
Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

b/stand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 

De far stua ti"Ibak'e 

Beboerne av try gdeleilighetene pa Kopás kan puste lettet Et enstemmig for-
mannskap har vedtatt at de skalfà stua si tilbake. 

Aasbo 
slutter 

Kommunens Øko- 
nomisjef 	Jan Olav 
AasbØ bar sagt opp sin 
stilling. Han skal be-
gynne i fly stilling hos 
fylkesskattesjeferi, hvor 
han skal arbeide inneri-
for omràdet datasty-
ring av Økonomi. P.g.a. 
ansettelsesstoppen i 
kommunen skal alle 
stillinger som blir ledi-
ge vurderes fØr even- 
tuell 	 fly 
utlysing. SpØrsmalet 
om fly utlysing av Øko-
nomisjefstilliflgen ble 
behandlet i formann-
skapets mote mandag 
kveld, hvor et en-
stemmig formannskap 
?edt 	 
skal lyses ut. 

75.000 
Et forhandlingsutvalg 
fra kulturstyret har 
blitt enig med styret i 
Flateby SamSunnshus 
om at husleien for Fla-
teby Ungdomsklubb for 
de kommende to ár set-
tes til 75.000 kroner i 
stedet for 90.000 som 
opprinnelig foreslátt fra 
husstyret. 

Kulturstyrets flertall 
sluttet seg i siste mote 
til forhandlingsresulta-
tet, og saken er ná 
sendt til formannska-
pet som skal behandle 
saken like over ferien. 

Lan til tak 
Formannskapet vedtak 

enstemmig mandag kveld 
A ta opp et lan pa 1,7 mill. i 
ABC bank. Midlene skal 
brukes til reparasjon av 
tak, og ventilasjon i svøm-
mehallen ved Enebakk 
ungdomsskole. Vedtaket 
om láneopptak ble fattet i 
medhold av kommunelo-
vens paragraf 22, hastepa-
ragrafen, og saken skal 
derfor ikke videre til kom-
munestyret. 

Vi beklager 
Vignett bekiager at det i artikkelen 
<<Etterlyser ryddeaksjon> i Vignett nr. 25 
ble skrevet at utstikkeren i Vâg, hvor Aa-
ge Svarthoel har hensatt tunge kjØretØy-
er er kommunal eiendom. 

Vi siterer i den anledning fra det gamle 
skylddelingsdokumentet for eiendom-
men Strandvollen I, gnr. 90, bnr. 59: 

-Strandlinjen mot Vágvannet pa andre 
siden av riksveien, rett utfor nordØstre 
og sydvestre delelinjer i en lengde av 58 
meter medfølger i skyiddelingen. 

Med dette dementeres at ovennevnte 
eiendom er kommunal. 
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((&iII1 k&'i og bar je 
tijsaii og a'itreklth 

Fâ gode râd av Anne-Lise 
	F•LL 	 
UR BRILLESENTER   

Blir plassen 
nedlagt9  

- Enebakk Bilopphoggings skjebne er nà pa det 
uvisse etter at fylket har henvendt seg til MiljØ-
verndepartementet om saken. 

Fylkesmannens miljØvernavdeling  har 
nâ anbefalt overfor Miljøverndeparte-
mentet at Egil Svarthol blir fratatt kon-
sesjonen pa drift av bilopplagsplassen 
ved Nyeng. 
Fylkesmannens har ogsá tid- nens miljØvernavdeling har 
ligere henvendt seg til MiljØ- vrt pa be faring i omrádet, og 
verndepartementet i clenne 
saken. Folk fra fylkesman- Forts, side 3 (2) 

Beboerne av tryg-
deboligene pa Kopâs 
far stua si tilbake. Et 
enstemmig 	for- 
mannskap vedtok 
mandag kveld at dag-
ligstua/fellesstua sá 
snart som mulig skal 
settes istand igjen. 

Det var ordfØrer Kâre KjØlle 
som la fram forsiag om A gi be-
boerne stua tilbake, og i vedta-
ket henvises det til Husbankens 
tllvisningslán til ombygging av 
Kopás til trygdeleiligheter, hvor 
istandsetting av dagligstua til 
fellesstue for beboerne inngàr 
som en del av prosjektet det ble 
gitt Ian til. 
Det vises videre til atallerede da-
gen etter kommunestyremøtet. 
hvor Jorunn Buer .AP, tok opp 
saken ombygging av dagligstua 
pa Kopâs til kontorer i skrev 
bygningssjefen til râdmannen og 
ba om at arbeidene matte bli 
stanset. Dette fordi man ikke 
hadde innhentet tillatelse fra 
bygningsradet til a ta deler av 

Forts. side 3 ti 



tfozbohoIdero$sreLtentil*knttenedpa 
etter beste skjnn Du kan skthe auonymt 
men redaksjonen mI ha nava og adress0 

Grovt overtramp 
I Vignett nr. 23 liar kommunens formannskap rykket 

inn en annonse, der det redegjøres for Enebakks Økono-
miske situasjon. Formannskapet nØyer seg imidlertid 
ikke med dette. I annonsen forfektes det synspunkter 
pa innstramningstiltak som det er grunn for a ta av-
stand fra. Eksempelvis fremlegges det som en vedtatt 
sannhet at skolens rammetimetall ma skjres ned og 
at innstrammingstiltakene ma vre forholdsmessig li-
ke store innenfor kommunens ulike sektorer. 

SV reagerer pa disse pa-
standene. Srhig reagerer vi 
pa at formannskapets med-
hemmer forsØker a gi sine egne 
synspunkter skinn av a vre 
universehle sannheter hevet 
over enhver diskusjon. Det 
ma her framheves at kom-
munestyret, som har beslut-
ningsmyndigheten, enna ikke 
hadde behandlet budsjettre-
visjonen og langtidsbud-
sjettet. Ekstra grovt bhir for- 
mannskapets 	overtramp, 
fordi det ble presentert som 
iriformasjon fra Enebakk 
kommune. Hva bhir det neste? 
Hvilke grupperinger vii neste 
gang ga ut og hevde sine egne 
synspunkter i kommunens 
navn? 

Enebakk SV har forstaelse 
for at kommunen ná befinner 
seg i en vanskelig Økonomisk 
situasjon. Det bidrar imid-
lertid ikke UI a rette opp 
situasjonen at formannskapet 
legger seg pa en linje som kan 
oppfattes som en manipula-
sjon bade av opinion og kom-
munestyre. 

.Nei tilrasertngav 
fellesgodene 

I tida framover vii det kom-
me en rekke forsiag som for-
verrer forholdene for kom-
munens innbyggere. Det vii 
bli foreslatt en avgiftsøkning 
her og en nedskjring der. 
Probhemet er at tiertaflet av 

kommunens politikere ikke er 
opptatt av helheten. 

SV vii ala ring om fehhes-
godene. Kommunens Øko-
nomi ma ikke rettes opp ved 
angrep pa helse-/sosial- og 
skohesektoren. Dessverre er 
det disse sektorene som pieier 
A utgjØre  salderingspostene. 

20. juni behandlet kom-
munestyret 1. budsjettrevi-
sjon i innevrende fix. sv var 
har det eneste parti som frem-
met et forshag, der reduksjon 
av rammetimetallet i skolen 
ikke var et av sparetiltakene. 
Den reduksjon pa 80 timer 
som til shutt ble vedtatt, vii ga 
Ut over elever med spesielle 
behov. Det er de 'svakeste som 
rammes. 

Som sa ofte for ble SV be-
skyidt for a fØre  en Økonomisk 
uansvariig politikk. Dette er 
ikke riktig. SVs forsiag til 
budsjettrevisjon inneholdt 
vel sá store besparelser som 
det kommunestyrets fiertall 
gikk inn for. Men.... det er en 
forskjeU. I stedet for a foreshá 
egenandeler for hjemmehjelp 
og nedskjringer av skoletil-
budet. gikk SV inn for a f)erne 
goØre$ 
te. 

