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de fleste bilmerker. 
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StØTSt I 
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Mottak og integrering av flyktninger 

Konfirmasjon 

Søndag var det den fØrs-
te store konfirmasjons-
helga her. Bade Enebakk 
kirke og Mari kirke var 
fuilsatte av konfirmanter 
og gjester. Ja sá mange var 
mØtt frem at flere ikke fikk 
plass inne i kirken, men 
overvar hØytideligheten 
ute fra kirkebakken. 

I Enebakk kirke var det 
sokneprest Heigheim som 
holdt gudstjenesten og i 
Mari kirke var det vikar-
presten Ingrid Strand. Et 
strâlende veer kastet glans 
over selve hØytidsstunden 
i kirken. 

/ 	 

B11 kvitt miljøgilt 
—Vi minner om at enebakkfolk fØrstkommende IØr-

dag har en kjmpesjanse til a bli kvitt miljøfarlig avfall. 
Bade pa Flateby og i Ytre Enebakk blir det da satt opp 
miljøkontainere hvor folk, mot en liten avgift kan bli 
kvitt problemavfall som spilloije , løsningsmidler, ma-
ling og lakk, og farlig emballasje, som f.eks. isopor.Det 
er Enebakk venstre som har gãtt i bresjen for denne 
lynaksjonen,dagen for FN's miljverndag.Aksjonen 
handler ikke bare om innsamling av giftig avfall, men 
ogsà i høy grad om bevisstgjøring.Vi kan ikke fortsette 

thimpe miljøgifter I naturen uten at det far katastro-
fale konsekvenser. Det er vi til fulle butt minnet om 
den siste uka. 
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Knuste 
steinmaterialer 

for bygg 09 anlegg. 
Havesingel. 
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Et overveldende fler-
tall i kommunestyret 
gikk mandag kveld 
inn for a legge det for-
eliggende forslag til 
handlingsplan 	for 
mottak og integre-
ring av flyktninger i 
Enebakk til grunn for 
det videre arbeid pa 
dette omrãdet. 

Bare fremskrittspartiets sju re-
presentanter, og en av hØyres  re-
presentanter gikk imot dette, og 
sluttet seg i stedet til øyvind 
Strøm,(Fr.p.'s forslag om a oms- 

Et enstemmig kom-
munestyre gikk man-
dag kveld inn for for-
mannskapets enstem-

o mige innstilling pa a 
utsette realitetsbe-
handlingen av for-
prosjekt for Kirke-
bygden skole. 

Det frarnlagte forprosjektet er 
kalkulert til ca 15 millioner kro-
ner. I LTB er det fØrt  opp 5 milli-
oner til prosjektet. I den nãv-
rende Økonomiske situasjon, 
mente et enstemmig kommune-
styre at en realisering av prosjek-
tet i enjafs ikke yule vre mulig. 
Et overveldende flertall Ønsket 
seg et mindre omfattende og 
kostnadskrevende prosjekt, og 
vedtok a gi plan og byggekomite-
en i oppdrag a utarbeide dette, 
tilrettelagt 	for 	etappevis 
utbygging.og legge dette fram for 
kommunestyret fØr budsjettbe-
handlingen for 1989. 

Et mindretall pa seks sluttet 
seg til Tom Nilsens forslag om at 
plan og byggekomiteen i tillegg 
til a utarbeide et mindre ornfat-
tende og kostnadskrevende pro-
sjekt tilrettelagt for etappevis Ut-
bygging, ogsá skulle fã i oppdrag 
A utarbeide planer for etappevis 
utbygging av foreliggende pro-
sjekt. 
Dette ville Tom Nilsen ha pa bor-
det innen 1.september i âr.Men 

krive handlingsplanen for A til-
passe den stedlige forhold og gyl-
dige vedtak. 

Tom Nilsen(SV) stilte et eget 
forslag som gikk pa a legge 
handlingsplanen til grunn for det 
videre arbeid, bortsett fra nàr det 
gjaldt det politiske ansvar for 
samordning og viderefØring, som 
han Ønsket lagt til et eget tverr-
sektorielt politisk organ. Dette 
forsiaget fikk i prøvevoteringen 
bare Nilsens stemme, og i den en-
delige voteringen sluttet Nilsen 
seg til kommunestyreflertallet 
Nar det gjelder den administrati-
ve tilknytning av flyktningekon-
sulentstillingen vedtok kom- 

denne tidsfristen fikk han ingen 
av representantene med seg pa. 

Ny plan for skolestruktur 
Gina Sigstad,(V) , mente det na 
kunne vre nyttig med en tenke-
pause. Hun foreslo a be skole-
styret utrede ny plan for skolest-
ruktur i Enebakk, og viste bl.a. 
til den nye mønsterplanen som 
legger opp til tett samarbeid med 
lokalmi)jøet. Hun trakk ogsa 
fram mulige negative virkninger 
av transport av elever fra Flate-
by til Enebakk ungdomsskole, og 
skolen som en viktig del av 
nrmiljØet, og mente man kunne 
tenke i baner av Kirkebygden 
skole som en 1 - 3 skole. 
Magne Berg,(A) framholdt imid-
lertid tidsaspektet, og det fak- 

munestyret a be administra-
sjonsutvalget vurdere denne. 
Hittil har denne stillingen vart 
underlagt Helse og sosialsjefen, 
men bade rádmannen, og flere av 
representantene mener at det 
riktige yule vre A legge flykt-
ningekonsulentstillingen direkte 
under rádrnannen. 

I begrunnelsen til sitt forslag om 
A tilpasse handlingsplanen sted-
lige forhold og gyldige vedtak, 
viste Øyvind StrØm(Fr.p.) til 
kommunestyrets vedtak i juni i 
fjor Urn a motta flyktninger nâr 
forholdene er lagt til rette, og at 
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turn at skolen trenger mer plass 
pa kort tid, og han trodde derfor 
ikke Sigstads forslag hadde noe 
for seg i denne sammenheng. 
Han foreslo a sette en tidsfrist pa 
framlegging av et mindre omfat-
tende og kostnadskrevende pro-
sjekt, og ville da ha dette pa bor-
det fØr kommunens budsjettbe-
handling for 1989. 

Uegnet 
Bade Einar Holstad (Kr.f.) og 

Tore Tidemann (H) mente 
at det foreliggende forprosjektet 
ikke var egnet for etappevis ut-
bygging. Holstad mente videre 
arbeid med dette prosjektet ville 
vre slØsing.—Det er gatt ut nok 
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Kirkebygden skole 

Fleptall for modepat Pposiekt 
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Benedicte, Cathrine, 
Rita og Rune 

Kjell John og Magne 

Kirkene 5. juni 88 
Enebakk 

Enebakk kirke Id. 11.00: 
v/Hans Erik Holm. 
Konfirmasj on. 

Mari kirke Id. 11.00: vi 
Heigheim. Konfirma-
sion. 

FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange Innlegg 

etter beste skjønn. Du kan skrlve anonymt, 
men redaksjonen ma ha navn og adresse. 

FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange Innlegg 

etter beste skjonn. Du kan skrive anonymt, 
men redaksjonen ma ha navn 09 adresse. 

Isolert fra 
regionsenteret 

Ski har, iløpet av de siste 
arene utviklet seg til a bli et 
moderne sted der man kan fâ 
kjØpt det meste. Videre skjer 
det en hel del ting i Ski om 
ettermiddagene. 

Hovedtyngden av siste kull 
fra Mjr ungdomsskole gãr 
na pa Ski Videregaende skole. 
Dette medfØrer at store deler 
av ungdommen i Ytre Ene-
bakk orienterer seg mot Ski, 
ungdommer som er avhengi-
ge av buss. 

Bussrutene Ski-Enebakk, 
Enebakk-Ski er i dag: 
Fra: Tangen bru, Ytre Id. 7.35 
og kl. 9.35 
Fra: Ski, Ki. 13.00, K.1. 14.45 og 
ki. 15.10. (Vi tar forbehold om 

fell i tidene). 
Dette betyr at dersom man 

Ønsker a bli i Ski etter skole-
tid, ma man ta tog til Hauke-
to, og buss vidre til Enebakk. 
Dette er en uholdbar reisemá-
te. 

Vi foreslar: 
A sende enkeite av kvelds-

rutene Enebakk-Oslo over 
Ski og Ryen. Denne ruten vii 
trollg ikke ta de reisende mer 
enn 10 minutter ekstra. 

Passende buss a sende over 
Ski vile f.eks. vre: 
Fra: Tangen bru ki. 16.35 og 
fra Grønlands torg Id. 21.40. 

Med hilsen 
Enebakk Unge Havre 

Apent bpev til 
Enebakks opfflopep 

(Det VII ikke bli vist barne-
film i juni mâned.) 

Torsdag 2.6. 
U 19.00 -SORT ENKE 

Søndag 5.6. 
U 18.30 oSORT ENKE,,  

V 20.30 >>BARFLY>> 

VI GIFTET 
oss lØrd. 28. mai i Mari kirke 
Id. 15.00. 
Trude Tharaidsen og Odd 
Henning Skovdahl, Ytre Ene-
bakk. 
Adr. for dagen: Vertshuset 
Magnus, Spydeberg. 

SOLVBRYLLUP 
Inger-Anne og Thorleif Tha-
raidsen feiret 25 árs bryllups-
dag 25. mai 1988. 
Vi gratulerer sâ mye med de 
25 ãr. 

Signy, Grethe, Ronny, 
Christian, Trude og Henning 

PLAKATEN 
Betel 
Husk ukens mØter. Se ann. 
Miljoverndag 
med plantesaig. Se ann. 
Innsamling av 
miljØfarlig avfall. Se ann. 
Flateby vannverk 
Restriksjoner pa hage-
vanning. Se ann. 
Enebakk pensjonist- 
forening 
har grØtfest. Se ann. 
Flateby kino 
viser denne uken bl.a. Sort 
enke. 

Annonser leses av folk flest 

Onsdagens tekst 

2 VIGNETF 

Gephapdsens arvtaker! 
Et svar til Harald Re- 

void, 	 Østfold 
Fremskrittsparti. Men 
samtidig et svar til alle 
andre 	 frem- 
skrittseiskere>> med sine 
inniegg i diverse aviser. 

Situasjonen er i dag en helt an-
nen enn i de harde 30-Ara.. Sá 
langt er vi enige. Vi er ogsa tyde 
ligvis enige om at Arbeiderpar-
tiet er det partiet som bygde opp 
landet várt til a bli et godt sam-
funn for alle. I hvert fall hvis man 
skal sammenligne med hvordan 
arbeidsfolk hadde det for noen ti-
âr tilbake. 

Sá sier du at vi ikke lenger har 
noen reelle kampsaker a slâss for 
PA 1. mai! Joda, i hØy  grad! Det vi 
i dag ma kjempe hardt for er a be-
holde det veiferdssamfunnet som 
bl.a. Gerhardsen bygde opp. 

Vi ma kjempe for a beholde 
den frihet arbeidsfolk i dag har til 
A velge jobb - slippe a stá med 
hatten i handa og be. Kjempe for 
frihet til a vre hjemme under 
sykdom - noe bare de priviligerte 
hadde anledning til for. Frihet til 
A velge utdanning - noe som ogsa 
kim var for de rike". Vi ma 
kjempe for fortsatt frihet til a vel-
ge, uten fØrst  a sjekke innholdet i 
lommeboka. 

