Kjøp og saig av biler

Kommisjon
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.

FLATEBY ANTIRUST
TIf. 09/92 80 70

Politi
runden

Klar for Australia
Forrige onsdag morgen satte Elisabeth
Thune, ( 18) fra Flateby kursen mot Australia. Elisabeth er en av 20 heldige norske
ungdommer som er butt valgt ut av Rotary
Norge til 11 mâneders opphold i Australia
hvor de skal gá pa skole og bo hos austraiske familier. Oppiegget er et iedd I Rotarys
internasjonale utvekslingsprogram for
ungdom, og det er første gang at enebakklubben sender en utveksiingsstudent til
Australia.
Elisabeth og de 19 andre
ungdommene som var valgt
ut til Australiaoppholdet dro
forrige onsdag I samlet flokk
med morgenflyet fra Fornebu
til London.Der skilte de lag.
Ti dro videre til Melbourne, 10
UI Sidney, deriblant Elisabeth som skal bo i et omráde
80 km nord for Sidney, i en familie med en datter pa hennes
egen alder.

tenkt a dra til USA som au
pair. -Da spurte han om jeg
kunne tenke meg a dra til
New Zealand eller Australia.
forteller Elisabeth.
Naboen var medlem i Enebakk Rotary, og de valgte Elisabeth som sin representant.
Søknad ble sendt, og pa varparten flkk Elizabeth den gledelige nyheten:- Hun skulle
til Australia.

Det hele startet med at reiselystne Elisabeth snakket med
nabo, og fortalte at hun hadde

Se side 6

Utstyrt med norsk flagg, solidinformasjon om Enebakk, og sveisen Rotaryjakke er Elisabeth klar for 11
fantastiske máneder i Australia.

Antennestrid

Flytter
VaraordfØrer
Egil
SØrensen
(Fr.p.) skal hara
meldt utflytting fra
Enebakk
1.september, Dermed er den fargerike enebakkpolitikeren ute av kommunaipolitikken I
Enebakk for godt.
Det blir antagelig Øyvind
StrØm, Fr.p. som kommer til a
etterfØlge SØrensen som varaordfører. IfØlge avtalen mellom de borgerlige partiene etter fjorarets kommunevaig,
fikk Fr.p. varaordføreren, og
siden Øyvind StrØm er eneste
Fr.p. representant ijen i formannskapet.

Egil SØrensen liar
vcert med i
kommune styret i ni ár.
Forts, side 2

Vâglia vei blir nâ mØtt med massive naboprotester mot oppfØring av fly mast
forTV - feilesantenneanlegget i Vãglia.
Den nye masta som pialegges oppfØrt noen meter fra den gamle ved hØydebassenget I BjØrnefaret blir pa 25 meter. Na
protesterer 8 av naboene I omrâdet. De er
indignert fordi de ikke er butt spurt pa
forhánd, og de mener at en slik gigantmast bare 25 - 30 meter fra de mermeste
eiendommene bade vii Ødelegge utsikten
for beboerne I umiddelbar nerhet, og
dessuteri forringen eiendommenes
verdi.De sier masten kunne plasseres ved
høydebassenget i Gaupeveien hvor de
mener den ville vre til adskillig mindre
sjenanse, og samtidig ha samme effekt.
Bygningsrãdet behandler saken 25. august

Se side 4

Stjal moped
Torsdag ettermiddag
ble det stjâlet en moped Honda MTX 50
kub. med kjennetegnet
DH 8607 fra Rakkestadveien i Ekebergdalen.

B iltyveri
Torsdag kveld under
konserten i Enebakk
kirke brØt uvedkommende seg inn i en bil
som sto parkert utenfor og stjal en lommebok med 500 kronerkredittkort, og forerkort.
Forst fredag ettermiddag oppdaget eieren av bilen hva som
var skjedd. Han savnet
lommeboka, men det
var fØrst da han oppdaget at det var noe
rart med lãsen pa høyre bildØr. Det viste seg
at tyven hadde brukt
en tynn skrutrekker og
skjØvet ut lãsdeler.
Dette er en metode som
er meget vanskelig a
oppdage fordi det blir
lite skader og merker
pa bilen. Ved samtale
med en annen som hadde vrt pa denne konserten, viste det seg at
ogsã denne personen
hadde hatt besØk i bilen under konsertenPolitiet henstiller nã til
andre a sjekke lâsen pa
bildørene for a se om
det finnes smâ merker
rundt lâsen som mdikerer at de har hatt
uØnsket besøk i bilen.