Det vii sta mange harde 
slag framover. SV vii fØre  en 
konsekvent kamp mot rase-
ring av fehlesgodene. 

Styret I Enebakk SV 
v/Kari Heier 

Ti! topps med 
telespringar 

Enebakks kultursjef, Per Sandvik og kona, gikk helt 
til topps og sikret seg en førsteplass i landskappleiken 
i BØ i Telemark i St.Hans - helga. 
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Dârlige politikere 
- bra bygd? 

Gudstjenesteliste 
f.o.m. 10.07 t.o.m. 24.07. 

Enebakk 
Søndag 10. 
Mari kirke ki. 11.00: v/Ingrid 
Strand. Nattverd. 

Søndag 17. 
Stranden bedehus, Flateby, 
ki. 11.00: v/Ingrid Strand. 
Nattverd. 
Granly Messefall Id. 19.00. 

SØndag 24. 
Mari kirke kl. 11.00: v/Ingrid 
Strand. 

Sentralsykehuset I Akershus 
23/6-88 
Endelig, vi kiarte det vi ogsâ. 
Alma Beate kom med et 
plopp. 

Bjarne Lie og Ama Beate 
Haugene, Søsterveien 13, 

1,474 Nordbyhagen 

Vi gifter oss 
lØrdag 30.7 i Marl kirke ki. 14.00. 
Agnes Fredriksen Tidemann og 
Roger Hollund. 
Adresse for dagen: 
Borgvn. 3 
Ytre Enebakk 

Bryllup feires lØrdag 9. juli av 
Christin Bergly Olsen og 
Jens HobØl. 
Vielse i Bragenes kirke ki. 
16.00. 
Adresse for dagen: Assiden 
Sanitetsforening, Asiyvn. 44, 
Drammen. 

1LEATIN 
Enebakk 
Pens jonist-
forening 
har tur til SjusjØen. Se 
ann. 
Enebakk 
Handel- Hândverk- og 
Industriforening avhol-
der generalforsamlmg. 
Se ann. 

Politirunden 
Natt til lØrdag var det inn-

brudd i kiosken pa Brmerud. 
Inntrengerne kom seg inn ved a 
bryte opp bakdØra, og de tok 
med seg en mikrobØlgeovn og en 
del matvarer. 

Heier pukkverk fikk ogsâ be-
sØk av ubudne gjester natt til lØr-
dag. Her kom inntrengerne seg 
inn ved a knuse rutene. De tok 
med seg en telefonsvarer. 

Natt til lØrdag, og natt til man-
dag var det inn brudd i lokalene 
til BrØdrene Nesheim bil pa in-
dustrifeltet i Ytre. Tyvene hadde 
knust ei rute for a komme seg 
inn. Her ble det stjálet en del 
verktØy og utstyr. 

Overskrifter kan ofte villede. 
Leser man Vignett 29.6 far en inn-
trykk av at ungdommen i Ene-
bakk har lite til overs for Ene-
bakkpolitikere. Leser man videre 
skjØnner man jo at utsagnet er 
basert pa et heller spinkelt 
grunniag. Den omtalte spØrre-
undersØkelsen omfatter kun 46 
ungdommer, av 1400 elever i ene-
bakkskolen var det et temmelig 
snevert utvalg. Dessuten svarte 
63 prosent at de ikke hadde noen 
menlng om politikerne. Da star 
A ien med Ca. 17 ungdomrner 
som sier Enebakk har darlige 
politikere. Overskriften var altsá 
svrt journalistisk og lite hold-
bar. Men utsagnet stod der Ui-
motsagt. Dessuten, hvordan kan 
de 17 uttale seg sá kategorisk? 
Siden det nyvalgte kommune-
styret kom sammen fØrste gang i 
des. -87, har ikke jeg sett en per-
son pa gallerlet under 30 âr! 
Hoidningene til de folkevalgte 
har man altsá plukket opp andre 
steder. I skolen? I pressen? I 
hjemmene? En ting er helt sik-
kert: De folkevalgte i Enebakk 
gjør ikke noen dárligere jobb enn 
folkevalgte i andre kommuner! 

Vi gjØr det som er mulig Ut fra 
de ressurser vi har UI rádighet. 
Hvls dere ikke liker lØsningene, 
har dere kanskje stemt pa feil 
parti! Folk far de ledere de for-
tjener - ikke sant? 

100 000 mennesker dØr  hvert âr 
av hudkreft i verden. 1% reduk-
sjon i ozonlaget kan gi inntil 4% 
Økning i antall hudkrefttllfeller! 
Hvorfor? Jo, nar ozonlaget svek-
kes vii alt liv pavirkes av sterkere 
ultrafiolett strâling. Strálingen 
kan skade menneskers naturlige 
forsvar mot sykdom. Mye ultra-
fiolett straling skader plantene 
og minsker veksten. Plankton, 
fiskelarver, osv. som er viktig n-
ring for fisk vii ogsâ skades. Det 
er klorfiuorkarboner som bryter 
ned ozonlaget. Hva kan vi gjØre? 
Bevisste forbrukere kan gjØre 
mye ved a la vre a kjøpe varer 
og produkter som inneholder 
KFK (klorfiuorkarboner). De ver-
ste kildene i Norge er: Brann-
slokningsanlegg som inneholder 

—Hvorfor kan ikke folk tette 
sØpleposene sine skikkehig til fØr 
de havner i sØppelkassa, undrer 
en enebakking. Og vi lar herved 

Slutt med hetsen av de folke-
valgte, kom heller og hØr  pa nâr 
kommunestyret har mØter. Hvis 
dere ikke liker hva dere hØrer, sa 
meld dere inn i et parti og vr 
med pa a finne lØsninger pa de 
utfordringer Enebakk star over-
for!! Dere vii bli tatt imot med 
apne armer i alle partier, det er 
gararitert! Slutt a kiage og syte 
og lete etter syndebukker for alt 
som er gait, spØr  heller deg selv 
hva du kan giØre fOr Enebakk!!! 

Hilsen 
Rolf SØrli 

Enebakk Venstre 

KFK eller haloner. SpØr etter 
kulisyreapparat. Hard og myk 
skumplast krever KFK i pro-
duksjonen. Unngá det! En del 
lØsningsmidler og tØyrens er stor 
kilde til problemet. KjØp  heller 
ikke kjØle-/varmevske som in-
neholder noe av dette. En kom-
plett hate over ting du ikke ma 
kjøpe for a unnga nedbryting av 
ozonlaget kan ogsa faes hos Nor-
ges Naturvernforbund. Er du el-
lers interessert i a arbeide med 
miljØpolitikk, tar Enebakk Ven-
stre gjerne irnot deg. Er du mye 
ute i sola i sommer, sa bruk 
krem, heist med en høy  solfaktor, 
sa er du sikker. 
God sommer! 

Rolf SØrli 
Enebakk Venstre 

oppfrodringen ga videre Det er 
uappetittehig a se sØppel strØdd 
rundt kassene etter tømming 
som et resultat av at ikke posene 
oppi kassen er forsvarlig lukket. I 
sommervarmen medfØrer det og-
sa betydelige luktplager dersom 
man ikke er nØye nok med dette. 

- Folk bØr la gressklipperen 
hvile pa sØndag, mener en av va-
re lesere. sa sant, sâ sant. SØn-
dag er hviledag, og for mange 
eneste muligheten til a koble av 
ute I gane eller pa terassen i det 
fine sommervret. Ta ikke gle-
den Ira naboen. Uka har seks an-
dre dager.  

1250 dansere dehtok i landskapp-
heiken, og 12.500 fohkedansentusi-
aster var tiistede, deriblant ogsâ 
spede innsiag av enebakkingar. 