Samfunnet v.rt var delt inn i 
fattig og rik. De fattige hadde In-
gen rettigheter. Vi, barn av van-
lige arbeidsfoik, hadde fremdeles 
levd under samme kar hvis ikke 
Arbeiderpartiet hadde fâtt makt 
til a bygge opp landet vârt - Ut-
jevne de store skjevhetene og gitt 
vanhige folk rettigheter og frihet. 

Videre snakker du om Øko-
nomisk undertrykking. Ja, man 
kan kalle skatter hva man vii, 
men de gár jo tilbake til oss. Sta-
ten >>spiser dem ikke. De g.r til 
nødvendige tlitak for a opp-
rettholde velferdssamfunnet. De 
gâr til veier, transport, skoler, sy-
kehus, sykehjem, leger, barne-
hager, kultur, subsidierte renter i 
statsbankene, subsidier til mat-
varer m.m. 

Arbeiderpartiet har kanskje 
vrt for opptatt av, gjennom are-
ne, a heve folks materielle stan-
dard, og kanskje iitt for lite flinke 
til a ta vare pa fellesskapsfØlel-
sen og samholdet. Dette fAx vi ty-
deligvis igjen for ná siden Frem-
skrittspartiet far sâ stor opp-
slutning. 

Og sa tilbake til Fremskritts-
partiet - Smakarsfolkets parti. 
Jeg vii nevne noen av sakene de-
re har foreslatt: 
Tiltak for ungdom: 
- Reiserabatter for skoleelever 
og studenter fjernes. 
- Statens lânekasse for utdan-
ning nedlegges. Finansiering ma 
da ga gjennom privatbankene, 
med hØyere  rente og betaling 
mens man studerer. 
- Bygging av elev- og student-
hybler skal over pa private langi-
vere, sâ man kan gjette hva dette 
vii koste. 
- Fjerne bevilgningene til ung-
domsklubbene. Disse vii da bli 
nedlagt. 

Mens Arbeiderpartiet i dag 
satser pa utleieboliger for a lette 
PA probiemene pa boligsiden for 
ungdom, gâr Fremskrittspartiet 
inn for Øking av husbankrenta og 

halvering av utlansrammene. 
Tiltak for pensjonister: 
- Halvere bostØtten. Ca. 60 000 
pensjonister far idag bostØtte. 
- Økte renter for de som ikke har 
nedbetalt sin husbankbolig. 
- økte matvarepriser da man vii 
feme subsider her. 

- økte egenandeler ved lege-
besøk vil ogsa ramme pensjonis-
ter. 

Det hØres fint ut at Hagen me-
ner folketrygden skal betaie ><gil-
det>' ved innieggelse pa sykehus, 
men det som vii skje er at vi far et 
kiasse-delt sykehussystem der 
de som bar rád til a betale stØrst 
>>forsikringsbeløp>> utover folke-
trygden kan velge fritt pa Øverste 
hylle. 

Tiltak for barnefamllier: 
- Subsidiene til barnehageplas-
ser skal Ijernes. Dette blir en 
kjempestor merutgift som langt 
overstiger skatteletta. 
- Reduksjon og bortfall av of-
fentlige transportutgifter. 
- Utgifter til porto og telefon vii 
Øke betydelig. 

Pluss at man biir rammet av 
en del av de ovennevnte saker, 
bl.a. at matvareprisene gar opp. 

For enslige forsØrgere  vii den-
ne politikken fØre  til ruin. Man er 
avhengig av barnehageplass for a 
arbelde, den offentlige stØtten-
blir redusert eller faller bort og 
bostøtten vii bli haivert. Den 
foreslatte Økningen i barnetrygd 
gir ikke en slik familie store mu-
ligheter til a <<overleve>>. 

Dette er bare noen eksempler 
pa hva som vii skje pa det Økono-
miske plan. Men det som kanskje 
enda verre er! Hva slags samfunn 
far vi om denne politikken skulle 
fØre fram! Jeg er redd vi kanskje 
havner tilbake til de harde 
30-ara igjen, noe jeg ikke haper 
noen, i hvert fall ikke vanlige 
lØnnsmottakere, Ønsker seg til-
bake til. Med stor arbeidsledig-
het, sult og nod. 

Og hvem tror dere vii tjene pa 
en slik politikk? Joda, det er sli-
ke som tjener det samme som 
Hagen, og mer til. Skatteiettelse 
hØres lint ut, men det er de med 
veldig hØye  inntekter som tjener 
pa det. En lØnnsmottaker som 
tjener rundt 400 000 i aret vii f 
en skattelette pa 40-50 000 i aret, 
mens <>kassadamen>' pa hjØrnet 
vii fA en lettelse pa mellom 
3-6000 kr. Skattletten for >>kas-
sadamen" er spist opp etter 2 
maneder! 

Det har tatt mange ar a kom-
me oss dit vi er i dag. Det tar ikke 
sa lang tid a rive ned det som er 
bygget opp. Vi har fremdeles mye 
ugjort og sikkert ogsa en god del 
ting som belt sikkert kan gjores 
pa bedre mater. Men a tro at det-
te kan loses ved at Fremskritts-
partiet kommer til makta det ha-
per jeg for alles del ingen har no-
en tro pa i iengden. 

Tii sist vii jeg f& si at jeg synes 
at hr. Revold har en lite dannet 
mate a ordiegge seg pa. Ingen sa-
ker kan lØses ved a bruke skjeils-
ord. 

Med hilsen 
Anne-Grete Lossius 

Enebakk 

Enebakk SV har fØlgende spØrs-
maJ til kommunens politiske led- 
else etter lo 	

-
le 

av drlften ved pükkverkèt pa 
Flateby. 

- Nbx ble det kjent for kom-
munens politiske ledelse at drif-
ten ved pukkverket har foregatt i 
strid med forutsetningene/for-
skriftene? 

Er du den heldige som fikk kjØpt 
en nydelig bunadsbiuse pa Man 
menighets loppemarked nylig? 
I sá fall skal du vite at denne bu-
nadsbiusen var kommet dit ved 
en stor feiltagelse. Det var aidri 
eierens mening a selge den pa 
loppemarked. Blusen har rett og 
slett havnet sammen med lop-
pene i den store ryddesjauen. 
Blusen tiihØrer  Vigdis Tostrup i 
Fjellveien i Ytre, og hun vii svrt 

Romerbr. 1 13 - 16 
Det var apostelen Paulus 
som skrev disse kjente ord: 
Jeg skammer meg ikke ved 
evange!iet, for det er en 
Guds kraft til frelse for hver 
den som tror. Det underlige 
er at vi leser om den samme 
mannen i apostelgjernin-
gene at han fnyste av trusel 
og mord mot Herrens disip-
ler. Hva hadde skedd? 

- Hvilke tiltak er satt i verk fra 
kommunens side etter at resulta-

fra:.Stnsi I1 nV—

syns inspeksjon ble kjent? 

-VII det fra kommunens side bli 
tatt initiativ til erstatnings-
sØksmãl mot firmaet Eeg Hen-
riksen? 

For Enebakk SV 
Trine Alfhei 

gjeme ha den tilbake. Det dreier 
seg om blusen til en østerdals-
bunad. Blusen er i un, med smâ 
tunger rundt armer og 
hals,broderi pa kraven og ned til 
brystet, broderi pa masjettene. 
Det er ogsa et bredt belte med 
broderier pa skuldrene, og sma 
lØkker rundt hals og armlinning. 
Ta kontakt med Vigdis Tostrup 
dersom du har ftt kjØpt  denne 
bunadsblusen pa loppemarked. 

Jo, han fikk et mote med 
Jesus pa Damaskusveien 
som forandret hele hans liv. 
Dette ser vi skjer ennâ i dag. 
Gud were takk. Mennesker i 
alle livssituasjoner far opp-
leve total forandring i sitt 
liv nãr de far mote Jesus til 
frelse. Ved evangeliets kraft 
far livet innhold og mening. 
L.E. 

Kjøpte du bunadsbluse 
Pa loppemarked? 



kens. spaltist 
En prioriteringssak 

Huskonsert: 

Nye trekk i 
Beethovens 
liv og verk 

En huskonsert hos Marit Osnes 
og Arild AambØ fØrstkommende 
søndag aften 5. juni vil ha et spe-
sielt og meget spennende inn-
hold. Pianisten Amilie Christie 
vii fortelle om en bunke hittil 
ukjente Beethoven-brev som for 
ikke mange ar siden kom til syne 
i Sveits, og vil ledsage sitt fore-
drag med Beethovens musikk, 
slik at ordene og tonene knyttes 
til hverandre. 

Brevenes karakter og innhold - 
det er alt sammen kjrlighets-
brev til en ungarskfØdt grevinne 

gir oss nye og dype innblikk i 
Beethovens personlighet og av-
dekker overraskende forbindel-
ser til forskjellige av masterens 
verker. Vi oppdager skjulte bud-
skap til hans hjertes utkarede og 
hele verker med lydelig bak-
grunn i hans hemmelige og livs-
lange kjrlighet. Standsforskjel-
len var pa den tid en uoverstige-
1mg hindring for to menneskers 
forbindelse, og grevinnens fami-
lie har Øyensynlig gjort alt for a 
skjule hennes fØlelser for Be-
ethoven. - Men historiens ubØnn-
hØrlige rettferdighet vine det an-
nerledes. Hva vi dermed far vite, 
kaster lys og ny forstaelse bade 
over mesterens liv og verk, sam-
tidig som. bildet av mennesket 
Beethoven blir enda stØrre og ri-
kere. 

Storbrann 
avvergèt 

Takket vre at brarinen opp-
stod i arbeidstida, og at flere av 
bedriftens ansatte er med i 
brannvesenet i kommunen, ble 
en stØrre  brann avverget i HCA 
Melbys lokaler pa BjØrkelangen 
fredag. Brannen oppstod da det 
ble skãret isolasjonsmaterialer. 
Gnister ble dratt inn i avtrekks-
systemet, og det begynte a bren-
ne i stØvposene, som ble skum-
lagt ved hjelp av bedriftens 
brannvemutstyr. 

DBRA 
WINT 
THERESA 
RUSSELL 

S 
ENKE 

Som en Iivsfarlig edderkopp 
forfører hun... og dreper. 
Ingen kan motstà henne. 

Bare en kvinne kan stoppe henne. 
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VIGNETT 

Ukens filmep 
Min sØnn sa engang noen kb-

ke ord til meg som virkelig fikk 
meg til a stoppe opp og filosofere 
litt over hverdagslivet. (Han var 
da 5 ár gammel..EP Vi hadde 
vrt i butikken hvor min hâpe-
fulle sto fortapt ved en flott laste-
bil til kr 50,-. Han ytret here gan-
ger Ønske om a kjØpe  bilen, noe 
som selvsagt ikke ble aktuelt. 

Med fulle breposer og junior 
ti meter bak sin mor og med et 
ansiktsuttrykk som tydelig for-
talte hvilket humØr han var i, 
gikk vi hjemover. Plutselig stop-
pet han meg og sa: <<Du mamma, 
du ma vel forstâ at en lastebil for 
meg, er like viktig som vaskepul-
ver for deg". Godt sagt av en 
5-áring - og det er vel ikke tvil 
om at gutten hadde aldelesrett. 

Hvem er det som bestemmer 
hva som er viktig, og hva er 
egentlig viktig for hvem? Prob-
lemet barnlvoksen ligger jo i at vi 
lever i hver var verden. 

Heldigvis er det vi voksne som 
star for prioriteringen av vare 
penger. 