TEXACO
VI KAN BIL

SPOR ON
Service, reparasjoner
pa alle bilmerker
til rimelige priser

Texaco Flateby
TIf. 09/92 88 05
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Iijøitt
- Flytter
Forts. fra side 1

Det er kommunestyet som endelig velger varaordfØrer i
slutten av august.

Gudstjenesteliste
21. august 1988, Enebakk

K!. 11. Enebakk kirke vIHelgheim. Nattverd.
Ki. 19. Granly, Dalejerdingen v/I. Strand.

Nytt fast medlem 1 kommunestyret for Fr.p. blir Torild Larsen. Nytt fast medlem
I formannskapet blir Liv Vikan, H dette Ut fra den fellesborgerlige listentil formannskapet.
SØrensen var ogsâ medlem i
likestilhingsutvalget ogvaramedlem til fylketskretsen 1
Norske Kommuners Sentralforbund, og kommunestyret
ma ogsa velge nye representanter her.

Flere arbeidsledige
Arbeidsiedigheten I Enebakk er fordoblet siden juli I
fjor. Dette framgár av en
oversikt fra fylkesarbeidskontoret for Oslo og Akershus over utviklingen av ledigheten pa Nedre Romerike.

Det var ved utgangen av Jul
registrert 18 arbeidsledige i kommunen, 8 kvinner og 10 menn.
Det var 14 arbeidsiedige i kommunen pa samme tid i for.

olitirunden
Pa grunna
Torsdag 18. ki. 19.00 V
Kr 25
<<VITNET I VINDUET"

SØndag 21.
Ki. 16.30 B - kr 10.<<PA FLUKT I JAPAN>'

Ki. 18.30 U - kr 20.<<TYV I KNIPE'>

Ki. 20.30 V - kr 25.<<VITNET I VINDUET"

Onsdag 24. kI. 19.00 og 21.00
V - kr 25.<<RAMBO Ill>>

Vi gifter oss
Wibeke Tjelland, Flateby og
Christopher Vogt, Oslo f.t.
Enebakk.
Vielse ki. 15.00 1 Rikets Sal,
Gaupevn. 24, 1914 Ytre Enebakk.
Adresse for dagen: Ignarbakke, 1912 Enebakk.

Vi gifter oss
Den 20. august vii
det knirke i Enebakk kirke.
Da skal dere fâ sjâ,
Sjur (Wergeland) sin
Eli (Randem) skal fá.
Ki. 16.30.
Adr. for dagen: BØndernes
Hus, Enebakk.

øyvincl StrØm bUT trOtijny vciraordfØrer.

Etableringslyst
Ved utgangen av juni hadde 19 Akershuskvinner i
alderen 26 - 56 âr fãtt tilskudd i forbindelse med
etablering av egen bedrift
i fylket.

Ogsá 16 Akershusungdommer 1
alderen 18-25 6x har tilsvarende
stØtte. Etableringstilskuddene
har variert mellom 10 - 30 tusen
kroner pr prosjekt.
Nyetableringene skjedde 1 sâ
forskjellige bransjer som rengjØring av datautstyr, bruktbutikk,
innregulering av renseanlegg,
hundesalong og regnskapsserviCe.

Vi har fâtt ei deilig jente den
9/8.
Ida Warhuus
og Trond Hertzenberg

Teltmøter

Se ann.
Betel

Se ann.
Flateby Kino

Se ann.
Ekebergdalen Pinsemenighet

Se ann.
Enebakk Bondekvinnelag

Se ann.