Sandvik har dehtatt i disse me-
sterskapene i 5— 6 ar, og har i 10-
pet av dis.se tevlingene tatt bade 
stØrre og mindre premier, den-
blant ogsa en gjev 1.plass. Dette 

Forskudd 
Formannskapet gikk mandag 

kveld enstemmig inn for at skole-
styret far bruke 125.000 kroner av 
neste ars budsjett til innkjØp av 
skolemateriell. Vedtaket ble fat-
tet med henvisning til paragraf 
22 i kommuneloven, den sakalte 
hasteparagrafen, og skal dermed 
ikke videre til kommunestyret. 
Arsaken til at formannskapet 
gikk inn for a gi skolestyret ad-
gang til a bruke av neste ars 
budsjett til skohemateriell var at 
man skulle fA anledning UI a be-
nytte seg av den gunstige rabat- 

var aitsa andre gang at kultur-
sjefen og kona danset seg fram Ui 
en fØrstepiass i sin klasse hvor 
det deltok 50 par. 

I begynnehsen av august blir 
det nye konkurranser i Kongs-
berg, og i slutten av august skal 
de igjen delta i kappleik, denne 
gangen i Porsgrunn. 

tordningen som er etabhert gjen-
nom statlige tilskudd til innkjØp 
av lremid1er. 

NAr det gjehder heise og sosialsty-
rets sØknad om 100.000 i for-
skudd pa neste ars budsjett UI 
innkjØp av maskiner ved Ene-
bakk syke og aldershjem, gikk 
formannskapet imidiertid inn for 
avslag,og henviste til at inn-
kjØpene ma ordnes pa ordinr 
mate i budsjettet, eventuelt med 
en tiileggsbevilgning innenfor 
egen ramme. 

Ozonlaget er 
0 det der enná? 



Hele laget gratulerte 

Fantastisk, utbrØt brudgom Arne Even-
sen, da han lØrdag ettermiddag sammen 
med sin brud, Marianne Nordli, 
Flateby,kom ut av Enebakk kirke til to-
nene av Maendelsohns bryllupsmarsj. 
Treneren for Enebakk IF's hãndballda-
mer, og lagets spreke mâlscorer var butt 

mann og kone. Og de ble hilst og gratulert 
av hele hándballaget som sto resvakt 
med hândballer pa strak arm, og iført la-
gets grønne og hvite drakter. Risengryn 
regnet over det lykkelige paret, som sam-
men med gjestene satte kursen mot Nosa 
I Ytre for A feire begivenheten. 

U 
bygningen i bruk til annet formal 
en forutsatt. 

Disse forhold, samt an del an-
dre faktorer var bakgrunnen for 
ordfØrerens forsiag om a sette 
stua istand igjen ,et forsiag som 
altsa fikk ensternmig tilsiutning 
av formannskapet. 

I lØpet av de siste ukene har 
ordfØreren Mtt flere bade skrift-
lige og muntlige henvendelser 
vedrØrende forskjellige forhold 
innen helse og sosialetaten, sr-
hg innenfor pleie og omsorg. Ord-
fØreren har ogsá motatt an-
onyme skriftlige henvendelser. 
Forhold som arbeidstid, dispone-
ring av gayer til sykehjemltryg-
deleiigheter, fly telefonsentral 
ved sykehjemmet, og bruk av 
velferdsmidler er butt tatt opp. 

Na.r det gjelder disse forhol-
dene , vedtok formannskapet at 
helse og sosialstyret skal be-
handle disse i mote 23.august. 
Hvor pleie og omsorgssjefen skal 
sitte, og forhold vedrØrende  ar-
beidstiden for ansatte i pleie og 
omsorgssektoren skal administ-
rasjonen og administrasjons-
utvalget ta stilling til dette. 

El 
konkludert med at forholdene pa 
stedet ikke har bedret seg siden 
fØrste gang MiljØverndeparte-
mentet ble kontaktet. I sin hen-
vendeise til Miii Øverndeparte-
mentet skriver fylkesmannens 
miljøvemavdeling at forholdene 
pa stedet er under enliver kri-
tikk, og at eieren har vist svrt 
lite initiativ nar det gjelder a dri-
ve plassen pa en tilfrecIstiilende 
mate, og utfØre de palegg som 
var betingelsene i tillatelsen til a 
drive plassen. 

Eieren av Enebakk Biiopp-
hogging, Egil Svarthol, sier til 
Vignett, at forholdene I omrâdet 
om ikke lenge vii bli betydelig 
bedret. Arsaken til at det nâ har 
sett ekstra ille Ut pa opplagsplas-
sen, er at det i lØpet av kort tid er 
kommet inn veldig mange biler. 
Svarthol anssiàr ca 50 biler eks-
tra i forhold til normal kvote i 
samme tidsrom.— Og man skal 
vre 
oppmerksom pa at 48 av disse 
har vrt lagret andre steder i 
kommunen. To av bilene vi har 
fátt inn har vrt lagret pa annet 
sted i 20 ar.. 
Svarthol sier ellers at han om ik-
ke lenge far besøk av den mobile 
pressa som betjener hele sØr - 
norges sma og mellomstore opp-
lagsplasser. Da vii forholdene bli 
betydelig bedre pa Nyeng. Pressa 
var her ved pásketider men kun-
ne ikke utrette stort pa Nyeng 
da, for det var for glatt og isete 
rundt pa plassen. 
Svarthol sier videre at ban i yin-
ter har butt kvitt 11 busser som 
var lagret pa plassen. Stedet 
hvor disse bussene sto er enda ik-
ke tatt i bruk. Nar det blir gjort 
blir forholdene pa plassen ads-
killig ryddigere. 

Forholdene pa Nyeng som de 
er i dag, kan ikke aksepteres, sier 
bygningssjef Stein Marsdal i 
kommunen. Marsdal Ønsker ikke 
plassen nedlagt, da han mener 
det er behov for a ha en godkjent 
opplagsplass, sá man ikke ender 
opp med gamle tilstander hvor 
vrakene slenger over alt. —Men 
det er bekiagelig at ikke plassen 
er holdt i bedre stand, og i sam-
svar med betingelsene for drif-
ten, sier han. IfØlge betingelsene 
skal neniuig plassen skjermes 
med plankegierde mot vei, og det 
skal vre et grØntomráde mel-
horn plassen og veien pa 20 meter. 

Skal rives 
PA forespØrsel til John Hagen, 

eier av den falleferdige laven ved 
Bjerke pa Flateby, far Vignett 
opplyst at denne skal rives, og at 
det ikke blir lenge til.— Det kan 
ikke utsettes stort lenger, sier 
Hagen, som for tiden er syk. Han 
sier at han skal besørge laven re-
vet sa snart han er restituert. 
Det er na innpa et ár siden byg-
ningsradet fattet ved tak om ri-
ving. 

BØr gâ foran 
Kommunen bør ga foran med 

et godt eksempel., og besØrge 
ornradet rundt Daleijerdingen 
skole ryddet. Skolen er kom-
munal eiendom, og det er god 
skikk a feie for egen dØr, mener 
bygningssjef Marsdal, som kan 
fortelle at det er gjort flere hen-
vendelser til eieren av bilvrakene 
om a fA disse fernet. 

Dersom kulturstyret, 
med kultursjef Sandvik I 
spissen vinner gehør for 
sine ideer hos sang og mu-
sikklivet I kommunen, ta-
Ler mye for at det 
blir sang og musikkuke i 
Enebakk til høsten. 

Det er na flere âr siden det har 
vrt arrangert Sang og musik-
kuke i kommunen. 

Kulturstyret mener at hoved-
rnálet med en slik uke ma vre a 
presentere et tverrsnitt av sang 
g  musikkUvet I kommunen. 

Men ettesom4988•er. - 
3vensk/norsk kultursamarbeid, 
mener kultursjefen at det ogsã 
tigger til rette for en del konser-
ler i den sammenheng. 

Tanker som er luftet fra kultur-
sjefens side er at en slik uke kun-
ne apnes med en kirkekonsert, 
Dg avsluttes med en rockemati-
ne, f.eks. i Mjrhaulen. Han kun-
ne ogsa tenke seg en stØrre  kul-
turkveld pa Ignarbakke, med Ut-
deling av kulturprisen. 