Det er jammen bra, ellers had-
de vi nok ikke kunnet bygge Nor-
ges Bank i glass og marmor for 
to-tre milliarder. Jeg tror neppe 
politikerne hadde Mtt sin <sárt" 
tiltrengte parkeringsplass under 
Oslo heller, dersom vare barn 
skulle stâtt for prioriteringen av 
pengesekken til Mor Norge. 

Deter godt a vite at várepoliti-
kerë gar foiáiihiéd é€ godt'eks-
empel sa vâre barn lrer seg til 
hva som er tig. Selv et barn for-
star snart at det er viktigere med 
en trygg og nr parkeringsplass 
til <<Mercedesen enn a bruke no-
en av de nevnte milliarder til for 
eksempel a sikre skoleveiene til 
den kommende generasjon. 

Vi behØver ikke a ga til politi-
kerne for a statuere gode ek-
sempler, for det er vel litt a la-re 
av oss foreidre ogsa. Det ma vre 
en sunn og god oppdragelse a la 

I september blir det igjen 
konsert med kjente musike-
re 1 Enebakk., denne gang 
med duoen Roar Engelberg, 
panflØyte, og Stein Erik Ol-
sen, kiassisk gitar. 
Det er kultursjef Per Sand-
vik som har tatt initiativet 
til konserten, og meningen 
er a samarbeide med en eller 
flere av kommunens musik-
korganisasjoner om gjen-
nomfØringen av denne. 

Roar Engelberg og Stein 
Erik Olsen er musikere som 
pa sine instrumenter hører 
til det fremste av det som 
finnes av gode utØvere i Eu-
ropa. De har samarbeidet i 
flere ãr, og utviklet et alisi-
dig repertoar som spenner 
fra renessanse/barokk til 
samtidsmusikk, og arrange-
menter av rumensk og sØra-
merikansk folkemusikk. 

Dc har hatt flere konserter 
ved festspillene I Nord - Nor-
ge og Bergen, og de har gjen- 

vâre hâpefulle hØre pa oss nar vi 
jamser oss over den dyre maten 
og at vi knapt har rad til klr. - - 
Det erjo noe vi trenger for a over-
leve. - Da er det godt a vite at 
mor og far i alle fall har râd til en 
Syden-tur for hele familien i fly 
og ne. 

Det hele er selvfØlgelig en 
prioriteringssak. 

Na skulle egentlig ikke dette 
vre et kiage- og syte-innlegg, 
men ifØlge min sØnn  har ogsá jeg 
fátt den nye folkesykdommen. 
Jeg var i grunnen ikke klar over 
at jeg hadde sykdommen for ju-
nior satte navn pa den. Episoden 
utspant seg en av de dagene hu-
mØret mitt var faretruende nr 
null-punktet. Jeg unniot da hel-
ler ikke a meddele mine omgivel-
ser om tingenes tilstand. 

Vi skulle besØke noen venner 
om kvelden, og jeg ga barna Ut-
trykkelig beskjed om at de matte 
vise hensyn, og ikke brake, for 
jeg -hadde hodepine: Det hadde 
nok butt for mye kiaging i løpet 
av dagen for minstemann, for det 
fØrste han sa da vi kom fram var 
fØlgende: -Dere ma ikke brake 
for mamma har KLAGEPINE>. 

Pass deg, kjre medmen-
neske, den nye folkesykdommen 
er svrt smittsom, langvarig og 
nesten uheibredelig. 

Neste uke utfordres familien 
GudbjØrg og Frank BergstrØm. 
Hilde Boger Kjus 

nomfØrt en rekke turneer, ra-
dio og TV - opptredener 
samt plateinnspilliner. 

Platen oPanorama ble no- 

Garanti 
Kommunestyret gikk enstem-
mig inn for a gi kommunal garan-
ti for et lan pa 4 mill i Den norske 
Hypotekforening til Kirkebyg-
den Vannverk AlL og Ytre Ene-
bakk Vannverk AlL. Lânet skal 
brukes til nytt vannbehandlings-
anlegg. 
Kommunestyret gikk ogsâ en-
stemmig inn for a gi kommunal 
garanti for et lan til Enebakk 
Vannskiklubb pa kr 100.000 i 
ABC—bank. Det er 17 prosent 
rente pa dette lanet 
som forfaller 30.september i ar. 
Lanet skal brukes til innkjØp av 
bat i forbindelse med EM i vann-
ski, hvor de er palagt a ha to b-
ter. 
Etter forsiag fra Tom Nilsen ble 
det gosá vedtatt a henstille til 
Vannsakiklubben a forhandle 
med ABC - bank for om mulig a 
oppna gunstigere lanevilkar. 

minert til Spelemannsprisen 
11986. 
I September er det enebak-
kingers tur til a glede seg 
over deres musikk. 

Sommerstevne I 
Setskog 

Vi minner om Romerike His-
torielags sommerstevne, som i ar 
holdes i Setskog sØndag 5. juni 
kl. 11.00. Stevnet starter tradisjo-
nen tro med gudstjeneste i Set-
skog kirke og fortsetter deretter i 
Setskog Samfunnshus fra ki. 
12.45. Det vil bli gitt en bred over-
sikt over bygdas historie og tra-
disjoner, med vekt pa skogen og 
dens betydning for livet gjennom 
tidene. Fagforedraget holdes av 
skogbestyrer Hans Gaasvik, og 
det blir ellers here mnnslag og Un-
derhoidning ved lokale krefter. 
Alle Ønskes hjertelig velkommen. 

Annonser leses 
av folk flest 

Som kanskje de fleste al-
lerede vet, vii det I juni ma-
ned ikke bli vist barnefilm. 
Erfaringsmessig viser det 
seg at barn har belt andre 
ting a drive pa med sâ tidlig 
som ki. 16.30 pa ettermidda-
gen i denne deluge som- 

Det vil imidiertid bli vist tors-
dags-forestijlinger og ungdoms-
filmen Sort enke med Debra Win-
ger og Theresa Russel er flimen 
som blir vist bade torsdag og 
sØndag. 

Sort enke er en psykologisk 
thriller om to kvrnner. Den ene, 
Catharine, er vakker og sensuell 
og bruker sin sjarm til a forfØre 
menn - meget rike menn - og 
gifte seg med dem. Sin kjrlighet 
erstatter hun med noe mer evig-
varende - dØden. Alle hennes 

Mickey Rourke og Faye Duna-
way gjØr  en utrolig god jobb i hi-
men Barfly, en av de mest popu-
lre filmene ved Cannes-Festiva-
len i 1987. Det er en svart kome-
die og en realistisk skildring av 
amerikansk kulturs stØrste  kult-
flgur Charles Buksowski, som 
ung. Vi fØlger de utsvevende opp-
levelsene og hans ustyrlige, men 
Ømme kjrlighetsaffre med 
Wanda - en sterk kvinneskikkel-
se som elsker whisky og slar fra 
seg nar hun blir provosert. Henry 

Henry (MICKEY ROURKE) s/ar 
to/ge med Wanda (FAYE 
DUNA WAY) som skal soke pa 
jobb I BARFLY - en saftig svart 
komedie. 

mermâneden. 
Flateby Kino arbeider 

imidlertid med a fâ til et 
opplègg for skolene, kanskje 
blir det et besØk pa kino fØr 
skoleferien allikevel for de 
aller minste ogsã. 

menn dør en tflsynelatende na-
turlig død, men det er noe spe-
sielt - aJie etterlater sin kone 
som enearving. Det er her Alex, 
den andre kvinnen, kommer inn. 
Hun er etterforsker i Justisdepar-
tementet og blir etter hvert helt 
besatt av tanken pa a flnne og 
avslØre den <<sorte enke" 

Kort sagt: Catharine forfØrer 
som en Uvsfarlig edderkopp... og 
dreper. Ingen kan motsta henne. 
Bare en kvinne kan stoppe hen-
ne... 

og Wanda beflnner seg pa den 
"gale" siden av samfunnet blant 
horer og fylliker og pa snuskete 
barer og hoteller. 

Tjtdrag fra New York Times: 
<<Ironisk humor - frekke re-
plikker som svir som en dry 
martini", "faye Dnaway er fanta-
stisk. Mickey Rourke i sin beste 
roile noensinne>. -En stralende 
film - En av arets beste< 

Hilsen 
Inger 

Henry Chinaski (MICKEY 
ROURKE) skàler pa The Golden 
Horn, stamstedet sitt. BARFLY er 
en rà og brutal komedie, men 
like ye! full av ironi og varme. 

KJente musikere til Enebakk 
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Han gjemte troilkula i en 
steinrØys.(Tegnet av Marie 
Therese Tidemann) 

Mat! Vann! 
Me1 din hjelp! 

I

REDD BARNA 
Jernbanetorge( 2, Oslo I 

8 	
Pos(girokonto 5000187 
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Abboren sa til frosken:—det finnes en skjult skatt i 
vannet.(Tegnet av Stian Sunlay) 

Fodseisdag - 
ekteskap inngàs - 

forlovelse - 
nye verdensborgere 

SAM 
PA SIDE 2 
er popuIrt og 

koster ingentlng! e ffik.J
Iiflnctt 

Postboks 62, 1912 Enebakk 
III. 92 6540 92 65 50 
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VIGNET 

eside,  
Masse 1 A ved Ytre Enebakk skole har sendt 
inn dette eventyret med tegninger til, til Vig-
nett. Elevene har selv diktet eventyret, og vi 
synes absolutt det fort jener en plass i bladet. 
Det er ailtid hyggelig a fâ brev fra skolene. 

Frosken med 
skatten 

Det var en gang en frosk som het Frode. 
Den bodde i en grØftekant ved Vágvann. 
En dag kom en stor abbor og sa til 
frosken:— Det finnes en skjult skatt i van-
net. Det er noe spennende som du kom-
mer til a like. 

Da fant de en spade og begynte a grave 
opp skatten. Frosken hoppet til, men da 
sa abboren at de matte ha et trylleord, el-
lers ble alt til sØppel. 

Krikse, krakse, hesteklo, en to, en to. Da 
âpnet kista seg, og en troilkule falt ut. 

Frosken tok kula og Ønsket a bli like 
kiok som abboren. Da sá han en stor gjed-
de, og skjØnte at den var farlig og hoppet 
opp i grØfta Si igjen. 

Da kom han pa at troilkula lá igjen i 
vannet, og han hoppet uti og hentet 
den.Han gjemte troilkula i en steinrØys  og 
gikk til huset i grØfta og hvilte seg. 

Snipp, snapp, snute s  var eventyret 
ute. 

Defanten spade og begynte a grave.(tegnet av Marius Andre 
Luebbe) 

Det er spennende under vannet!.(Tegnet av Pia Therese Gui-
brandsen) 



Foig med 
i 

ncermilioet 

En bedre anledning til d prove 
Personkortetfdr du aidri. Fy11 ut kupongen 
idag! 

Fortsatt skeptisk? 
Spør i nrmeste ABC bank 

om a fâ prove Personkortet med full 
angrefrist i 3 mâneder. Dersom du 
av en eller annen grunn ikke vii fort-
sette a ha Personkort, kan du ganske 
enkelt levere kortet tilbake. Arsav-
giften pa kr. 200,- blir da tilbakefort 
pa din konto. 

Uten sporsmâl, uten diskusjon. 
En bedre anledning til a prove 

Personkortet far du aidri. 