(Kilde: Informasjon fra Akershus
fylkeskommune)

LØrdag morgen ved
02.40 tiden mottok
lensmannskontoret
melding fra Fet og Rlingen
lensmannskontor om at noen pa
Fetsund hadde hØrt rop
om hjelp fra Oyeren pa
Flatebysida. Folk fra
lensmannsetaten dro
ut pa Oyeren og soknet.
Ogsã helikopter ble tilkalt, men matte gjØre
vendereis pa grunn av
tâka. Politiet hørte rop
om hjelp ute pa vannet,
og omsider fant de en
torn bat, full av vann.
Den var tydeligvis gátt
pa grunn, og det 'var ingen personer i bâten.
Det viste seg seinere at
det hadde vrt to personer I bâten, og disse
hadde blitt hentet av
en mann fra Fet som
hadde hØrt ropene om
hjelp.

Mistanke om
mopedtyveri

Det er tilsammen registrert 520
helt arbeidsiedige pa Nedre Romerike ved utgangen av juli, det
tilsvarende tallet for fjoràret var
461. I hele landet var det registrert 45.300 helt arbeidsløse,26.300
menn og 19.000 kvinner. 5.300 av
de arbeidslØse er under 20ár. Antallet arbeidsløse i hele landet
har Økt med 16.300 i lØpet av det
siste áret,og med 3.500 fra juni til
juni 88.
I landet som hethet er arbeidsledigheten pa 2,1 prosent, mens
det tilsvarende tall for Oslo og

Akershus er pa 0,6 prosent.Oslo
og Akershus har forØvrig hatt 94
prosent økning i arbeidsiedigheten i lØpet av det siste áret.
Ved utgangen av juli var antallet
tilmeldte ledige stillinger ved Arbeidskontorene i landet totalt
7.400, det er 6.400 frre enn i for.
I Akershus og Oslo var antailet
ledige stillinger 1.600
Ved slutten av juli var 11.800 personer over hele landet sysselsatt
gjennom arbeidsmarkedstiltak,
1.440 av disse i Oslo og Akershus.

Váre naturressurser
Enebakk Bondekvinnelag starter hØstsesongen tirsdag
23.august ( se annonse).
Vi far besØk av Johan Ellingsen
og Monica Bakken. De er begge
kjent for sitt arbeid for a bevare
vâre naturressurser. De vil ta for
seg emner som angâr oss alle.

Det er plass til flere mediemrner i
laget vart. Du som lurer pa om
du skal bil medlem, kom og bli
med pa noen mØter og se om du
finner noe av interesse. Vi prØver
A forene det nyttige med det hyggeilge.
Sigfrid Sby

Nye teltmoter
Misjonssambandets iii
uker lange teltmØte-aksjon I Ytre Enebakk blir
tatt opp igjen i Kirkebygden fra fredag 19. august.
- - Vi hper at mange som
lianside IirtE paom deski$e

gâ pa teltmØtene I var, nâ virkelig kommer, sier formannen
i Emaus Misjonsforening,
Magne BarbØl. Han poengterer at det etter aksjonen i
var er satt i gang mange bibeigrupper hvor et stort antail unge er med og at det er
med forventning det sees
fram til ettersommerens aksj on.

Det blir stort sett de samrne
taler- og sangkrefter som blir
med denne gang, men i tillegg
til Stein Vidar Lund og Odd
Lund, blir ogsá Gunnar
Hamnøy med som taler.

SØndag morgen ved
02.40 tiden pãgrep polltiet tre enbakkgutter I
16 - 17 ârs alderen, mistenkt for tyveri av moped.

Natt til tirsdag ble
det stjâlet en traktor
fra Heier veistasjon I
Dalefjerdingen. Traktoren ble funnet igjen
pa veistrekningen metlom Dalefjerdingen og
rv.120, uten stØrre skader.

Gaupe
ForØvrig melder
lensmannskontoret
at de har observert
en gaupe i omrãdet
like for grensa mellom Kirkebygden og
Flateby.

sat opp.ved -

S telcsi

Tyveri og innbrudd
Natt til mandag var
det innbrudd I Trinto
verksted pa Gran I Ytre Enebakk. Tyvene
fikk antagelig med seg
en mobiltelefon.

Tettet

*èD
11gd6il'i1'
den, og mØtene begynner kI.
19.30, bortsett fra sØndag da
de starter kl. 18.00. Det blir
bØnnemØter en halv time for
mØtene.
Aksjonen vil vare frem til 4.
september, og nrmere kunngjØringer VII komme gjennom
annonser, plakater og lØpesedler.