—Jeg har vrt I kontakt med 
formannen i sang og musikkra-
det om saken, sier kultursjef Per 
Sandvik, og det var absolutt in-
teresse for et samarbeid om en 
slik uke. Vi skal snarest , og se-
nest i begynnelsen av august ha 
et mote for videre planhegging. 
Jeg tror det blir et spennende 
samarbeid, og Adolfsen ga Ut- 

Kjent i 
Enebakk? 

Heldige vinnere av 
lodd i pengelotteriet: 

Edel Syversen, 
1911 Flateby 

Eva Ingstad Am-
bjØrnrud, 
Stokstad, 
1825 Tomter 

Jorunn Hvitsten, 
1913 Dalefjerdingen 

Likestillingsombudets konkhu-
sjon pa denne tihstand er at kom-
munen ikke i tilstrekkelig grad 
bar tihstrebet uk fordeling av 
kvinner og rnenn i utvalg., og pa 
den bakgrunn har hun bedt kom-
munen foreta ornvalg eller supp-
leringsvalg. 

Formannskapet behandlet sa-
ken I mote mandag kveld, hvor 
fungerende radmarm Kari Elisa-
beth Morbech la saken fram uten 
innstillmg. 

rykk for at de var glade for a bli 
kontaktet i denne sammenheng. 
Egentlig skulle en sang og mu-
sikkuke ha vrt avviklet pa var-
parten, men av forskjehlige grun-
tier ble ikke dette noe ay. 

—Det er viktig for oss a ía en 
samarbeidspartner, sier Sand-
vik. - Vi far mange og interessan-
te innspill her til kontoret nár det 
gjelder a gjØre ting pa omradet 
sang og musikk, men vi er avhen-
gige av medspillere for a kunne 
ga pa enkelte av de tilbudene vi 
far. 

PA forespØrsel om den bud-
sjettmessige siden av saken, sier 
Sandvik at de regner med a kun- 

fume dekning I eget budsjett til 
garantier for en del av utgiftene. 

Formannskapet vedtok enstem-
mig at foretatte vaig ikke skal 
endres under henvisning til at 
vahg til utvalgene er foretatt ut-
fra forholdstallprinsippet, selv 
om det formelt ble fattet flertalls-
vaug, og videre at det er gjen-
nomgaende representasjon fra 
kommunestyret til hovedutvahg 
my. Dermed mener formannska-
pet at intensjonen i loven er fulgt 
sâ uangt som muuig. 

Lederkurs ut- 
settes 
Formannskapet vedtok mandag 
kveld ensternmig at det planuag-
te lederopplrinskurset skal Ut-
settes pa grunn av den Økono-
miske situasjon. 

Kurset, var ment for radmann, 
etatsjefer, nestiedere, fagsjefer og 
representanter for organisasjo-
nene, ca 25 personer, og det var 
satt av 65.000 kroner til formâlet. 

Fungerende radmann hadde inn-
stilt pa gjennomfØring av kurset 
ill hØsten. Forsiaget om a utsette 
kurset ble frmsatt av Tore Tide- 
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Vi presenterer 
politikerne: 

Navn:Jorunn Pedersen 

Alder: 44 ar 
Bosted:Ytre Enebakk 

Yrke: Data, registrering, opera-
tØr. 

Parti: Ap 

Politiske very i dag: Kom-
munestyre, helse og sos.styre, 
khientutvalget. 

Spes. opptatt av: Helse- og so-
sialarbeid. 

Tidl. politiske very: Medhem 
av miljØvern- og friluftsnemnda 

Tillitsverv utenfor 
politisk virksomhet nã og 
tidi.: Styret i Vannskikhubb. In-
gen very na. 

Hobby/interesser: Vannslri- 

Nei til nyvaig 
Likestillingsombudet har skrevet til kommunen og pãpekt 

at tilsammen 12 kommunale utvalg I Enebakk ikke tilfred-
stiller likestillingslovens krav til nãr det gjelder medlem-
mer og varamedlemmer. I utvalg med fire medlemmer eller 
Her skal hvert kjøn vre representert med 2 medlemmer, og 
det samme gjelder for vara. 18 av de 12 utvalgene er det bare 
et kvinnelig medlem. 

Sang og musikkdager 

Now 



-Vrságod, kom bare inn smiler Kàre KjØlle, og tØr-
ker svetten av panna i den tropevarme juniettermid-
dagen. Utenfor de vidâpne vinduene pa ordfØrerkon-
toret plasker regnet, og tordenen ruller over herreds-
huset, hvor man opplever turbulente tider. Men vi er 
kommet for en sommerprat, og lar kommunale strids-
spørsmãl, folkelig harme over administrasjon , torn 
pengesekk og annen styggedom ligge. 

Sangglad sjef 
med mykt hierte 

OrdfØreren byr pa svalende 
sommerlesk i form av eplemost, 
og joda, han har det bra i som-
mervarmen. 14 dager igjen til fe-
rien, kan han fortelle. 

Forelsket i Kreta 

—Vanligvis pleier jeg a ha ferie 
v.r og hØst. Tar en uke eller to i 
syden om vinteren p.g.a. en gam-
mel isjas, og fordi jeg liker a se 
meg om i verden. 

I 1or var var jeg pa Kreta —jeg er 
helt foreisket i denne Øya. Liker a 
dra Ut pa landsbygda der folk bor 
og se hvordan de lever. Jeg liar 
faktisk vrt over det-meste av 
øya. Jeg drar ikke til turistget-
thoer. 
økonomien tilsier at man benyt-
ter chartertilbud, men fremme 
ved reisemâlet kan man ta videre 
pa egen hand... 

Fottur i Rondane 

Om hØsten er jeg en uke pa Ijel-
let. 

—Og hvor drar or*fare.ren om 14 
dager? 

—Til fjells i Folldalen, og til 
gamle trakter pa MØre.  Fottur i 
Rondane hØrer ogsá med, og sa 
er jeg invitert til fisketur pa SmØ-
Ia - d.rlig fiske der i dag forres-
ten imot tiduigere. 

—Hvordan slapper du av? 

—Minst mulig program, mest 
mulig impulser. 
Jeg legger bort klokka og fØiger 
min egen dØgprtme. 

Behov for kryssord 

- Hva fØler du etter et halvt ár i 
ordførerstolen? 

- Det er ikke mindre krevende 
enn hvilken som heist av de an-
dre jobbene jeg har hatt gjennom 
livet. 	. 

PA en rnateerjeg tilbake til ung-
domssynden,- det a aidri vre 
ferdig med -enjobb nar dagen er 
slutt.Jp-&1 har faktisk med-
fØrt Økt behov for a lØse kryssord 
og sove. Me.narbeidet liar vrt 

interessant. Og ut fra det jeg har 
drevet med tidligere visste jeg 
hva en ordfØrer har a gjøre. Like-
vel blir det annerledes nar en sit-
ter der. Lengre dager.. 

Jeg hadde kanskje regnet med en 
frikveld i uka. Slik gikk det ikke. 
Men jeg har selv valgt det, og det 
er greit. Jobben er ikke lenger 
bundet av klokka. Det har noe 
med tilgjengelighet a gjØre.. 

Myk om hjertet 

—Hva gjØr deg rasende? 
- Urettferdighet! Srlig over-

for de svake. Da ma jeg dempe 
meg. Jeg tar gjerne diskusjoner 
pkvoksent vis - men det erviktig 
for meg at man ogsa er venner 
under en diskusjon. Jeg er myk 
om hjertet, og Ønkser a vre det 
resten av livet. Kanskje derfor 
jeg reagerer sa voldsomt nár no-
en iider overlast. Heldigvis hr vi 
ikke hatt sa rnye av dette i Ene-
bakk. Men her, som i alle andre 
bedrifter er det bade det ene og 
det andre. Alle ma ía ha en tab-
bekvote, ellers var vi ikke men-
nesker. Men, vi skal gjØre ting 
bedre, tabber skal rettes opp! 

Liker ikke latskap 
—Nár mister du beherskelsen? 