AIJOIC 
n god bank gjør det enk1en. 
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Uvettig kjoring 
VIGNEU 

Kjente musikere til Enebakk 
I september blir det igjen 
konsert med kjente musike-
re i Enebakk., denne gang 
med duoen Roar Engelberg, 
panfløyte, og Stein Erik Ol-
sen, klassisk gitar. 
Det er kultursjef Per Sand-
vik som har tatt initiativet 
til konserten, og meningen 
er a samarbeide med en eller 
flere av kommunens musik-
korganisasjoner om gjen-
nomfØringen av denne. 

Roar Engelberg og Stein 
Erik Olsen er musikere som 
pa sine instrumenter hØrer 
til det fremste av det som 
finnes av gode utøvere i Eu-
ropa. De har samarbeidet i 
flere fir, og utviklet et ailsi-
dig repertoar som spenner 
fra renessanse/barokk til 
samtidsmusikk, og arrange-
menter av rumensk og sØra-
merikansk folkemusikk. 

De har hatt flere konserter 
ved festspillene i Nord - Nor-
ge og Bergen, og de har gjen-
nomført en rekke turneer, ra-
dio og TV - opptredener 
samt plateinnspilliner. 

Platen Panorama >> ble no-
minert til Spelemannsprisen 
i 1986. 
I September er det enebak-
kingers tur til a glede seg 
over deres musikk. 

Det viser seg at unge motor-
sykkelfantomer har tatt i bruk 
skogen og skogsbilveiene som 
crossbaner. Pa denne tiden er det 
midt i yngletiden bade for fugler 
og de firbente dyra. Brâket Ira 
motorsykiene forstyrrer og en 
kan vel da tenke seg resultatene. 

Skogbrannfaren ma ogsá sees 
pa. En liten gnist kan fá katastro-
fale fØlger. Det finnes en by om 
motorferdsel i utmark, og vi an-
befaier crossfantomene A ta en 
titt pa denne. 

- Vikommer til a fØlge nøye 
med nâ, kan Jon Ungersness for-
telle, - og de vi kommer over kan 
regne med anmeldelse til politi-
et. 

It 

REOD BARNA 
Jernbanclorgel 2. Oslo I 
Postgirokono 5 00 0187 

Ole Weng 
er av kulturstyret engasjert i til-
synsfunksjonen for Enebakk 
Bygdetun. Han skal ogsâ ha an-
svaret for omvisning. 

Drivs 
IOPS- 
karusell 
Jenter 1981: 
1. Kjersti Enger, 2. Elin Eide, 3. 
Kari Berg, 4. Marte Halvorsen. 
Gutter 1981: 
1. Andreas Tryti, 2. Christian 
Gjertveit. 
Gutter 1980: 
1. Tom Pettersen, 2. Kim østby, 
3. Stian Holm, 4. Andreas Vedal. 
5. Robert Grosvold. 
Jenter 1980: 
1. Hege NØkleby, 2. Marie T. Ti- 
demann, 3. Kari Bognerud, 
Katrine Tryti, 5. Anne Marit Un- 
gersness, 6. Heidi Ruud, 7. Marit 
Berg, 8. Marianne R. Johnsen. 
Jenter 1978: 
1. Katrine Furulund, 2. Marianne 
Bjerkland. 
Gutter 1978: 
1. Dag T. Skaug, 2. Rune Berg, 3. 
Torkjel Hongve. 
Jenter 1977: 
1. Ingeborg Enger. 
Gutter 1975: 
1. JØrn Ege. 
Jenter 1974: 
1. Elin NØkleby. 

Kontrakts— 
forhandlinger 
Kommunestyret gikk mandag 
kveld inn for a inngã kontrakts-
forhandlinger med anbydere pa 
tilbygg til gymsal pa Stranden 
skole. OrdfØreren fikk fullmakt 
til a godkjenne kontrakter i trd 
med anbudene. 
Videre ble kostnadsoverslag og 
finansieringsplan pa kr 2.070.000 
kroner godkjent, og det ble ved-
tatt a sette i gang arbeidene sã 
snart kontraktsforhandlingene 
er fullfØrt. 

Frov ABC banks nye <<sj ekkhefte>>! 

10 O%fornoyd,   
eller pengene 

Ditt gode, gamle sjekk-
hefte har fâtt en hard kon-
kurrent. Personkortet 
fungerer nemlig 
like godt som en 
vanlig sjekk, men se  ii 
fordeler du far pa kjopet! 

Med et Personkort kan du 
betale i all slags valuta, over hele 
verden. Det er bare a innromme det, 
- du kommer ikke sâ langt med ditt 
gode, gamie sjekkhefte... 

Med et Personkort kan du 
heve kontanter 24 timer i dognet i 
alle landets miniBanker, og i utallige 
banker og kontantautomater i ut-
landet 

Med Personkortet kan du 
betale alt du kjøper i tusenvis av for-
retninger i Norge, og pa over 1100 
bensinstasjoner. 

Med et Personkort fir du ogsá 
billigere bensin. Hele dognet! 

Glem alle andre plastkort. 
Personkortet er det eneste 

plastkortet du trenger. Ikke noe 
annet kort har sä mange anvendel-
ses-omrâder, og ikke noe annet kort 
er sá utbredt 

Glem ogsá sjekkhefter, kon-
tanter og utenlandsk valuta. Med 
Personkortet far du alle fordeler pa 
ett og samme kort 

Det eneste du trenger, er en 
Personkonto i ABC bank. Ingen 
andre kort har sá mange fordeler! 

1 
Jeg vil prove 

"det nye sjekkheftet"! 
Navn 	  

Adresse 	  

Postnr 	  

Poststed 	  

Personkonto nr. (II suffer): 

I hvilken ABC bank vii du hente 

dill kort? 	  

Har du ikke Personkonto i ABC 
bank? Oppgi dill telefonnummer, 
sá tar vi kontakt, og ordner dette 
for deg. 
Dill telefonnummer 	 

Treffes best mellom ki 

ogkl. 

Kupongen kan leveres i n.rrmeste 
ABC bank, eller sendes til: 
ABC bank, MarkeAcseksjonen, 
Postboks 1172 Sentrum, 0107 Oslo 1. 

Beregn Ca. 2 uker pa pro-
duksjonen av dill kort, fra vi mot- 
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Lørdag var mellom 1500 og 2000 turnere 
samlet til kretsturnstevne pa FØyka  I 
Asker. ArrangØr var Asker turnfore-
fling. Stevnet ble avviklet pa en fin ma-
te, selv om sola steikte hele dagen, og 
flere av turnerne og publikum hadde 

problemer med varmen. 
Ogsã enbakk var godt representert pa 
stevnet. Bade IL Driv turnere, og Ene-
bakk IF's turnere var der, sammen med 
en mengde entusiastiske foreidre og 
s!ektninger. 

Drtv 

6 VIGNETT 

Uavgjort Kretsturnstevne 
Fredag var Enebakks A-

lag pa besøk pa BØn. Et ska-
delidende Enebakk-lag kiar-
te ikke a fã med seg mer enn 
ett poeng fra Bon stadion. 

Det var et kjedelig skadeskutt 
Enebakk-lag som stilte opp pa 
Bon stadion. Allerede under opp-
varmingen slo Ronny Lynd opp 
en gammel lyskeskade, og han 
matte bytte med Geir Wiger som 
slet med mange problemer. Den 
ellers sâ scoringsvante Geir øst-
lie var bare en skygge av seg selv 
i denne kampen. Han slet med en 
hardnakket influensa. Kampen 
begynte veldig jevnt med smà 
sjanser til begge lag, men etter 
hvert overtok enebakkingene 
mer og mer komandoen. De 
brukte blant annet bredden mye 
bedre enn BØn. Etter Ca. 29 ml-
nutters spill fikk Enebakk en 
straffe. Trond Vidar Stubberud 
ble lagt ned, og som vanlig var 
det Ragnar Engerhoim som tok 
straffesparket. Han gjorde ingen 
feil og Enebakk ledet 1-0. Bare ni 
minutter senere var det BØn sin 
tur til a score. En corner fra hØyre 
ble puttet inn av Lasse Kjenner 
fra BØn.  Etter pause var det Geir 
Østlie fra Enebakk som fØrst fikk 
nettkjenning. Han stusset inn en 
corner fra JØrn  Adolfsen. Bare fi-
re minutter senere utlignet BØn 
ved sin kaptein Tormod Elias- 

sen. Det siste kvarteret av kam-
pen dominerte Enebakk banen, 
men det ble ingen flere mál Ut av 
det. Det bØr nevnes at Enebakk 
burde hatt en straffe til i denne 
kampen. En av BØn-forsvarerne 
reddet et mâl med hendene uten 
at dommeren sá dette. 	- - - 

Banens klart beste spiller i 
denne kampen var Gunnar 
Mathisen fra Enebakk. 

Kampfakta: 
BØn stadion. 
BØn - Enebakk 2-2 (1-1) 
Enebakks ma!: Ragnar 
Engerhoim 1 (straffe) og 
Geir Østli 1. 
Enebakks lag: Roy Brun-
strøm, Vidar Eine, Rag-
nar Engerhoim, Øystein 
Pettersen, Ricard Bakke, 
Geir Wiiger, Fred Sandâs, 
Gunnar Mathisen, Trond 
Vidar Stubberud, Geir 
Østli, JØrn Adolfsen, Roar 
Sandâs (45 mm.), Kai 
Hoimsen (5 mm.). 
Dommer: Kjell Anderson, 
Sverige, middels. 

Ricard Bakke og de andre 
enebakkingene gjorde hva de 
kunne, men det ble med ett 
poeng mot BØn. 

KM I banestafett Annonser leses av folk flest 
IL Driv har deltatt med fire lag 

for Folio i korte banestafetter. 
Mesterskapet som ble arrangert 
pa Ski stadion, viste at Driv gjØr 
seg godt gjeldende spesielt I de 
yngste arskiasser. 111-12 ârsklas-
sen ble "sØ1vguttene fra i for 
kretsmestere under stor jubel fra 
supporter-gjengen. Morsomt var 
det ogsá at guttene pa andreia-
get klarte bronsjemedaijene. I 
Samme kiasse for jenter ble det 
fjerdeplass mens jenter 15-16 ãr 
kunne reise hjem med bronseme-
daijer. 
Resultater: 
4x60 m jenter 11-12 An 

1. Ski IL 36.1, 4. IL Driv 38.6 (Je-
anette Jansen, Trude Estensen, 
Laiba Eriksen, Ingeborg Enger). 
4x60 m gutter 11-12 ár: 
1. IL Driv 36.2 (Bernt Myrer, Tho--
mas Kristiansen, Espen Pet-
tersen, Roar Martiniussen), 3. IL 
Driv 2. lag 37.8 (Henrik Eide, 
Truis Petter Bjerkestuen, Ale-
xander Nordgaren, Anders Kath-
rud). 
4x100 m jenter 15-16 fir: 
1. Ski IL 54.4, 3. IL Driv 57.0 (Elm 
NØkleby, Trine-Lise Myhre, Anja 
HØnsi, Katharina Hâkonsen). 

Fredag spilte Drivs A-lag 
en hjemmekamp mot HØlen. 
Driv var belt suverene i den-
ne kampen. Hele 11 ganger 
matte HØlens keeper hente 
ballen ut av eget bur. H-
len-laget mistet ikke motet 
selv om Driv var de over-
legne. 

Driv dominerte i fØrste omgang 
og kom enda sterkere i annen 
omgang. Tre mál i lØpet av annen 
omgang fire fØrste minutter sier 
jo sitt. Drivspillerne bare lekte' 
med HØlen i annen omgang. 11 
mál i en og samme seriekamp er 
en heller sjeiden kost, og det 
skulle vel kunne fortelle noe om 
dette unge Driv-laget i âr. 