Frigitt
Filemon 4 - 7
Paulus benyttet alle anledninger til a vinne mennesker
for Kristus. Mens han satt som fange I Rom vant han en
slave, Onesimus, for Guds rike.
Han hadde rømt fra Filemon og var hans eiendorn.
Paulus sender han na tilbake til sin eier og ber han ta
vel imot ham, som en kristen bror-. Dette er bakgrunnen for Paulus' korte brev til Filemon.
I de versene som er var tekst, gir Paulus Filemon godt
vidnesbyrd for kjrlighet til Gud og de hellige Han har
omsorg for de troende der han bor.
Det star ikke noe om det I brevet, men det er grunn til
A tro at Onesirnus ble mottatt I kjrlighet av sin herre.
Kanskje fikk han ogsa friheten, liksom han i sin and
hadde blitt frigjort ved Paulus forkynnelse. Den sosiale
forskjell kan vre stor blant de troende, men innfor
Gud er slaven og eleren likeverdige.
T.P.
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lijnitt

Kjent I Enebakk?
Flateby kino vii fortsette med torsdags-forestillinger. pa grunn av aktuelle storfilmer vil det
denne hØsten ogsã bli vist
forestillinger pa andre

Det var tydeligvis litt av en nøtt vi presenterte i Vignett nr 27. Bare et fatal!
gjenkjente Enebakk prestegärd sett fra
baksiden.
Heldige vinnere blant disse ble:
Randi Hauger, 1912 Enebakk

En grusomfothryte&
El hemmeligforliokL
Eu enesle vilne

Gerd Nygárd, 1912 Enebakk
John Randem, 1913 Dalefjerdingen
som har fátt tilsendt hver sitt lodd i
pengelotteriet.
Hvilken bygning er sâ dette? Hvis du
vet det, sã skriv til oss, eller ring HE 92 60

04, sã blir du med i trekningen av 3 nye
lodd i pengelotteriet.

Big Chief til Enebakk
Gøran Fristorp og Big
Chief Jazzband er noe av
det som star pa menyen for
høstens sang og musikkuke
i regi av Enebakk kulturstyre. Det er kultursjef Per
Sandvik som er initiativtager til uka hvor det ogsâ
er lagt opp til at en stor del
av de lokale kulturkreftene
skal delta.
Uka starter med konsert med (30-

ran Fristorp onsdag 12 oktober.
Fristorp starter sin Norgesturne i
Enebakk, og fortsetter tumeen i
Oslo dagen etter.
SØndag den 23 avsluttes det hele
med Big Chief Jazzband, som ogsá
ápner sin turne i Enebakk. —Jeg haper at denne konserten kan holdes
i Enebakk kirke, sier kultursjef Per
Sandvik, men dette er forelØpig
ikke klarert med menlghetsrádet
Imeilom disse to arrangementene
skal det skje en hel del. LOrdag 15.
oktober er det kiart for stor kulturpa
kveld
Ignarbakke.—Forhápentligvis vii
dette arrangementet skje i samarbeid med leikarringen Ignar. Og
her er det meningen a slippe lokale
kulturkrefter til i rikt monn. Pa
denne kvelden vii ogsá utdelingen
av firets kulturpris Snne sted. ForelØpig er prisen ikke tildelt, og den
blir ná lyst Ut igjen. Hvem som blir
ârets prisvinner vii bli avgjort i 10pet av september.
Pa forrniddagen den lørdag den 15
blir det etter all sannsynllghet en
kjemperockematine. Astedet for
denne kan bli Mjrha11en, men her
er ingenting fastlagt, og arrangementet er avhengig av et samarbeid med ungdomsklubbene sier
Sandvik.