OrdfØreren blir taus, ser pa oss, 
grunner.. 

- Jeg tror ikke det skier sa ofte. 
I alle fall ikke hvert .r. Jeg hus-
kér faktisk ikke sit. Med arene 
har man lrt seg fthithe ge-
myttet. Men det har hé'ndt at jeg 
har mistet beherskelsen. - Jeg 
skullé tro det, i det minste som 
gammel lrer? 

- Jo, Latskap satte jeg ikke 
pris pa. Det táler jeg ikke. Vi er 
alle forskjellige, men det man ma 
kunne forlange er at alle prØver a 
vise flid og bruker de talenter de 
har Wt. Mennesker som ikke 
bruker evnene sine irriterer meg. 

Viktig med innven-
dig fred 

- Et gammelf pedagogisk ut-
rykk er at et vanskelig barn er et 
barn som har det vanskelig. Det-
te -ut±ykket geler for oss alle. 
Poi ikke a mist& beherskelsen 1 

utidé er det vikdj at vi har fred  

med oss sjØl og omgivelsene. Men 
det finnes noe som kalles hellig 
vrede'> hvor en utbiasning kan 
vre betimelig. 

Min mor sa bestandig at man 
skal nØyes  med det man har og 
ikke misunne andre. Jeg mener 
ikke man man ikke gjerne kan hi-
ge etter mer, men man skal ikke 
vre utilfreds med et man har. 
Etter at jeg hadde isjas takker 
jeg for liver dag jeg kan sta opp. 
Jeg er nemlig en meget dárlig 
pasient. Da mister jeg beherskel-
sen - over egen hjelpeløshet. 

Har hatt verre tider 

- Hva varmer hjertet I en Øko-
nomisk o istid "? 

- At hele formannskapet star 
sammen i arbeidet for a hanskes 
med de Økonomiske realitetene, 
og Ønsker a lØse dem pa rettfer-
dig mate, uten a kiage. 

Det er klart det finnes uenighet. 
Men vi diskuterer for a finne noe 
vi kan sta sammen om Ut fra real-
itetene. Og det gleder ogsa at de 

ansatte, kommunens ansikt utad 
er med i dette. Vi har hatt verre 
tider. Vi bØr takke for det som er. 

Et gammelt ordsprak sier at 
<<Nar krybben er torn, bites hes-
tene<<. Jeg liar ikke merket sa 
mye til det her. Jeg opplever ikke 
situasjonen som krise. Men de 
har bare opplevet tider hvor det 
stadig liar gatt oppover. Derfor 
har man Iitt krisefØlelse, selv om 
man liar trangere tider enn disse 
bak seg. 

Glad i musikk 
—Liker du musikk? 
- Ja, og etterlivert liar man 

irt a sette pris pa forskjellig 
musikk. Min yngste sØnn som 
spiller bade fele, bratsj og 
gitar(rock) sa en gang til meg: Du 
har ikke et vidt nok spekter. Han 
siktet til min forkjrlighet for to-
rader, dalamusikk og operetter. 
Etterhvert som man har hatt lie-
re tenármnsbarn liar man lrt seg 
A sette pris pa litt av hvert. gam-
meirock, ny rock.. Ogsa Evert 
Taube, selvfØlgelig. <<sa lenge 
skutan kan ga<<.. 

Spekemat og eple-
most 

- Hva spiser du heist pa varme 
sommerdager? 

- Noe kaldt! Spekemat med 
rØmme og fiatbrØd. Med eple-
most eller noe annet kaldt til.. 

- Er ordfØreren avlioldsmarin? 
- Ikke totalist. Jeg setter pris 

pa et godt glass rØdvin til en 
dertil egnet rett. Men som regel 
kjØrer jeg bil. Jeg tar ikke drosje 
for a kunne ta et glass rØdvin. Og 
jeg mener ogsa at det over alt bØr 
finnes et fuilverdig alternativ god 
mat. <<God rnat<< spiser jeg ellers 
lite av. Jeg lever sunt. Det sØrger 
kona for! 

- Har du et sommerØnske for 
befolkningen? 

- Det matte vre a Ønske en 
god sommer, med passe sol og 
regn, en sommer fylt av optimis-
me, hvor vi kan glede oss det 
privilegium det er a ía bo i en sa 
vakker bygd, og over alt det vi 
liar, i forhapningen om at vi skal 
greie mer etterhvert, sier KjØlle. 



Wr 
del gjetdec 
glass 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Speil. 

Alt I glassarbeid 
utf ores. 

EDB - frys 
Formannskapet vecitok 
mandag kveld nok en 
gang at arbeidet med for-
slag til EDB - og organi-
sasjonsplan skal utsettes 
til den Økonomiske situa-
sjon har bedret seg. 

Saken ble tatt opp igjen i for-
mannskapet nok en gang fordi 
det fØrste vedtaket inneholdt et 
punkt om a innstiile EDB ut-
vaigets virksomhet. De ansattes 
representanter i EDB utvaiget 
reagerte kraftig pa dette, og mm-
net om hovedavtaien som har 
som formal a sikre ansattes med-
bestemmeise og medinnfiyteise 
ved innfØring videreutvikling og 
bruk av datateknoiogiDet var pa 
denne bakgrunn at saken ble tatt 
opp til fly behandling. 

OrdfØreren la fram et nytt for-
slag som gikk Ut pâ,at EDB ut-
vaigets arbeid inflstiiies for den 
del som glelder EDB utgifter i 
restefl av 88, men at utvaiget 
fortsetter arbeidet innenfor disse 
rammer. D.v.s. at EDB utvaiget 
fortsetter arbeidet utefl midier. 
Dette forsiaget ble enstemmig 
vedtatt. 

KUNNGJØRINGER 

Enebakk Handel-, Händverk- 
og IndustriloreniNg 

avholder ekstraordinr generalforsamling den 5. sept. 
1988. 
Forsiag til behandling pa generalforsamlingen ma vre 
styret v/Thorleif LØken, 1914 Ytre Enebakk, i hende Se-
nest 10. aug. 1988. 
Innkalling til generalforsamlingen sendes ut senere. 

Thorleif Løken 
formann 

RING 06/814733 
06/816838 

Lillestrøm 
Vindu & Glass A/S 

(T1DL VILLA GLASS A/S) 

Sorumsgt. 38, 2000 Lillestrøm 
Darer - Vinduer - Speil - Alt i glass 

Trenger De 

FERDIGBETONGA)  
• NYHET: Pumpebil utstyrt md 5 m3  trommel 

0924 meter most 
• Betongbiler utstyrt med transportbánd 
• Betong leveres ogsô utenom vanlige 

âpningstider etter avtale. Kveld evt. lordag. 
• Punktlig levering, gode materialer og 

konkurrerende priser er vr mólsetting. 

Telefoner: 
Kontor Mysen 
Fabrikk Mysen 
Fabrikk HobØI 
Fabrikk Vestby 

09-89 00 34 
09-890311 

09-92 11 39/921200 
09-9607411952970 

31% 	 toll, 

Transport & Graveservice A/S 
tilbyr 

asfaltering av gárdsplasser, parkeringsplasser, 
innkjorsler og gangveier. 

Utfører ogsá oppretting av under/ag. 

RING FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD. 
Vi l€verer rws t 	äker]ord. tritt til}ciørt in 

TIf. 92 88 05 
-  - 

ARBEID UTFORES 

GULVSLIP 
Alt I tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

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

Det er uka fra 14-20. august at 
arrangementet gãr av stabelen. 

<'Trafikkskadde er ofte ensom-
me med sin funksjonshemming. 
Ojennom <TRAFUNKIS'88> vii 
vi samle mennesker med felies 
interesser, og gi dem muligheter 
til a utveksie erfaringer. Visst 
skal det bli ferie, men vi legger 
ogsâ opp til et bredt faglig tilbud 
og en rekke aktiviteter,>> sier Ge-
org Landau. Landau er daglig le-
der pa Haraidvangen. 