Driv suverent best 
Lars LØkstad var igjen spil-

lekiar pa laget etter skaden han 
fikk i forrige kamp, heldigvis for 
ham og for laget var det ikke 
brudd pa kravbenet denne gan-
gen, men bare en brist. 



Ellington—melodier gikk forØvrig 
som en rod trâd gjennom hele 
konserten, som ble avsluttet med 
en avdeling med mye fin gospel 
musikk, og musikk spesielt be-
regnet pa framfØrelse i kirker. 

Fra Enebakk dro Domnerus med 
musikere til Eidsvold, og derfra 
gikk turen til Tønsberg. 

Sa1gsutstilling 

Et av Leickny Derlicks materialbilcier. 

LØrdag 28. mai ãpnet 
Enebakk kunstforening 
en lokal utstilling pa Gal-
leri Nygãrd pa Flateby. 

Seks lokale kunstnere og en 
gjestekunstner har arbeider med 
her. Viggo Karisen bidrar med 
akvareller og oljemalerier. øy-
vind Jentoft med akvareller og 
grafikk. Lars F9rnes med ak-
vareller og oljemaleri. Leikny 
Derlick med smykker og mate-
rialbilder. Eva Lange med gra- 

fikk og BjØrn Kristiansen med 
ma.ierier. Gjestekunstneren he-
ter Dang van Ty, og kommer Ira 
Vietnam. Han er 33 ár, har stu-
dert pa kunst- og hándverksko-
len. Han har hatt utstillinger pa 
flere seriØse gallerier i Oslo, bl.a. 
pa galleri 27. 

Pa ápningsdagen, lØrdag, var 
det kunstnerisk underhoidning. 
Ellen Overaa Sther leste dikt, 
og hennes mann Thoraif spilte. 

Utstilhingen varer en uke. 

Trenger De elektriker? 
Vi utforer alt fra industri 

til hus og smáreparasjoner. 

Flere av vâre montorer 
bor I Enebakk 09 kjenner distriktet. 
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Litt om huskonsertene I den 
garnle legeboligen p A Kop aO s 
men ikke musikken, eller at de-
res renommé hviler pa et svrt 
begrenset antall stykker som 
oppfØres om og om igjen. Vi har 
sett det som vesentlig a forsØke a 
M frem et bilde av kunstneren 
bak musikken og hans Uvsverk. I 
den forbIride1senhar vi vrt sâ 
heldige a kunne arrangere for 
eksempel en hel konsert med 
musikk av Bibalo, med kom-
ponisten til stede som lot seg in-
tervjue og fortalte om sine tanker 
rundt det a lage musikk. Vi har 
ogsà hatt helaftener med Be-
thoven, Schubert og Grieg, for pa 
den mâten a nyansere de opp-
fatninger de fieste gár rundt med 
om disse komponistene. Flere vii 
fØlge. 

En annen ide er at en forutset-
ning for bevisstgjØring er at en 
kan sammenhigne og finne hikhe-
ter og forskjeiler. Vi har säledes 
laget konserter hvor vi har stillet 
sammen musikk og lyrikk, bl.a. 
en aften hvor Ruth Tellefsen les-
te dikt av Alf Larsen. Vi bar ogsa 
stillet sammen instrumental-
musikk og sang, for eksempel. 
Denne ideen har vi imidlertid og-
sá fØrt  lengre. I et forsØk pa a 
bevisstgjØere var egen kulturelle 
bakgrunn og kulturarv har vi 
satt norsk kunst opp mot kunst 
fra andre verdensdeler, for ek-
sempel hadde vi en aften med ja-
panske heikudikt, og vi har hatt 
en konsert med norsk musikk 
(Kieruif og Grieg) satt opp mot 
afrikansk musikk og dans. Vi 
hadde her besØk av tre fremstâ-
ende kunstnere Ira Elfenbens-
kysten som virkelig fikk blodet 
til a sirkulere hos oss trauste 
nordboere. 

Noen har sagt at programmene 
vi presenterer er spesielle. OK. 
De er spesielle, men ogsá inter-
essante og engasjerende. Det er 
ikke langs riksveien at en firmer 
den interessante delen av Ene-
bakk. Slik er det ogsâ med mu-
sikken. En ma Ut for a lete. 

Vi hâper at riktig mange av de-
re vii finne veien til Kopas, bade 
fØrstk. søndag og ved senere kon-
serter. Se etter piakater pa ko-
ioniai.handeien eller eventuelt 
smâ notiser i avisene. 

Alle er velkommen. 

Av Arild Aambo 

I anledning av at vi ná kan pre-
sentere huskonsert nr. 25, synes 
jeg det er pa sin plass a Si noe ge-
nerelt om dette tiltaket. FØrst 
litt om hva formen innebrer: 

For det fØrste: Formen er ikke 
fly. For eksempel presenterte 
Franz Schubert de fieste av sine 
verk for en silk engere krets, og 
musikkaftnene hos Josef von 
Spaun bar gatt inn i musikkhis-
torien som vesentlige begiven-
heter i det f'orrige árhundres 
musikkliv. De har faktisk fátt sitt 
eget navn: Schubertiade. 

I Norge biomstret huskonser-
tene opp under siste krig. Mange 
kunstnere var enten forhindret i 
A opptre offenthig eller de lot v-
re i protest mot den <offisiel1e 
poiitikken. Imidlertid var det 
mange kunstnere som apnet sine 
hjem for venner og venners yen-
ner, og det ble gitt hØyverdige 
konserter. Enkeite som oppievde 
disse znusikkaftnene har etterpa 
gitt uttrykk for at dette var hØy-
depunkter av musikkopplevel-
ser. Dette skyldtes den spesielle 
atmosfren, samholdet og fØlei-
sen av a oppieve noe sammen - 
selv om den ytre rammen var 
iangt fra ideehi. 

Da min kone og jeg kom til 
Enebakk for godt og vel 10 är Si- 

den, fant vi fort Ut at her verken 
var egnede lokaher for kiassiske 
konserter eller instrument som 
det gikk an a by frem til seriØse 
kunstnere. Nar vi sa flyttet inn i 
den gamle doktorgàrden pa Kop-
as i 1981, bestemte vi oss for a se 
om det ikke allikevei kunne vre 
grobunn for den slags musikals-
ke aktiviteter i Enebakk, og 3. 
oktober 1982 holdt vi var fØrste 
huskonsert. Publikum talte 26 
stykker, og dette fristet til gjen-
tageise. Vi skah aitsa na arrange-
re konsert nr. 25. 

En rekke kjente og mindre 
kjente kunstnere har deltatt; 
bl.a. Jan Henrik Kayser, Robert 
Levin, Kare Ørnung, Terje TØn-
nesen og Age Kvalbein og Ruth 
Teliefsen for a nevne noen. Pro-
grammene har vrt varierte og 
spent fra barokkmusikk til 
uroppfØrelser> av norske kom-

ponister. Bi.a. fikk vi hØre  Kjetil 
Hvoslefs Bethoven-fantasi fØr 
den offisielle uroppfØreisen un-
der Festspiiiene i Bergen og An-
tonio Bibalos ,Cantico,> for sang 
og lydband fØr  uroppfØrelsen i 
Aulaen i Oslo. 

Nâr det gjehder programvalget, 
har vi forsØkt a holde en bevisst 
hinje, og srhig to idéer har hatt 
gjenklang: 

Enkelte komponister, sa vei 
kjente som ukjente, har lidd den 
skjebne at folk kjenner navnet, 

Arne Domerus, Rune Gustavsson og Ulf Johansson i aksjon under onsdagens konsert i Ene-
bakk kirke. 

VIGNETT 	 7 

Musikkopplevelse I seerklasse 
Med stâende applaus fra et 
begeistret publikum pa ca 
200 personer matte Arne 
Domnerus Rune Gustavsson 
Ulf Johansson og Titti Sjø-
blom si seg godt fornøyd 
med starten pa sin Norge-
sturne i Enebakk kirke for-
rige onsdag.To ekstranumre 
matte til for publikum, ende-
hg og meget motvilhig yule 
shippe artistene.Det var full 
kontakt mellom musikere og 
publikum fra fØrste stund. Pro-
grammet spente over et vidt 
spekter. 

Det var blues, ren jazz, viser av 
Taube og Ferlin, nydelig tolket 
av Titti SjØblom, som forØvrig li-
ke praktfullt framførte Maria 
Magdalenas sang fra Jesus 
Christ, Superstar, og Duke El-
lingtons Almighty God. 

Arne Domnerus trollbandt pu-
blikum fulistendig med sin fanta-
stiske musikk, bade pa saxofon 
og klarinett, 

Og de to andre musikerne, Rune 
Gustavsson og Ulf Johansson le-
verte ogsá imponerende musikk-
prestasjoner, bade pa sine res-
pektive instrumenter, og i 
samspillet. Det har aidri tid-
ligere vrt arrangert en liknende 
konsert i Enebakk kirke, men 
med den lydgjengivelsen man 
opplede under Domneruskonser-
ten er det kiart at dette bØr  ikke 
bli en engangsforeteelse. Kul-
tursjef Per Sandvik fortjener 
honnØr for initiativet, og kultur-
styret for velvillig oppfØlging av 
dette. At behovet for kulturar-
rangementer og konserter av det-
te ka.liber er tilstede kan ingen 
trekke i tvil etter kjempeoppslut-
ningen om denne konserten. 



U 

Na er det tid for 

WINNER JOGGESKO 

VI HAR OGSA GODT 
UTVALG I KONFIRMASJONSSKO 

1/) 
JLaa'-ama=]--K(.  

FLATEBYSENTERET 
lit. 09/92 83 74 

Apent 	10-17 
Fred 	10-18, 
Lord. 	 9-14 

NYHET 
STOR PIZZA ca. 3 pors. 
Fra kr 75.- til kr 85.- 

Var catering leverer 
ogsà til konhirmasjon. 

Intemasjona! meny 
Fersk pizza hver dag 
(kan tas med hem) 

Flatebysenteret, 1911 Flateby 
TIf. 9288 60 

Tror du det er dyrt a reise til Italia? 
Langt ifra, ta en tur pa 
Ristorante pa Flateby. 

Med italiensk miljø og god atmosfre. 

ITALIA 

VISA OG EUROCARD 

alle rettigheter 

APNINGSTIDER: 
Mandag 	kI. 11.00-23.00 
Tirs., on bra 	 kI. 11.00-23.00 
Fre., Iør 	 Id. 11.00'2330 
Sendag 	kI. 13.00-21.30 

KVIKK RENS 
Rens mens du 

handler 

pa senteret! 

cJPaaiamci 
Pm Er 

Flatebysenteret - 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

8 VIGNETT 

Bapnehagen mao ut 
Et flertall i kommunestyret sa mandag kveld nei til fortsatt 
utieie av lokaler til Ytre Enebakk Husmorlags korttids-
barnehage ved Ytre Enebakk skole. Begrunnelsen var kom-
munens egnet behov. 

Fritidshjem 
lagt pa' is 
Kommunestyretsflertall gikk mandag kveld inn for a legge 
det videre arbeid med fritidshjemtilbud pa is inntil den Øko-
nomiske situasjon kan forsvare innfØring av nye tiltak. 
Det var formannskpets mindretall som hadde anket saken 
inn for kommunestyret etter at deres forslag, framsatt av Jo-
runn Buer (AP) ble nedstemt. 