Kultursjef Per Sandvik star
pàfor at enebakkinger skal
kunne oppleve profesjonelle
sang og musikkrefter her i
Enebakk

Mg hva satser kulturstyret i kroner og ore pa uka?
- La oss si det silk at vi for noen
av arrangementene regner med
selvflnans, men har sikkerhet for
arrangementene hvis publikum

TV - fellesantenneanlegg
Váglia Vel
Dessverre ble det i notisen
Serviceavgift i forrige nummer av Vignett gitt en del
feilinformasjon vedrØrende
innbetaling av andel til rehabilitreing av fellesantenneanlegg for husstander som
er tilknyttet kabelnettet i
Vâglia.
Ved utsendelse av bankgiroer
for innbetaling er det en del av
disse som belØpet (kr 1000,—) ikke
er páfOrt.

ukedager. FØlg derfor
godt med i annonseringen
i Vignett. Og ta godt vare
pa Kinoavisen for august!
september.

svikter. Vi bar ikke satset hØyere
enn at vi skal kunne kiare det, og vi
háper at noen av arrangementene
skal vre selvfinansierende, sier
Sandvik.

Etter foralag fra salen ble det
besluttet a innkreve de kr 2000,- i
to omganger.

THE BEDROOM WINDON

STEVE G&JTTENBERG EUZABETH M)JERN
ISA&LLE HUPPERT
€
R9t: CURTIS HANSON
svwcao.i

c

Torsdag vises V-filmen VITNET I VINDUET.
Terry (Steve Guttenberg) er en
fremadstormende ung arkitekt
som star i med sjefens vakre
kone Silvia.
Gjennom Terrys soveromsvin-

du er Silvia vitne til en grusom
forbrytelse. Men hun tor ikke ga
til politiet og forteile hva hun har
sett - for da vii hennes rike ekte
mann ía vite om sidespranget...
En thriller i beste Hitchcocktradisjon. Vises ogsá søndag.

pa flukt i Japan er om den lille
sønnen til den amerikanske ambassaderaden i Tokyo som yentes med fly fra Manilla. Den lille
blonde, biaØyde Jon Provost spiller sønnen som blir reddet fra en
nate pa det apne havet av en japansk fisker og hans sønn.
Fiskerens sØnn snakker engeisk slik at han kan vre tolk

for foreldrene, og sa kommer et
nytt spennende avsnitt: I barnshg frykt for at politiet skal hente
Jon, stikker de begge av for a dra
til Tokyo og Jons foreidre...
Guttene kiarer a holde seg unna politiet...

Trygt og
trivelig
Vãglia Vel Ater nã p engasjere seg aktivt for a skape et
mer trygt og trivelig mi!Jø i
Lia, forteller formann Ove
Halvorsen.
Noe av det fØrste man vil gjOre
er a skrive til bedriften som driver import og eksport av biler og
busser fra FIAS gamle lokaler pa
industrifeltet, og be om at omrâdet blir sikret og skjermet.
Vellet vil ogsa arbeide med a
forsØke a hindre at beboere med
naturlig grense til skogen ikke
kaster sØppel som kvist, hageavfall og anrdre ting inn i
skogen.— Vi vii forsØke a arbeide
positivt for a ía folk til a kjØre
slikt pa fyllingen i stedet for a forsØple nanmijØet, sier Halvorsen,
og legger til at ogsá farten ma
ned i Vaglia. Det vii vi stá pa for
om vi sa ma ga til hØyeste hold.
Det kjØres aitfor fort rundt i Lia,
sier han.
Ellers er det mye a ta igjen for
Vellet som ná er i full funksjon etter en lang dvale. Stier som gror
igjen mellom veiene i Lia skal
renses opp igjen. Det gjelder
biant annet stien mellom Oterveien og Vagliveien.

Fra arsmØteprotokollen som ble
sendt til alle husstander i Váglia
refereres
.rI stedet for kontingent og serviceavgift for árene 1986 —87 og 88,
ma alle som er tilknyttet kabelnettet for 1988 betale kr 2000,som skal brukes til opprusting av
anlegget, samt tilknytning til satelittstasjom>

VfUNIKU I
VINDUET

Fire vii bli
kommuneingeniOr
Det har meidt seg fire sØkere til
stillingen som kommuneingeniør
.Disse er:
Helge A.Siette, Lyngdeidet
Hans Otto Ingvaldsen, Solheims-

I tyv i knipe mØter vi igjen Whoopi Goldberg fra <Purpurfargen'>.
Hun spiller den alisidige Bernie
som pa dagtid driver sin lille bokhandel og ellers er en svrt sa utspekulert innbruddstyv. Hun har
rotet seg opp i store vanskeligheter fQrdi hun var til stede i en ieilighet der et mord ble begátt.
Hennes eneste mulighet til a
komme Ut av dette uten seiv a
ende i fengsei, er a finne inorderen fØr politiet finner henne.
En morsom og spennende krimivik
Káre Nilsen, ørnes
Sverre Nettting, Ytre Enebakk,
Sverre netting er i dag konstituert i stillingen.
Det er ikke foretatt innstilllng.
saken som vii bli behandlet av
administrasjonsutvalget
1 .september.