'<Det blir foredrag om temaer 
som tekniske hjeipemidler, tryg-
deordninger og samliv. Aktivi-
tetene biir preget av at vi be- 

Det er utforkjØringer,  promille-
kjØring og store hastigheter som 
har vrt hovedársaken til de 
stØrste og aivoriigste uiykkene i 
ferietrafikken.  

firmer oss rett ved Østlandets 
"perie' - HurdaisjØen. Fisking, 
bading, seiling og annen idrett, 
dette er ting vi har erfaring for-
siãr an,, sier Georg Landau. <I 
"TRAFUNKIS'88' vii vi ogsá ta 
opp vâre hoidninger til trafikk, 
bade praktisk og fØleisesmessig. 
Hva kan gjØres for a M til praktis-
ke løsninger i iokalmiljØet, det vii 
vita opp, sier Landau. 

Det forventes at hver enkeit 
deitaker enten skal vre heit 
selvhjulpen 	 under 
<TRAFiJNKIS'88, eiier kiare 
seg sammen med ledsager. 

Et forsØk pa a unngà disse 
tragiske hendelser, er at alle fØr 
de starter og under sin ferd i tra-
fikken sØrger  for: 
- a vre godt uthvilt - husk pro-
millen' sitter lenger i kroppen 
enn du tror, 
- at vi sikrer oss selv og andre 
med bilbelte riàr vi kjØrer  bil og 
hjelm ved kjøring med motor-
sykkel, 
- bruke kjØrelys, 
- avpasse farten etter forhoidene 
og holde din plass i kØen - ha god 
plass fram til kjØretØyet foran. 
Skal du forflytte det langt, kjØr 
pa en tid da trafikktettheten er 
liten - stress er en ulykkesska-
pende faktor i trafikken. 

Bedre Økonomi 
med riktig batten 

Det er stor forskjell pa de ulike 
typene tØrrbatterier, og det kan 
were mye a spare pa a bruke rik-
tig type. Derimot er det liten for-
skjeli meliom de ulike merkene. 
En fabrikk kan for eksempel lage 
batterier for flere merker, og en-
kelte importører selger samme 
batteri under forskjeliige navn. 

Det er Forbruker-rapporten 
som skriver dette. I en artikkei i 
siste nummer skriver biandet vi-
dere at det i âr vii bli solgt Ca. 40 
niiilioner tørrbatterier i Norge. 

Enebakk Pensjonist- 
lorening 
har 4 dagers tur til Sjusjøen 
Panoramahoteil fra fredag 
12/8 til mandag 15/8. Binden-
de pâmelding i tlf. 92 40 48 in-
nen 10.7. 

Turkomiteen 

DROSJER' 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOG NVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 9241 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
og tlf. 094/14 867 

DOGNVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DØGNVAKT 

VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG 

Se Or utstilling 
av sanitr-
utstyr - 
kjakken-
innredning og 
baderoms-
mobler. 
FINANSIE RING 

J;Kl4EN 
j  VARME A/s 

AUT VVS RORLEGGER 

Strernsv. 100, Strmmen 
TIf. 06/81 4597 - 81 45 98 

KJOP VVS 105 FUSMANNEN EJOP AIlS lbS F00P'AhNEN 

TIL SAWS 

Valper til saigs 
To skjØnne skotske fare-
hundvalper, hanner, til saigs. 
Valpene er etter frmske foreld-
re med godt gemytt. Valpene 
selges med veterinrattest 
og blmr reg. i NKK. 
Tif. 06/88 04 38 etter ki. 14.00 

ONSKES LEID 

Enslig dame 
fast arbeid, 55 âr, Ønsker hy-

beL'leilighet. 
Tif. 92 5132 

5 
BEGRAVELSESBYRAER 

Ski 
13c0rvc1scsbr 

CHR STE NSRUD EFTE 

Asenvn. 3, 1400 Ski 
Telefon 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 
I konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byra 
gjennom 60 ár 

Endelig ferieseminar 
for trafikkskadde 

For andre gang skal trafikkskadd ungdom fá et 
organisert ferie.. og seminartilbud. Landsfore-
ningen for trafikkskadde vii sammen med Ha-
raldvangen invitere trafikkskadde, andre med 
lignende skadebilde og ikke-skadde til felles sam-
ling i Hurdal pa Romerike. <<TRAFUNKIS'88>> er 
navnet pa arrangementet. 

Trafikantferie til 
hygge og glede for alle? 

Skal vi ogsã i âr fâ Ca. 130 personer drept og Ca. 3 500 
personer skadet i ferietrafikken i mãnedene juni, juli 
og august? 



Ambassador 
herresandaler 

Lys brun 

Kr 210. 
Mork brun 

Kr 100. 
Jc

Ii) 
aci-amcz JL 

FLATEBYSENTERET 
TIf. 09/92 83 74 

Mand.-torsd. ... 10-16 
Fred. 	 10-17 
Lord. 	 9-14 

I 

0"mmullillm" 
Kontaktlinser 

tilpasses 
Timebestilling:TIf. 06/81 4391 

LILLESTROM 
KONTAKTLINSEINSTITUTT AIS 

Storgt. 21 (Fjellberghjornet) 

OPTIKER 

OLAV KJOLBERG 
GEIR KJOLBERG 

M.N.K.F - M.N.O.F 

Landsomfattende 

Bit-BAT 
CARAVAN 

FORMIDLING 
Skal du 

KJOPE eller SELGE? 
Kurante, rimelige, 

eksklusive. 
Ring oss!! 

09/926348 
W. 10.00-21.00 

Aunonse/datasaig 
Formidlirig. Forsikring. 

Finans. 

Askimvn. 1,1820 Spydeberg 
TH. 09/83 81 54. 
Langdag torsdag til kI. 17.00. 

SOM,MERSALG' 
hos K.S. Yrkesklar 

ARBEIDSKLIER 
TIL 

FABRIKKPRIS 

	KeS Yrkesklear 

* 	 

TIL HYTTEmElEREN 
Nytt kjokken pa hytta i A r? 

Det nye ((iett))-kjokken & bad i 
helved furu med mill 09 moduler tiii aj kI11 sorn passer overalt 

Interiorm Service A/ 

Skjrvav. 20, Strommen Apn.tider: Alle dgr.: kL 10-19 
(Sagdalen). Tif. 06/84 25 40 Lord.: 9-14 * 

** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *•* 

* 
* 
*. 

0 
COMFORTBUTIKKEN 

med installasjon- 
service 

SKI STASJON 

TA ~,T KJEpP 
0'JE' 

Tor Veiteberg A/S 
0 

Aut. rorlegger6rma 

J SREDA INDUSTRIBVGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 
TELEFON 87 35 06 
TELEFON 87 08 28 

tJernbaneforgel 2, Oslo l 
Pos(girokonio 5000187 

REDD BAR!NA 

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tilpasses 
• Timebestilling 

TII, 09-870524 

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

SOMMERSALG 
Vi lagerforer maling 09 beis 
fra de mest kjente fabrikker 

Pris eks.: 

DEMIDEKKdekkbeis, 101 	 545. 
DEMlDEKKformaltehus, 101 	 589. 
DRYGOLIN 101 	 526.0 
BUTINOX BEIS 10 i 	 467.- 
BUTlNOXoljedekkbeis, 101 	 555.' 
NORDSJOoljedekkbeis, 121 	 599." 
TREVERNdekkbeis, 121 	 599." 
ODELgârdsmaling, 101 	 271.0 
SAGA husmaling, 101 	 338. 

Vammaveien 15, Askim, tlf. 88 35 85 

!riJIjjJflitt 6 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL• 
Folio Varmeservice 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TH. 92 26 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 



Dame- og herrefrisør 
Saig av hárpreparater og parfymeartikier. 