Mindretallets forslag framsatt av 
Buer gikk Ut pa a nedsette et p0-
litisk utvalg pa tre medlemmer, 
som skulle legge fram forslag til 
lØsninger pa fritidshjem i 
Enebakk.Mandatet var at bud-
sjettet pa 50.000 som ble avsatt 
til fritidshjem i 86, skulle opp-
rettholdes, det skulle tas kontakt 
med omliggende kommuner med 
tanke pa mulige alternative lØs-
finger for tilpassing til Enebakk. 
Det skulle tas sikte pa a behand-
le utredningen i formannskapet I 
september, og skolesjefens kon-
tor skulle vre sekretariat. 14 av 
kommunestyrets medlemmer 
gikk inn for dette, mens 19 stem-
te for a legge arbeidet med fri-
tidshjem pa is. 
Buer (AP) argumenterte med at 
fritidshjem er et prioritert tiltak. 
Hun minnet om at et slikt tilbud 
vanhigvis er apent fØr  og etter 
skoletid og at det derfor er for let-
tvint a skylde pa kapasitetspro-
blemer ved skolene. -Det er et 
behov, og det har gatt aitfor lang 
tid til a fa til noe her, sa hun. 
Her fikk hun fØlge av Gina Sig-
stad som sa at behovet er doku-
mentert i Barne og ungdom-
splanen i 1981, og at ogsà helses-
Øster kan bekrefte dette behovet. 
Tom Nilsen Sv mente at dersom 
kommunestyret ná skulle velge a 
legge dette arbeidet pa is, yule 
det vre forstáelig om publikum 
mistet tihiten til politikerne. Han 
advarte mot a bruke den Øko-
nomiske situasjonen som argu-
ment i denne saken. 
Liv Vikan H, minnet om at kom-
munen hadde mange eldre saker 
enn denne gymsalen pa Stranda, 
SvØmmehahlen pa Enebakk 
ungdomsskole.-Ná ma vi gjØre 

dette ferdig fØrst  fØr vi kan sette i 
gang med nye tiltak,sa hun. 

Nei til Ole 
Kommunestyrets flertall gikk 
mandag kveld inn for a avsla sØk-
naden fra Østlandske Entre-
prenØrforretning A/S om omre-
gulering av ca 3,8 da i Klokkeru-
dasen til enebohigtomter. I regu-
leringsplanen er omrádet avsatt 
til konsentrert smáhusbebyggel-
se innenfor husbankens kost-
nadsrammer. 
øie begrunner sØknaden med at 
de har gjort gjentatte forsØk pa a 
M interessenter til utbygging i 
trad med reguleringsplanen uten 
at det har lykkes, og mener nâ at 
etter 6 âr, som det er gatt siden 
reguleringsplanen ble godkjent, 
er tomteprisene bhitt sâ hØye  at 
det er tvilsomt om man kan opp-
nâ husbankflnansiering i det hele 
tatt. 
Da formannskapet behandlet sa-
ken fikk radmannens forslag om 
A imØtekomme sØknaden 1 stem-
me, mens flertallet pa 8 gikk inn 
for at forslag fra Jorunn Buer om 
A avsla sØknaden. 
Representanten Jan WickstrØm 
(Fr.p) som i formannskapet gikk 
inn for fiertallets innstilhing pa a 
a.rs1á sØknaden hadde imidlert.id  
forandret mening underveis, og 
sluttet seg i mandagens kom-
munestyremØte til mindretallet 
som yule imØtekomme sØknaden 
om omregulering. Han sa at det 
etter formannskapets mØte var 
kommet til nye momenter i sa-
ken, uten at ban gikk nrmere 
inn pa disse. 

Skolen har Ønsket a disponere 
lokalene de to dagene I .uka hus-
morlagets korttidsbarnehage har 
leiet disse. Lokalene skal brukes 
av fØrsteklassene. 
Da saken ble behandlet i for-
mannskapet gikk et mindretall 
inn for et forslag framsatt av Jo-
runn Buer om at det er Helse og 
sosialstyret som skal disponere 
helsestasjon og fØrskolelokaler 
ved Ytre Enebakk skole, og at 
Ytre Enebakk Husmorlag for-
tsatt Mr disponere fØrskoleloka-
lene i samarbeid med den kom- 
munale 	korttidsbarnehagen, 
som ogsa holder til i lokalene tre 
dager i uka. Leietiden skulle set-
tes til 1 ár av gangen. Forslaget 
inneholdt ogsa et punkt om at 
Helse- og sosialstyret/skolesty-
ret matte finne alternative lØs-
ninger pa plassproblemene. 
Dette forslaget flkk tre stemmer i 

-Vii en refinansiering av da-
gens tan etter ordfØrerens 
mening ha gunstig virkning 
pa kommunens 
likviditet? 
Dette var spørsmaiet repre-
sentanten Tom Nilsen fram-
satte i en Anterpellasjon i 
mandagens kommunestyre-
mØte. 
-Hvis svaret er ja, hvorfor ble 
dette ikke vurdert i forbindelse 
med behandhingen av kommuens 
hikvide situasjon. 
I et notat som ble sendt for-
mannskapet i begynnelsen av 
mau foreslâr Nilsen en refinanie- 

formannskapet, mens flertallet 
Ønsket a prioritere skolens behov 
og si nei til fortsatt utleie til Hus-
morlaget. Mindretallet anket sa-
ken inn for kommunestyret. Men 
ogsa her ble det flertall for avslag 
pa Husmorlagets sØknad om for-
tsatt leie. 
Midlertidig løsning 
Ytre Enebakk Husmorlags kort-
tidsbarnehage ftt leie lokaler pa 
Bjerkely for âret 1988/89. Man 
menighets barnehage holder og-
sa til i disse lokalene, og ogsa de 
har ârskontrakter med Det Nors-
ke Misjonsselskap pa leie av lo-
kalene til barnehagedrift. 
Sorli? 
Under debatten kastet Gina Sig-
stad (V) fram tanken om at kom-
munens eiendom SØrhie ved Tan-
genkrysset i Ytre Enebakk mull-
gens kunne egne seg til bame-
hage/fritidshjem. 

ring av dagens lan i ABC - bank, 
et notat ban ikke sa langt har 
ftt svar pa. 

I sitt svar pa interpehlasjonen pe-
ker KjØhle pa at det kun er kort-
siktig gevinst a oppna ved re-
finansiering fordi geviristen hg-
get at man i -an*e beaker ha-
neinstitusjoner kan oppnâ av-
dragsfrihet for noen ar, mens ren-
ten i virkehigheten bhir 
hØyere.-Dette eren kortsiktig 
løsning. Fra kommunens side 
har man sett de fordeler en shik 
refinansiering kan innebre, sa 
KjØlle, - spesielt nár det gjelder 
kommunens handlefrihet. Ulem- 

pene er imidlertid først og fremst 
knyttet til at man utsetter pro-
blemene. Han mente det van 
umughig a vurdere refinansiering 
10&eve1 fra en langsiktagØ*o.o 
misk analyse, altsá ved behand-
hing av LTB. KjØlle anbefalte 
kommunestyret ikke a realitets-
behandle Nilsens forslag, men 
sende saken over til formannska-
pet til vurdering i forbindelse 
med LTB. 
Dette van det da ogsa flertall for i 
kommunestyret. 

Lâneopptak 
Kommunestyret vedtok enstem-
mig mandag kveld a ta opp lan 
pa kr 1.200.000IkLP til finan-
siering av Kirkebygden barne-
hage. Lanet er avdragsfritt i 2 ar, 
og med effektiv rente pa 13,96 
prosent. 
Resten av prosjektet finansieres 
med lan pa 2.000.000 i Husban-
ken, og 100.000 av fondsmidler. 

Til restaurering og oppussing av 
gamle herredshus ble det vedtatt 
A ta opp lan pa 350.000 kroner i 
ABC bank. LOpetiden her er pa 
fern Ar, effektiv rente pa 15,8 pro-
sent. PA forslag fra Tom Niulsen 
ble det ogsa vedtatt at lanet skal 
sØkes innarbeidet i eventuell re-
finansiering som firmer sted i for-
bindelse med behandling av 
langtidsbudsjettet. 

Det ble videre enstemmig ved-
tatt a ta opp et lan pa 1,2 mill i 
KLP til utvidelse av gymsalen 
ved Stranden skole. Effektiv ren-
te her er 13, 96 prosent, lØpetid 
to ãrs avdragsfri periode og 10 an 
med halvârlige avdnag. 

Bevilling 
Kommunestyret gikk mandag 
inn for a gi Jon Hamre, Vangen 
skistue skjenkebevilling for peru-
oden 1.4.88 til 31.3.90 for 01 ki. 2 
samt yin til overnattingsgj ester 
og sluttede selskaper. Avgiften 
ble satt til 2000 kroner pr ár. 

Refinansieping vurderes 
I forbindelse med LTD 

Alt I hageutstyr, 
skogs- og verneutstyr 

Eget service- 
verksted 
Utleie av 

hagemaski ner 

SALG AV 
BARKMASSE 
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Karisens 
Bilruter A/S 

Avd. Hageutstyr 
1911 Flateby 
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Onsd. 1.6. kl. 19.30: 
MenighetsmØte. 
Torsd. 2.6. kl. 11.30: 
Formiddagstreff. Odd 
Lund deltar. 
Fred. 3.6. kl. 19.00: 
Ungdomssamling. Gro 
og Leif Petter Moe. 
SØnd. 5.6. kl. 10.00: 
Søndagsskoiens familie-
dag pa Ytre Enebakk 
skole. Hornmusikk. An-
dakt. Junior'n synger. 
RebuslØp. Saig av for-
friskninger. 
Alle hjertelig velkom-
men. 

El 
penger til det allerede, sa han. 
Tidemann ga sin fulle støtte til 
Gina Sigstads forslag om fly plan 
for skolestruktur Dette ma til 
uansett, sa han, og ga utrykk for 
at man burde hatt denne planen 
tiduigere. 
Sigurd Birkeiand(AP), fant imid-
uertid Nilsens forslag om tilret-
teieggeing av ogsa det foreuig-
gende prosjekt for etappevis Ut-
bygging interessant, og mente at 
formannskapet her hadde vist en 
defensiv houdning. Han kunne 
imidlertid ikke stØtte Tom Nil-
sen nar det gjaldt forsiaget om 
tidsfrist til 1.september. 

RELIGIOSE MØTER 

KUNNGJØRINGER 

Enebakk pensjonist- 
torening 
har grØtfest pa Herredshuset 
onsd. 8.6. ki. 17.00. 
Turen til Karistad 9.6. starter 
fra Gjeddevann pa Flateby 
kl. 9.00. 
Vel mØtt! 

Styret 

Staliplass 
til 1., Ytre Enebakk, gode 
ridemuligh. i nrheten. 

B.M. hest 

VIGNETT 9 

POLITI- 
RUNDEN 

Politiet fikk i helgen melding 
om hytteinnbrudd ved Land-
skaug og Kiemma. Innbruddet 
har skjedd i tidsrommet mellom 
pinse og nã. Ved innbruddet er 
det butt stj1et noen luftpistoier 
og 1uftgevr, samt ammunisjon. 
Politiet ber om at folk someven-
tuelt har sett eller hØrt  noe i 
distriktet rundt Landskau-Kiem-
ma i det aktueiie tidsrommet, 
melder i fra til iensmannskon-
torét. 

SØndag formiddag skjedde det 
en mindre trafikkulykke ved 
TØmmerbráten. En personbil 
kom fra Dalefjerdingen og over-
holdt ikke vikeplikten i krysset. 
Begge bilene ble ramponerte, og 
en person ble brakt til lege, dog 
med mindre skader. 