Ta med barna og se denne fitmen, en virkelig god barnefilm!

WHOOPI GOLDBERG BOB GOLDTH WAIT

I KNIPE

BURGLAR"
I*

SA begynte moroa.
Fuilt kjgr med
purken i h--Ia.
De ma ta morderen
for loven tar dern.

nalkomedie.

Inger

Foig med
i
ncermilioet

4

JJgrntt

Strid om antennemast
Atte av beboerne i omrâdet rundt Bjørnefaret i
Ytre Enebakk har nã protestert mot at Váglia Vel
far montere en 25 meter
høy antennemast ved høydebassenget
i
Bjørnefaret.TV - fellesantennen som i dag er plassert i oinrãdet holder ikke
lenger mãl. Anlegget er
ulovlig ifØlge gjeldende
regler og forskrifter

—Tore Dag Pettersen i Bjørnefaret er en av de âtte naboene som liar protestert mot at det settes opp en 25 meter
høy mast som skal erstatte denne ca 10 meter hØye masta.

—.En inspeksjonav anlegget
som det i dag star kan resultere i
at kabelen rett og slett blir kuttet, med páfØlgende svarte skiermer i Lia, sier leder i Vâglia Vel,
Ove Halvorsen til Vignett. Han
forteller videre at en rehabiitering av fellesantennen skulle ha
vrt pâbegynt i 84, og ferdigstillet I nor. Vellet har imidlertid hgget nede de siste to árene, og intet har skjedd. Da det sá ble blast
nytt liv igjen i Vellet pa vârpar-

ten i Ar, vai antennesaken noe av
det fØrste de matte ta seg av. Det
hastet med a sette fellesantenneanlegget i orden i forhold til gjeldende krav og former for slike
anlegg.
Det er Vághia Vel som har konsesjon pa anlegget gjennom Folho Antenneservjce. Pa ekstraordinrt àrmøte i Vellet i var, ble
det besluttet a forbedre det generelle tilbudet fra fehlesanlegget,
teknisk og mottaksmessig bl.a.
som fØlge av pâlagte krav Ira
Kabelnettkontrollen.Planen er
at eksisterende antennemast
skal fjernes, og en ny gittermast
pá25 meter monteres tre meter
ut fra denne. Dessuten skal parabolantenne monteres inne pa
bassengtaket. De som er tilknyttet anlegget skal ogsa kunne ta
inn TV 3 etter forbedringene. Prisen hver tllknyttet husstand ma
betale for denne opprustingen er
2000 kroner.

Afrikansk dans i Enebakk
Siste halve ãret har en
gruppe med tithold pa
Kirkebygden skole og under ledelse av dansepedagogen Lucie Guiraud, forsØkt a tilegne seg noen av
hemmelighetene ved afrikansk dans. Jeg synes nã
tiden er inne for a spre litt
informasjon om dette
foretaket. Jeg skal ogsâ
forsØke a Si noe om hvorfor jeg som lege er spesielt
opptatt av denne danseformen, men fØrst litt om
afrikansk dans generelt.
I Afrika danser man mye.
Afrikansk dans er kommunikasjon. De som danser
bruker kroppen til a uttrykke
følelser gjennom bevegelse.
I Afrika er dansen integrert
i hele kulturen - det viii denne sammenhengen si at dans
inngár som en naturhig del av
felles mate a tenke og leve pa.
En bruker dans ved alle anledninger, fra rituelle danser
ved viktige begivenheter og
seremonier - som for eksempel fØdsler, reiser, innvielse
I de voksnes liv (initiasjon) til underholdning ved uformelle fester.
Spesielt trente (eller profesjonelle) dansere foredrar gjerne under seremonier, men
det er ailtid tid for at alle kan
bli med og danse for fornØyelsens skyld. Her er ingen for
overvektige, for stivbeinte eller for gamle. Alle deltar, hver
pa sin mate.
Dansen akkompagneres av
trommer. Danserne lar rytmene strØmme gjennom
kroppen og lar pa denne maten trommene styre bevegelsene. De som er dyktige gjØr
dette med en selvfølgelighet
og sensualitet som vi sjelden
ser i var kultur - hvor kroppen av mange blir oppfattet
som et <'nØdvendig onde>' som
vi mer eller mindre motviilig
ma leve med.
Bevegelsene i dansene er
gjerne hentet Ira daghighivet.
De kan reflektere forskjelhige
gjøremal, som hos en fiskerbe-