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

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

nebakk 
egnskapskontor 

Medlem av 
PRF Norske RegnskapsbyrâerS Forening 

EL-INSTALLASJON 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

Kjeden av auio,,serIe El L.AG elekt,o,nsiaiiato,e, 	p__4 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-1NSTALLASJONER 

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

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
Tit. 06/81 42 92 

TANNLEGE 

Ignctt 

lFam Atc 	4a~ irNr 1 4= 4m 
MURERE 

    

 

RØRLEGGER 

 

FRISOR 

   

    

	7 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt i mur- og pussarbeid. 
Tit. 92 63 46 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

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

JiiIrF. 

  

hIrFI!II 

Mettes Härdesign 
DAME- OG HERREFRISOR 

SOL - PARFVMERI 
Sommertid 1.6. - 31.8. 

Mand. - fred. 10.00-17.00 
Torsd. 10.00-18.00. Lord. 9.00-14.00 

Forretnlngssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

SPESIALFORRETNINGER 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

Tit. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

I 	I II ;i I4-114;  

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

. 	Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pr/s 

Bygg- 09 tømmermester 

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

Mobiltlt. 094/30 878 
OPPUSSING 

REPARASJON 
TILBYGG 
NYBYGG 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenerfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TH. 9288 53 - 92 8525 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A - Masse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
Iii kjoretimer i Enebakk. 

EneIakk Tannteknikk 
TAN NTE K N I KERM ESTER 

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

Audi Erling Rod A/S 
1800 Asklm 

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

Tit. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Erik Kjelgaard 
Varrne, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PR IS. 

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

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Medaljeskap og innrammede akvare//trykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogs8 kveldstid 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

lit. kI. 8.00-15.00 	 928739 
Tit. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, etter avtale. 

A. NILSENS 
BILSERVICE 
TORNERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

Flateby Antirust 
KjHp 09 salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 

TIf. 09/9280 70, 1911 Flateby 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

KVIKK HENS 
UP 1,9 

cZ 	
. 

a?-ama J 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

D. FREI I AG 8,C01  
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstroni 

Bit - Elektro 

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

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI  -  TLF. 87 3737 

Enebakk 
Transformator 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby - tif. 92 85 40 

Kjøpe eller selge 
eiendom? 

Kontakt: - 

BeiIingshaver: Ath, Ree A. Try 
Fjeliveier, 55, 1914 Vr,, Enebakk 

11l. 09/92 5570 

VETERINIER 
• PoIikIinIkk• Rontgen • Kirurgi 
• 

 
Lab service • Oppstalling opererte dyr 

SKEUSMO DYREKUNIKI{ 
Vet. Knut-Arne N09verdal 

N. Riisgàrd, Kjeiier 
(skflt Ira Fetvn. v/ftyplassen) 

Apningstider: 8.30-15/17-19' 
Timebestilling 06/8785 00 el. 

"DROP IN" 8.30-14. Stengt heig. 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 9281 24 

Rolf NassvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

K.$ YrkeskIr 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

TIf. 09/83 81 54 

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00. 

Ristorante ITAIJA a.s' Pizzeria 

Alt i mat til hverdag og fest. 
Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

økonomi & Regnskap Enebakk A/S 

GAIt innen regnskapstjenester' 
Reg. revisor Sten Roy/k 

Senteret, 1914 Ytre Enebakk 
Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

LandbruksregnskJ, Økonomi 
& handelsi'egnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. Tit. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rbdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —fit. 92 47 74 

TIt. 09/9263 03 
Postboks 24 	 KR 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

ENTREPRENØR 

SJAFOSKOLE 

:]III;1Yi 

Bjerke Hãrdesign 
Tit. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 



ARE 
I SM 
UKE I JEN 

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 oe 
nâr du bestiller. 

Here og flere 
benytter seg av var 
sommer-
oppfylling. 
Ring og 
bestill i dag! 

OBS! 
Tilbudet 
gje/der villaer  
og rekkehus. 

IkI 
PARAFIN G8 G5 10 
FYRINGSOLJE 87 43 80 

I 

NOROL 

Fellesferie! 
Gár det an? Tiden vii vi-

se. 
Tidiigere ár har Vignetts 
stab avviklet ferien i 10-
pet av juli, og med en 
avisfri uke. 
I ár forsøker vi en annen 

vri. 	Vi 	tar 
fellesferie!Resultatet blir 
tre avisfrie uker I juli. 

Dette er siste nummer 
av Vignett for ferien.. 13., 
20., og 27. juli kommer det 
ingen avis.Første avis et-
ter ferien kommer onsdag 
3. august.Siste frist for 
innievering av annonser 
til den avisen er mandag 
1. august ki. 12.00. 

Vignetts kontorer er ubemannet fra 7. - 25. juli 

Fine resultater 
i Värmskog Nok en seier 

Gull til Elisabeth S01v til Ingar 

Enebakks eminente vannskitalenter, Elisabeth Hau-
gen og Ingar Pedersen har vrt i Sverige I helga, sam-
men med landsiaget, og markert seg godt i en kon-
kurranse i Varmskog. 

Det var bare Ingar og Elisa-
beth som deltok fra Enebakk. 
Elisabeth gikk av med seieren i 
hopp i sin klasse, og for Ingar ble 
det en 2. plass i slalám og 3. plass 
i hopp. Ingar deltar nã i kiasse se-
nior etter at aldersgrensen her er 
satt ned til 17 ár. 
22. - 24. juli gãr Nordisk me-

sterskap av stabelen pa Mjr. 

Her blir det totalt 40 deltakere, 
og hvis formen til Ingar og Elisa-
beth forts att er tilstede, lover det 
godt for lokal markering helt i te-
ten. 
Forberedelsene til EM, som ogsâ 
skal ga pa Mjrvann i âr, gár et-
ter planen. EM blir avviklet i da-
gene 3. - 7.august. 

JØrn Adolfsen og Enebakk vant en heldig seier mot Ullensaker/Kisa 

Det var en noe heldig 
seier Enebakk Fikk mot 
Ullensaker/Kisa. En svak 
førsteomgang av Ene-
bakk medfret at gjestene 
fikk overtaket fra start. 
De hadde overtaket pa 
midstdbanen, og de mtte 
Enebakk høyt  oppe pa ba-
nen. Ullensaker/Kisa var 
farlig ner scoringer I 
første omgang. Et skudd i 
tverrliggeren og et an-
nulert mal var noe av de 
gjestene presterte i fØrste 
omgang. Men et godt ene-
bakkforsvar og en god 
Roy Brunstrøm kiarte a 

Ikke farlig 
-Oppstillingen av busser og 

trailere pa omrâdet her repre-
senterer ingen risiko for bebo-
erne i omrãdet, sier tidl. daglig le-
der Arne Makksund ved BrØ-
drene Nesheims bedrift pa in-
dustriomràdet ved Gaupeveien i 
Ytre. 
Makksund, som bar vrt dag-

hg leder ved bedriften, og vika-
rierer der i ferien, viser til at an-
legget i sin tid er bygget for a tale 
busser. Folk ma bare ligge unna 
omrâdet mener han, og sikter til 
helgas innbrudd pa omrádet.- Vi 
har stadig ubudne gjester her, 
sier han. Makksund sier ellers at 
det er kommunen som har plan-
lagt omrádet, og atde har fàtt 
kommunens tillatelse til a drive. 
-Vi har planlagt a sette opp et 
gjerde etterhvert , sier han, men 
framholder samtidig at det ma 
gá en innkjØringsperiode for at  

holde buret rent ved pau-
se. 
I andre omgang var det et 

langt mer angrepsvennhig ene-
bakklag som kom pa banen. Ene-
bakk tok fullstendig komman-
doen pa midtbanen, og spillet 
fungerte bra i angrep. Hjemme)a-
get var nr scoring flere ganger. 
Men det skulle gâ 80 minutter fØr 
avgjØrelsen falt. Innbytter Sverre 
Field satte ballen bak Petter Ha-
gen i tfllensakertKisas mál etter 
at Geir østli hadde gjort for-
arbeidet, Mot slutten hadde gjes-
tene mer enn nok med a M ballen 
Ut av eget forsvar. 
Etter denne seieren ligger Ene-

bakk minst pa 2.plass pA tabel-
len. 

man skal fA Økonomi til dette. 
- Ehlers mener jeg at hvis man 

bygger hus inntil et industri-
omrAde mA man vre klar over 
hva man gjØr. 
-Bygningssjef Marsdal bekref-

ter at bedriften har tillatelse til A 
drive, men sier samtidig at de 
skal drive i henhold til betingel-
ser, og I henhold til regulerings- 

Kampfakta 

Enebakk - Ullensaker/Kisa 1 - 0 
0-0) 
Scoring: 
80 mm. 1 - 0 , Sverre Field 

Roy BrunstrØm, Richard Bakke, 
Ragnar Engerholm, Gunnar 
Mathiesen, Roar SandAs, Geir 
Wiger ( Frode Lindberg 3 mm. 
Lai Holmsen, Fred SandAs, JØrn 
Adolfsen, Geir Østli, Ronny 
Lund, Sverre Fjeld, 15 mm. 