Mandag ble en pikei 10 árs-ai-
deren truffet av en bil ved bade-
plassen ved Vag. Jenta krysset 
veien, men snudde og gikk Ut 
veien igjen og rett inn i bilen. Bil-
fØreren stoppet og snakket til 
jenta, men kjØrte videre uten a 
oppgi navn og adresse. 

Politiet har kontaktet ved-
kommende, og han ma regne 
med anmeldelse for forholdet. Pi-
ken slapp fra sammenstøtet med 
noen skrubbsâr. 

A 
Flybo skulle forstâ boligtiibud. 
Her er ikke planen i trâd med 
vedtak mente StrØm og viste til 
at det i planen anbefales at kom-
munen selv gâr aktivt inn i arbei-
det for a skaffe boligtilbud. 

StrØm viste videre til anbefalin-
gen av mottak av en ârlig kvote 
PA 10 til 15 flyktninger, og mente 
at det ikke var i overenstemmel- 
se 	med 	vedtaket 	i 
kommunestyret,-Jeg hâper vi nâ 
er nØkterne innser kommunens 
situasjon og retter 055 etter den-
ne, Vi ma bruke ressursene til 
best mulig a integrere de flykt-
ningene vi har sagt ja til a 
motta.Hvis vi gaper over mer enn 
vi kan sveige gâr det fØrst og 
fremst utover flyktningene, men-
te han. StrØm  viste ogsâ til Øko-
nomi som han mente av andre re-
presentanter ble satt opp mot 
medmenneskelighet. Det er med-
menneskeuig a prØve a unnga 
konfiikter, sa han, og det er ogsá 
medmenneskelig a tenke pa egne 
unge og eldre. Ellers Ønsket 
StrØm at man na skulle ta imot 
de 13 flyktningene man hadde 
sagt ja til pa en verdig og for-
svarlig mate, men forØvrig  legge 
handlingsplanen pa is, inntil 
man hadde hØstet erfaringer av 
dette mottaket. 

Tom Nilsen (SV) sa at han ikke 
Ønsket a kommentere StrØms 
forslag. Han sa seg imidiertid til-
freds med en god rammepian. - 
Dette arbeidet ma na fØlges tett 
opp, sa han, og benyttet anled-
ningen til a rette en takk til flykt-
ningekonsulenten og den tver-
retatuige arbeidsgruppa for det 
arbeidet de hadde lagt ned med 
planen. 

Ogsâ Tore Tidemann (H) rettet 
en takk til flyktningekonsulen-
ten og den tverretatlige arbeids-
gruppa for et glimrende arbeid, 
og for en oversiktuig og ryddig 

Milj Øvernplan 
—Foreligger konkrete pa-
ner for utarbeidelse av et 
strategisk 	miljøvern- 
dokument for Enebakk 
kommune 
Dette spØrsmâlet representan-
ten Tom Nilsen(SV) stilte ord-
fØreren i en interpellasjon i kom-
munestyret mandag kveld. 
Nilsen viste i den forbindelse til 
behandlingen av kommunepla-
nen, hvor det ble vedtatt at det 
ved fØrste revision av planen 
skulle innarbeides et eget kapitel 
om miijØvern. 
OrdfØreren bekreftet i sitt svar at 
det i dag ikke fmnes noen samlet 
plan for miljØvern  i Enebakk, 
men at det foreligger sektorpla-
ner som i en viss utstrekning be-
rØrer omrãder som gár inn under 
begrepet.Han understreket be-
hovet for a utrede en slik 
plan,men sa at det kan kreve spè-
sieli kompetanse, og at MijØvern 
og friluftsnemnda vii vurdere 
dette umiddelbart og eventuelt 
fremme dette i forbindelse med 
budsjettforsiaget for 89. 
Tom Nilsens forslag om a Ut-
arbeide en miljØvernplan i inne-
vrende ar, alternativt en 
grovskisse a bygge videre pa med 
tanke pa et forslag i forbindelse 
med budsjettbehandiingen for 89 
ble vedtatt oversendt formann-
skapet til videre behandling. 
Fiere av representantene ga ut-
rykk for behovet for en slik plan, 
ikke minst sett pa bakgrunn av 
hendelser den siste uka. 

plan, med aile de viktigste mo-
menter rnnbakt. 
Tidemann betonte sterkt vart 
ansvar for medmennesker og sa 
at vi bØr  vre glade for den an-
ledning til styrking av vàrt 
nrmiljØ som mottak av flykt-
finger gir. -Det gir oss mulighet 
til a utvide var kulturelle hori-
sont, sa han. Tidemann pâpekte 
ogsá at mange land uten váre for-
utsetninger patar seg store opp-
gayer nar det gjelder a motta 
tlyktninger,og mente at dette er 
en oppgave vi ikke kan gjØre  til 
gjenstand for ensidige Økonomis-
ke vurderinger pa. 
Nâr det gjelder det politiske an-
svar forsamordning og videre-
fØring, mente Tidemann at dette 
bürde legges til formannskapet, 
mens flyktningekonsulentstillin-
gen administrativt burde ligge 
under radmannen. 

Stopp ørkenen! 
LØrdag 4. juni vii vi markere Verdens MijØverndag 

med plantesaig av smá bartrr utenfor fØlgende for-
retninger: 
Løken Matsenter, Vardeberg, Haaland og Flateby Gren-
desenter. 
Inntekten gár i sin heihet til et treplantingsprosjekt i 
Afrika. 

Enebakk Senterparti 

Karl Lunds Legat 
Smâbrukere i Enebakk kan søke om midler til inn-
kjØp av sâkorn, kunstgjØdsel og settepoteter, samt 
til utbedring av eiendommen. 

SØknaden sendes Enebakk Landbruksnemnd innen 10. 
juni. 

Enebakk Landbruksnemnd 

Enebakk skolestyre 
har mote pa Stranden skole tirsdag 07.06.88 kl. 
19.00. 
Saksdokumenter er utlagt pa skolestyrekontoret. 

Carsten H. BarbØl 
leder 

Flateby Vannverk A/L 
Restriksjon pa hagevanning og 
bruk av spyleslange 

Informasjon utsendt i mars, blant annet om hagevan-
fling er ikke lest eller tatt hensyn til. Unormait forbruk 
sist fredag fØrte til at HØydebassenget ble tØmt. Dette 
fØrte til brunt - grumset vann og trykktap for mange 
abonnenter. Med sâ stort forbruk har vi heller ikke nytte 
av renseaniegget. Bassenget her renner tomt nâr for-
bruket overstiger Ca. 70 m3  pr. time og urenset Gjed-
devann slipper da automatisk inn pa nettet. 
Fra 1. mai til ut sept. gjelder fØlgende ordning: 
Hus med like nummer 2, 4, 6 osv. vanner mandag, ons-
dag og fredag fra kl. 20-23. De Øvrige, tirsdag, torsdag og 
lØrdag, samme tider. Hus uten nr. følger siste gruppe. 
Kun en slange pr. husstand, og den skal vre tilkoblet 
spreder. Spyling og bilvask med slange inngár i oven-
nevnte ordning. Vanning med kanne, bØtte er til enhver 
tid tillatt. 
HUSK AT DRIKKEVANN ER EN NATURRESSURS! 

Styret for Flateby Vannverk A/L 
Pal Rust 

HAR DU 

$PESIALAVFALL? 
Innsamling av miljØfarlig avfall og spillolje vil skje 

lØrdag 416 kl. 10-13 
pa senteret i Ytre Enebakk og pa Flateby. 

Venstre viser initiativ pa miljØverndagen. 

KLIPP UT— — — — — — — — — — — wKLIPP UT, 

Flateby Legekontors 
äpningstider 

 

   

(Mandag - onsdag og annenhver fredag) 
I tiden 15.5. til 15.9. har Enebakk kommune sommertid. 
Legekontoret er da betjent mellom kl. 08.00 og 15.00. 
FØrste time er kl. 09.00 og siste time er kl. 13.30. 
Tiden utover dette er beregnet til administrative opp-
gayer og lab. arbeid. 

TELEFONTIDER: 
For timebestiiling, svar pa prover, sykmelding/frisk-
melding, eventuelt andre ting som kan ordnes gjennom 
iegesekretren i tiden kl. 09.00-11.00 og kl. 13.00-14.00. 
For samtaie med legen er telefonticlen som for: 
Mellom kl. 11.00 og 12.00. 
Henvendelse pa forkontoret mellom kl. 09.00 og kl. 12.00 
og mellom ki 13.00 og kl. 14.00. 

'•KLIPP UT' 	— 	KLIPP UT.' 

Førsteklasses 
beagle-hvalper 

  

Rosa pikesykkel 
Diamant m/3 gir, ramme 48 
cm, selges. (Sykkelen er i god 
stand). 

Henv. Káre Marsdal, 
Ytre Enebakk, tlf. 09/92 47 23 

selges. Ypperiig fam. hund og 
fin jaktkamerat. Lev. kiare. 

Ralingen, tif. 06/83 7159 
dag, etter ki. 17.00 06/83 99 62 

  

Cuttesykkel DBS 
10 gir, touring-sykkel mlbuk-
kestyre, ramme 48 cm, selges. 

Henv. Káre Marsdal, 
Ytre Enebakk, HE 09/92 47 23 

  

Bat 17 tot 
40 hk. Evinrude motor, med 
henger, til salgs. Pris kr 
15.000,-. 

   

Henv.: Westlie, 
HE 92 63 33 

       



-D 

Ski 
Bcgrvclscsbvr 

CHR.STENSRUD EFTE ç 

Asenvn. 3, 1400 Ski 

Telefon 87 30 60 
Vakttelefon 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byra 
gjennom 60 ar 

BEGRAVELSESBYRAER 

-fl 

 

	rb 

   

   

Aldersgrensen 
for ãtipple 
er opphevet. 
I motsetning til det 
mange tror, er det 
faktisk ingen alders-
grense for a tippe. 
Alle kan tippe, og alle 
kan vinne. Samme om 
du er 7 eller 70. Prey 
selv! 

TIPPING 
ga 719 millioner til idrett 
og forskning i 1987. 

(f)eL J 

JaLekkkevL 
VIDEO - SNACKS - TORAH - KIOSK VARER 

Apent til kI. 22.00 

1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 92 47 10 

FOLLOS STØRSTE BILLEVERANDOfl 

FOLLO AUTOCOI 

   

FORDSENIERET KJEPPESTADVN. 30, SKI. TLF. 670760 

Importør: Harald A. Moller A/S 

Erfing Rod A/S 
Hoen, Sekkelsten IndustriomrSde 

TIf. 88 16 15, 1800 Askim 

Tenker du 
fly eller brukt bil? 
TA KONTAKT MED VAR 
MANN I ENEBAKK 

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

Polo Stasjonsvogn 
96.700.m 

Ferdig registrert og levert. 
Kom og se p5 en 88-modell Polo Stasjonsvogn, og se 
hvor mye du f5r for pengene! Polo er en av de stOrste 
smSbilene, bygget som stasjonsvogn, med stor bakluke 
og lay innlastingsheyde. 
Den gunstige prisen p5 Polo CL Stasjonsvogn er den 
samme i hele Norge, inklusive frakt og leverings-
omkostninger. 
Polo er ogs5 rimelig 5 forsikre, og har svrt god 
annenh5ndsverdi. 
Kom og se p5 en Polo Stasjonsvogn. Og la oss vise deg 
et godt regnestykke! 