tolkning a balansere en kano
eller hos jordbrukere a trampe til jorden etter at en har
sádd.
Dansen blir pa denne maten en Øveise I de ferdighetene
som trengs i det daghige. Dansen kan ogsâ fortelle om en arbeidsprosess som f.eks. bearbeiding av rs og blir da en
slags >'oppskrift pa hvordan
arbeidet skal utfØres. Shik blir
ogsa dansen en slags brer av
kulturen - sammen med de
mtmthige overleveringene,
eventyrene og fablene.
Dansen reflekterer ogsá folkets lynne. De krigerske
stammene har korte og intense danser med abrupte bevegelser og voidsomme ternpi. Andre danser til enkle, monotone rytmer i behagehig
tempo og dansen kan gjerne
vare hele natten.
Afrikansk dans er jordnr.
Fotarbeidet er flatt og dansen
er nrmest designet til a gi
bakkekontakt. En dansers
ferdighet blir bedØmt ut Ira
evnen til a bevege seg nyansert og presist til trommenes rytmer. Dette er nok
ganske forskjellig Ira vestens
ballett hvor luftige sprang, piruetter og hØye iøft vekker tilskuernes begeistring.
Sá kan en spØrre: Hvorfor er
nâ jeg som lege sa opptatt av
nettopp denne danseforrnen?
En kan naturiigvis svare et
kjekt: Vel, hvorfor ikke?".
Der er imidlertid mer ved det
enn som sâ.
Etter hvert som en tilegner
seg ferdigheter I afrikansk
dans vii bakkekontakten Øke.
En far bokstavehig talt <'begge
beina pa jorda". Nâr balansen
mellom kontroll og avspenning bedrer seg vii en utvikle
frihet til a nyte musikken og
rytmene. Det kommer spontanitet i bevegelsene, og gjennom gestene kan en uttrykke
>4ntensjon i dansen - bevegelsene far mening.
For meg som lege er det forbausende a se og oppleve pa
kroppen hvor godt den afrikanske dansen passer inn i de
ergonomiske prinsipper var

vesthige mectisinske forskning
har kommet frem til de siste
ârene, bare med den forskjellen, at i dansen har disse vrt
utprøvd gjennom generasjoner.
Men hvorfor skulle ná det a
lre seg danser som gjenspeller elernenter Ira afriknsk jordbruk vre viktig
for folk I Enebakk? Her vile
vel snemaking vre mer relevant, eller kansk.je "hvordan
skyve en gressklipper'>. P0enget higger heller ikke her.
Det viktigste er at etter
hvert som en danser, vii en
kunne oppdage kroppen pa
nytt, og etter hvert ogsá fØle
seg hjemme i sin egen kropp.
En far Øket kroppsbevissthet.
Dette gir bade glede og selvtilhit. Det g.jØr en i stand til a
uttrykke seg med hele kroppen, eller som en hel person,
dvs. en person som er '<hel I
seg selv>. Da er det ikke langt
ien til at en kan begynne a
assosiere begreper som helse.
FORD! afrikansk dans
gir mye bevegelse
FORD! afrikansk dans
medfører minimal belastning
for lemmer og
ledd
FORD! afrikansk dans er
god mosjon, og
dermed gir Øket
velvrere og trivsel
FORD! afrikansk dans
har en svert avslappet hoidning
til alle prestasjonskrav
FORD! afrikansk dans er
morsomt og litt
eksotisk
FORD! mote med en
fremmed kultur i
seg selv er en berikende opplevelSe,
- er jeg som lege spesielt
opptatt av a bringe dette eiementet inn i var fehles hverdag. Deter en ghimrende mate