Dommer: Tom Skovly, Fet. 

planen er det ikke anledning til a 
parkere kiØretØyene sA langt Ut. 
Marsdal sier ellers at nAr det gjel-
der de forskjellige stedene i Ene-
bakk, som ble omtalt i Vignett i 
forrige nummer vil man ta kon-
takt med hver enkelt og oppfor-
dre til at det blir ryddet opp i for-
holdene. 

Duett 
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. Bjarg Olerud Pettersen 92 53 88 
Ann.kons. Soiveig Eriksen 83 72 56 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5.95 
Aim. plass pr. mm kr 2.70 
Tekstside pr. mm kr 3.70 
Inniev.frist: Rubrikkann.: 
Mandag ki. 1200 
Forretn.ann.: Mandag ki. 9.00 

Abonnementspris: 
Kr 110,- pr. haivSr, kr. 220 pr. Sr Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 



ARE 
1 SMART 

UKE I JEN 
Du far garantert Norols laveste listepris fra 
1. mai til 1 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 fiere 
benytter seg av Or 
sommer-
oppfylling. 
Ring og 
bestill I dag! 

OBS! 
Ti!budet 
g,ie!der villaer 
og rekkehus. 

IkI PARAFIN 6865 10 
FYRINCSOLJE 6743 80 

I 

NOROL 

Fellesferie! 
Gár det an? Tiden vii vi-

se. 
Tidligere âr har Vignetts 
stab avviklet ferien I 10-
pet av juli, og med en 
avisfri uke. 

I âr forsøker vi en annen 
vri. 	Vi 	tar 
fellesferie!Resultatet blir 
tre avisfrie uker I juli. 

Dette er siste nummer 
av Vignett for ferien.. 13., 
20., og 27. juli kommer det 
ingen avis.Første avis et-
ter ferien kommer onsdag 
3. august.Siste frist for 
innievering av annonser 
til den avisen er mandag 
1. august kI. 12.00. 

 

Vignetts kontorer er ubemannet fra 7. - 25. jub 

 

Fine resultater 
i Värmskog Nok en seier 

SØ1V til Ingar 	 Gull til Elisabeth 

Enebakks eminente vannskitalenter, Elisabeth Hau-
gen og Ingar Pedersen har vart I Sverige i helga, sam-
men med landsiaget, og markert seg godt i en kon-
kurranse I Varmskog. 

Det var bare Ingar og Elisa-
beth som deltok fra Enebakk. 
Elisabeth gikk av med seieren i 
hopp i sin kiasse, og for Ingar ble 
det en 2. plass i slalám og 3. plass 
i hopp. Ingar deltar nâ i kiasse se-
nior etter at aldersgrensen her er 
satt ned til 17 Ar. 

22. - 24. juli gâr Nordisk me-
sterskap av stabelen pa Mjr. 

Her blir det totalt 40 deltakere, 
og hvis formen til Ingar og Elisa-
beth fortsatt er tilstede, lover det 
godt for lokal markering helt i te-
ten. 
Forberedelsene til EM, som ogsâ 
skal ga pa Mjrvann i âr, gàr et-
ter planen. EM blir avviklet i da-
gene 3. - 7.august. 

vant en heldig seier mot Ullensaker/Kisa JØrn Adolfsen og Enebakk 

Det var en noe heldig 
seier Enebakk Fikk mot 
Ullensaker/Kisa. En svak 
førsteomgang av Ene-
bakk medfØret at gjestene 
fikk overtaket fra start. 
De hadde overtaket pa 
midstdbanen, og de møtte 
Enebakk høyt  oppe pa ba-
nen. Ullensaker/Kisa var 
farlig ner scoringer I 
første omgang. Et skudd i 
tverrliggeren og et an-
nulert mal var noe av de 
gjestene presterte i fØrste 
omgang. Men et godt ene-
bakkforsvar og en god 
Roy Brunstrøm kiarte a 

Ikke farlig 
-Oppstillingen av busser og 

trailere pa omrádet her repre-
senterer ingen risiko for bebo-
erne i omrádet, sier tidi. daglig le-
der Arne Makksund ved BrØ-
drene Nesheims bedrift pa in-
dustriomrãdet ved Gaupeveien i 
Ytre. 

Makksund, som har vmrt dag-
hg leder ved bedriften, og vika-
rierer der i ferien, viser til at an-
legget i sin tid er bygget for a tMe 
busser. Folk ma bare ligge unna 
omradet mener han, og sikter til 
helgas innbrudd pa omrâdet.- Vi 
har stadig ubudne gjester her, 
sier han. Makksund sier ellers at 
det er kommunen som har plan-
lagt omrâdet, og atde har fàtt 
komrnunens tillatelse til a drive. 
-Vi har planlagt a sette opp et 
gierde etterhvert , sier han, men 
framholder samtidig at det ma 
gá en innkjØringsperiode for at  

holde buret rent ved pau-
se. 

I andre omgang var det et 
langt mer angrepsvennlig ene-
bakklag som kom pa banen. Ene-
bakk tok fullstendig komman-
doen pa midtbanen, og spillet 
fungerte bra i angrep. Hjemmela-
get var nr scoring flere ganger. 
Men det skulle gâ 80 minutter for 
avgjØrelsen falt. Innbytter Sverre 
Field satte ballen bak Petter Ha-
gen i Ullensaker/Kisas mál etter 
at Geir østli hadde gjort for-
arbeidet, Mot slutten hadde gjes-
tene mer enn nok med a fa ballen 
Ut av eget forsvar. 

Etter denne seieren ligger Ene-
bakk minst pa 2.plass pa tabel-
len. 

man skal fa Økonomi til dette. 
- Ellers mener jeg at hvis man 

bygger bus inntil et industri-
omrâde ma man vre klar over 
hva man gjØr. 

-Bygningssjef Marsdal bekref-
ter at bedriften har tillatelse til a 
drive, men sier samtidig at de 
skal drive i henhold til betingel-
ser, og i henhold til regulerings- 

Kampfakta 

Enebakk - Ullensaker/Kisa 1 -0 
0-0) 
Scoring: 
80 mm. 1 - 0 , Sverre Fjeld 

Enebakks lag: 

Roy BrunstrØm, Richard Bakke, 
Ragnar Engerholm, Gunnar 
Mathiesen, Roar Sandàs, Geir 
Wiger ( Frode Lindberg 3 mm. 
Lai Hoimsen, Fred Sandás, JØrn 
Adolfsen, Geir østli, Ronny 
Lund. (Sverre Fjeld, 15 mm.) 

Dommer: Tom Skovly, Fet. 

planen er det ikke anledning til a 
parkere kjØretØyene  sa langt Ut. 
Marsdal sier ellers at när det gjel-
der de forskjellige stedene i Ene-
bakk, som ble omtalt i Vignett i 
fomge nummer vil man ta kon-
takt med hver enkelt og oppfor-
dre til at det blir ryddet opp i for-
holdene. 

1010tiett 
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, Bjorg Olerud Pettersen 92 53 88 
Ann.kons. Solveig Eriksen 83 72 56 

Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 

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

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


