhand- oss med sjikane og sverting fordi
lingsutvalg har vrt tildels sjika- de ikke frykter noen aksjon, sier
nØse og nedverdigende. De viser Reidar. -Vi har vrt tâlmodige,
at de ikke har respekt for den og vi har skjult krisen ved a Lreme ved Mjr ungdoms- domsskole i Brum. Lrerne har
jobben vi gjØr. Det later til at strekke ass litt ekstra, stille app skole i Ytre Enebakk liar sendt til n vrt tãlmodige, fulgt spilmaktspràk er det eneste man for- og jenke ass. Det far vi ná svi for. fØlgende stØtteerklring til de lereglene og vist ansvar. Fruststar, og det er trist a matte er- Det er forunderlig at ikke folk i strikende lrerne ved Belset, rasjonen er stor rundt om pa skodepartementene har tatt tegna Ramstad og østerás skoler i lene over máten staten har valgt
kjenne.
alvorlig. De fastholder at det er Brum:Lrerne ved Belset, A fØre forhandlinger pa. Na ma
bevilget nØdvendige midler til Ramstad og østerás skoler har politikerne innfri lØfterie om a
innfØringen av M 87.Men vi ser fra i dag 8.1.88 lagt ned arbeidet i satse pa skolen."
OYEREN BENSIN & SERVICE
ikke noe til pengene. Forlagene protest mot Stortingets mang1911 Flateby
har solgt mindre bØker enn for- lende vilje til a gjØre noe med lventet Og pa vãre budsjetter star rernes lØnns og arbeidsforhold.
Nye videofilmer
samme
sum, eller mindre enn Vi har full forstâelse for den frustselges
kr
tidligere hr til irebØker. Denne rasjonen som pa denne maten
Barn-/musikkfilmer
situasjonen har forlagene for- kommer til utrykk, og stØtter
Service fra 11.00-18.00
Apningstider:
lengst tatt konsekvensen av. Det aksJonen
Eve ntuell timebe stilling
Mand.-tred
06.30-21.00
finnes massevis av fine, skikkeli- Lreme ved Enebakk ungdomsLard. 09.00-20.00. Sønd. 09.00-21.00
TIf. 02192 81 32
ge lrebØker til bruk i viderega- skole har sendt fØlgende stØtI
ende skoler hvor elevene selv be- teerklring til de streikende ltaler lrebØkene. Men for ung- rerne
ved
ovennevnte
domstrinnet finnes lite, sier Sam- skoler:<Lrerne ved Enebakk
uelsen.
ungdomsskole, samlet i mote
11.1.88 stØtter de streikende ved
-Hvor gâr irerrie na?
Ramstad, Belset og Østeras ung-Vi Ønsker fortsatt a vre irere.
l
i
Det er derfor vi nâ gar sâ hardt
NOROL
ut. Streikeideen er luftet. Det er
mye sinne blant vàre medlemmer. Vi kan ikke sitte pa sidelinja
NB! Med Norol nye fyringsolje far du mer
og se pa det som skier med skovarme Ut av hver liter - men den koster iklen. Vi háper myndighetene nâ
ALT I BREVORDNERE, HJEMMEARKIV,
fatter alvoret i situasjonen. Vi
ke mer.
SKILLEARK, REGISTRE,
Ønsker ikke uro, men vi har misVárt ordrekontor Sjursoya er betjent fra ki.
tet tilliten til Regjeringen, og setKARTOTEKKASSE M/KORT M.M.
7.00 til kI. 19.00.
ter ná var lit til de andre partiene
GODT UTVALG I KALENDERE.
i Stortinget, sier Christine Ruud.
-Statsministeren har holdt seg
forbausenede taus i denne sakeri.
Det eneste hun ar sagt etter det
vi kan huske, er noen vage formuleringer i nyttârstalen om a
Bestill i dag!
satse pa skole og utdanning.

-Bakgrunnen for aksjonen er det
arbeidsdokument vi har fatt Utlevert, nerrilig M87. Den nye mønsterplanen skulle gjøres gjeidende fra 1.august 1988. Vi fikk den i
november. Den foreiØbige fordeling pa skoiebudsjettet, samt
statens behandling av lreme i
forhandiingsrunden er nâ slik at
vi ma si fra:-Vi kan ikke fØige
opp M 87 pa dette grunniaget.
Derfor leverer vi dokumentet tilbake til Stortmget, sier Christine
Ruud, leder av det iokale NUFO
og skoletillitsvalgt ved Enebakk
Ungdomsskole.
-Da vi flkk M 74 flkk vi en dags
kurs for den skulle innfØres. Dengang sa vi ikke ifra, og M 74 bie
egentlig heller aidri innfØrt. Denne gangen er det lagt mer ressurser i at den nye mØnsterplanen skal gjennomfØres. Likevel
er det et gap mellom ressurser og
intension. Dette ma vi markere
offentlig.-Piangruppa for M 87
ved Enebakk Ungdomsskole viii
irerrád si fra seg disse
stiuingene.Vi har hatt en halv time pr uke til arbeid i forbindeise
med M 87. -Den samme tanke vii
bli tatt opp her pa MJr, bekrefter Ole Bernt Lysne, kommunetillitsvalgt for NUFO.Lysne sier
videre at iønnsnivá henger sammen med muiigheten for gjennomfØring av M 87. -Det er sammenheng mellom lønnsnivá og
sØkermengde pa iedige stiliinger
i skolen. Vi jobber som 1rere fordi vi liker jobben, sier Lysne, -Vi
vii gjerne bli i skolen, men det er
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Fyringsolje
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av folk flest
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Problemer i forbindelse
med selvangivelsen?

Parafin - 68 65 10
Fyringsolje - 67 43 80
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Avisen trykkes i Indre Smaalenenes Avis

pr. mm kr 5.95
Aim. piass pr. mm kr 2.70
Tekstside pr. mm kr 3.70
nnlev.frist: Rubrikkann.:
Mandag ki. 12.00
Forretn.ann.: Mandag ki. 9.00
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