Volkswagen 
-velges med hode og hjerte. 

Vanhig pris 108,70 

NA 8500 

STROM ME N 

10- VI G N EU 

Buster 
henger 

Bat - vare - hest og bil 
Gode ti/bud 

fra produsent 
1860 Trogstad 
hf. 09/82 64 88 

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tilpasses 
• Timebestilling 

TIf. 09-870524 

Optiker Krogh 
Ski Optiske 
(Princess Huset) 
Asenveien 1,1400 Ski. 

L7Lj.S1Ci1 
	

it f— 05 
	v reser 

1800 ASKIM 

Rabarbra mottas til pressing I o.m. onsdag 1. juni t.o.m. 
torsdag 23. Juni ki. 12.00. 
Rotknoll og blad ma fjernes og stilkene buntes. 

Apningstid: 	  9.00-16.00 
Lørclag: 	  9.00-12.00 
Stengt mellom 	13.00 og 13.30 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og Fakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TH. 09/95 72 01 e. kI. 17. 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	W41 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Fedseisdag - 
ekteskap inngãs - 

for!ovelse - 
nye verdensborgere 

EN NOTIS 
PA SIDE 2 
er popuIrt og 

koster ingenting! 

Jijiictt 
Postboks 62, 1912 Enebakk 

TIf. 92 65 40 - 92 65 50 

Vi har FLYTTET! 
Fra 25. mai finner du oss 

I Stasjonsveien 18, 
vis-à-vis Strommen Storsenter. 

De forste par ukene har vi mange 
gode Ilytte-tilbud 

Bl.a.: Ved kjop av store pakninger 
PRE-GLANDIN 

blir den pakket i spesial-krukke fra ARABIA 
- sâ langt beholdningen rekker. 

168 stk. 	 360 stk. 
Vanhig pris: 229,- 	Vanlig pris: 579,- 
Var pris: kr 265,- 	Var pris: kr 520,- 

NATURRIS FRA HELlOS 
Biologisk dynamisk dyrket. 
1 kilos poser, vanhig pris 28,80 

MELBROSIA FOR KVINNER 

2490
NA 

 

Ifel:ek,p:t ff77\  
Strommon, f/f.: (06) 81 25 33 



FRISØR MURERE RORLEGGER 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

BILFIRMA VETERINIER 

AuOi Erling Rod A/S 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

TØMMERMESTER 

ENTREPRENOR 

Graving — sprengning — transport 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenorfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TIf. 92 8853 - 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

i  Eli_AG 	J 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Klasse A - Klasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretirner i Enebakk. 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

KVIKK RENS 
in . UP 
tza?.ama 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Rolf NassvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

EL.INSTALLASJON 

SJAFORSKOLE 

SPESIALFORRETNINGER 

TANNLEGE 

Landbruksregnskap, Økonomi 
& bandelsregnskap 

Brede Cjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askirn 

TIf. 88 15 70 

Flateby Antirust 
KjØp og saig av hiler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 
TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby 

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

SKEUSMO DYREKUNIKK 
Vet. Knut-Arne Nrnverdal 

N. Riisgárd, Kjeller 
(skllt fra Fetvn. vlftyplassen) 

Apnirigslider: 8.30-15/17.19 
Timebestilling 06/87 85 00 el. 

"DROP IN,,  8,30-14. Stengt helg. 

(RuJuy4$g1va 
1i 
JW lJAL 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 
bedrifts-radgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tlf. 92 47 

Cnebakk 
e 9fl skapskonto r 

Medlem av 
bRFNorske Regnskapsbyrers Forening 

III. 09/92 63 03 
Postboks 24 	 KR 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

Stramsborg & 
Enersen A/S 

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

GLASSMESTER 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Apent: 
Mand. - fred. 10.00-18.00 

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

Ytre Enebakk - tlf. 9254 13 

Ristorante ITAIJA as. pizzeria 

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

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

Økonomi & Reguskap Enebakk A/S 
"Alt innen regnskapsiienester" 

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

Telefon 92 53 31 — 94 22 65 

Enebakk 
Transformator 

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

Lennestadvn. 5 	TIf. 09/92 65 43 
' 	1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

.ppz Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 
Fast pris 

Bygg- og tommermester 

BJØRN BRIENNA 
1914 Ytre Enebakk 
Telefon: 92 41 17 

Mobiltlf. 094/30 878 
OPPUSSING 

REPARASJON 
TILBYGG 
NYBYGG 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andreen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Nlw- 

1JlIllFm.  
htluiiii 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob, It, 094/11 747 
lIt. 9248 92 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Medaijeskap og innrammede akvarel/trykk 
1911 Flateby — tlf. 9286 10 

Ogsá kveldstid 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJEL[ BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Oppl.r/ng pa b/I 

Teorikurs — Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisør 

Saig av hârpreparater og parfymeartikier. 

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

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

Bjerke Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

D. FREI I AG &CO 
Etektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon — Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bit - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94 

CS Containerutleie 
Utleie av avfallscontairiere fra 2-8 rn'. 

TIf. 8370 19 
Mobil 094/23 576 

Siw's salong - tlf. 928049 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

Dame- 09 herrefrisør 
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord. 

Stengt: Mand. og torsd. 

K.S YrkeskIr 

Wk 	
 Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 09/83 81 54 
Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Rrødrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplanering 

og annen massetransport. 

RIingen 
TIf. 8370 19/72 1685 

1800 Askim 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 
Kjop din nye eller brukte bil hos oss. 

TIf. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 
1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKE RM ESTER 

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

Stein DarreHanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

VIGNETT 11 
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Ung lykke og gammel tradisjon Bevisst— 
gjoping 

Et lykkelig brudepar etter vielsen. 

—Bevisst-
g3øring i forhold til hvordan 
vi behandler miljøgifter er 
en vesentlig del av siktemâ-
let med denne aksjonen, sier 
Johan Ellingsen (V). 
Han hâper at containerne, som er 
stilt gratis til disposisjon av Re-
nor vil bli flittig benyttet og vre 
breddfulle etter tretimers - ak- 
sjonen 	fØrstkommende 
lØrdag.Under aksjonen vil Ven-
stre dele ut miljØrosen pa sen-
teret i Ytre klokka 1. 

BØndene er en av aksjonens 
màlgrupper. —Jegvil tro at de bar 
mye spesialavfali i form av olje 
og piantevernrester som de øns-
ker a bli kvitt, sier Ellingsen 

Det vil vre kvalifisert mann-
skap tilstede pa hver av con-
tainerne til a ta seg av avfallet. 
- Opprinnelig hadde vi tenkt at 
folk skulle kunne là kvitte seg 
med dette avfaiiet gratis, sier Jo-
han Ellingsen. Imidlertid fikk vi 
ikke noe stØtte fra MiijØvern-
departementet, og ettersom det 
koster a levereproblemavfall, blir 
vi nØdt til a ta noe for dette. Vi 
hàper likevel at folk firmer det 
verd pengene a kunne bli kvitt 
problemavfallet pa en forsvarlig 
mate. Det vii forØvrig  bli sendt ut 
en folder til alle husstander, med 
utfØriig informasjon om hva som 
skal samles inn, og hva som er 
miii Øfarlig avfall. 

I henhold til forurensingsioven er 
det egentlig kommunenes plikt a 
samie inn spesialavfall. Bare fâ 
kommuner er kommet i gang 
med denne ordriingen fordi det 
krever et skikkelig mottakerap-
parat. MiliØverndepartementet 
arbeider nâ med et opplegg for 
dette, forteller Ellingsen. og pa-
peker samtidig at kommunen sá 
snart som ràd er bØr  fã inns am-
ling av miliØfarlig avfall inn i or-
ganiaserte former. 

. 	CgpvAVSEV 
MPJSSEN! 

HUSk AJEFoPIWg- 

Landsomfatter.de  

BIL-BAT 
CARAVAN. 

FORMIDLING 
Skal du 

KJØPE eller.SELGE? 

Kurante, rimelige, 
eksklusive. 
Ring oss!! 

09/92 63 48 
kI. 10.00-21.00 

Annonse/datasaig 
Formidlirig. Forsikring. 

Finans. 

Lørdag giftet Mari Ann 
Wiik, yngste clatter av 
Nils og Else Wiik, og Hans 
Olav Vefald seg I Mari kir-
ke. 

I et stràlende mai-vr kom 
de nygifte ut av kirken og steg 
opp i en blankpolert triile 
trukket av Borken, den siste 
tØmmerhesten som ennà er i 
arbeid i Enebakk. Ferden 
gikk fra kirken og opp til Ha-
raldstad, brudens barn-
domshjem. Her ble bryllupet 
feiret pa god gammel mate, 
med et skikkelig lâvebryllup; 
Haraldstad-làven var pyntet 
og dansegulvet var kiart. 
Bryllupsmenyen besto av 
rØmmegrØt og spekemat bl.a. 
Dansen ble trâdd til gode 
gamle trekkspilltoner, men 
ogsà de unge rytmene lot seg 
hØre. Et lite band bestàende 
av unge musikere tok seg av 
dette. 

Vi gratulerer brudeparet 
hierteiig. 

Forsøpling 

Karl Steen har en liten frittstá-
ende biegârd i Enebakk. En mor-
gen han kom ned for a se til ku-
bene, mØtte det ham et trist syn. 
Natursvinet hadde vrt pa ferde 
her. SØppel og skrot là spredd ut-
over hele. Papir og skrot, tomme 
Ølbokser og alt det som et skik-
kelig natursvin med <<respekt 
for seg sjØl etterlater seg. Dette 
natursvinet hadde til alt overmài 
vrt sâ hensynsfull at det hadde 
lagt igjen bade navn og adresse 
pa stedet. 

Hvorfor skal folk grise til pa 
denne mâten? spØr Steen. - Folk 
kaster ifra seg alt over alt, se bare 
pa hvordan det ser ut langs riks-
veien, det ser jO ut som en korn-
munal fyiling. Jeg har til og med 
funnet nyfødte hundevalper og 
katteunger kastet ned i veiskrâ-
ningen. Slikt gár da ikke an. 

Nei folkens, skal dere raste, sà 
ta med dere sØpla  deres hjem 
igjen. Har dere noe hiemme dere 
skal kvitte dere med, sà er søp-
pelfyliinga plassen. 

MART 
0 

FYLL NA 
Du far garantert Norols laveste listepris fra 
1. mai till. september hvis du bestiller for 15. juli. 

Du slipper rimelig unna - og kan vente til 
september med betalingen. og du kan gjerne 
fordele betalingen over inntil 6 màneder, 
med minst kr. 500 
pr. mnd. Gi oss beskjed ' 
nàr du bestiller. 

Flere og flere 
benytter seg av var 
sommer-
oppfylling. 
Ring og 
bestill I dag! 

OBS! 
Tilbudet 
gje!der vi!Iaer 
og rekkehus. 

Telefon - 
Paralin 68 65 10 
- Fyr.olje 67 43 80 

ft* i 0081'04 
R  A-,, ij 

V 

I 
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Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5.95 
Aim. piass pr. mm kr 2.70 
Tekstside pr. mm kr 3.70 
Innlev.frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn.ann.: Mandag kI. 9.00 

Abonnementspris: 
Kr 110,- pr. halvàr, kr. 220,- pr. àr. 

   

Redaksjon og ekspedisjon: 
Nyberg 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
TIf. telefax og eksp. 92 60 04 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 32 98 

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

Avisen trykkes I Indre Smaaienenes Avis 
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