A forbedre sin egen helsetilstand pa.
Derfor, til ale som
- fØler at det kribler i beina
eller
- har därlig samvittighet for
at det aidri blir noen av joggeturen eller de som rett og
slett
- ikke har innsett at de har
behov for a rØre seg litt eller
som
- ikke finner seg til rette i de
vante trimtilbudene og alle
andre interesserte:
PrØv et kurs i afrikansk
dans, og du vii fA en virkelig
positiv opplevelse. Nye kurser
starter ná i hØst, og deter fortsatt iedige piasser. Det blir
kurs bade for nybegynnere og
litt Øvede. Ta kontakt med
undertegnede dersom du er
interessert!

Arilci AambØ

Lucie Guiraud

Naboene i omradet rundt hØydebassenget i BjØrnefaret har
imidlertid protesert kraftig mot
masten. De hevder at de fir mye
av utsikten Ira tomtene Ødelagt
dersom de skal M en 25 meter
høy stalkonstruksjon montert 25
- 30 meter fra eiendomrnene, og
de sier ogsa at dette vii redusere
eiendommenes verdi, og flere av
dem understreker i sine henvendelser til bygningsradet at de
ikke vil akseptere at en slik mast
monteres i omradet, og de peker
pa omradet ved høydebassenget
ved Gaupeveien som et fullverdig alternativ for montering av
antennemasten. De mener at en
slik gigantrnast vii vre til adskillig mindre sjenanse der. I Bjørnfaret vil en slik mast derimot
rage 10 - 15 meter over tretoppene og vre godt synhig i terrenget.
PA bakgrunn av protestene har
teknisk etat bedt Vaghia vel se pa
mulighetene for alternativ plassering, eller reduksjon av mastehØyden.
N&r det gjeider en alternativ
plassering bar Vellet vurdert
hØydebassenget i Gaupeveien,
og hevder at en slik plassering vil
fØre til utsettelse av opprustingen, noe som vil lordyre med ti femten prosent. Videre er det ikke brØytet adkomstvei, og endehg er grunnforholdene ikke avklart. Vannverket forhandler for
tiden med grunneier M. Pettersen i Moss om dette. Nár det gjelder rnastehøyde mener Fob Antenneservice at
vii
25 meter, fordi en la e
forringe kvahiteten.
—Alle naboene her er uenige i at
denne kjempemasten monteres
ved hØydebassenget her, sier Tore Dag Pettersen I BjØrnefaret,
og gir samtidig utrykk for indignasjon over at ingen har kontaktet de nrmeste naboene fØr saken ble kjØrt videre. Han har ingen forstaelse for argumentene
om uavklarede grunneierforhold,
forsinkelser og fordyring ved en
montering av masten ved hØydebassenget I Gaupeveien, en plassering som han mener er et fullgodt alternativ. —Da jeg var med i
Vannverket forhandlet vi med
M.Pettersen om kjøp av grunnen,
og det skulle ga i orden for 10.000
kroner mâlet. Si ble det skifte i
Vannverkets styre og det har
kokt bort i kalen et eller annet
sted pa veien, men det viser bare
at dette er ikke noe problem. Og
bassenget star der ailerede, sa
det skulle vre en enkel sak. Og
den eneste fordyringen jeg kan se
er en kabel pa 60 - 70 meter Ira
siste hus I Gaupeveien og opp,
samt en stolpe. Det ville kanskje
bhi ti kroner ekstra pr tilknyttet
husstand.Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan gjØre dette, sier
Tore Pettersen.
Saken skal behandles I bygden
ningsradet
25.august.ForelØpig forehigger
det ingen innstihling i saken. Vi har vrt og sett pa omradet,
sier avdelingsing. Jon Digranes
ved teknisk etat. - Umiddelbart
kan det virke som om graderi av
sjenanse det gis utrykk for er noe
subjektiv. Det er jo hØy skog
rundt. Men vi ma vurdere alle forhold opp mot plan og bygningslovens paragrafer, blant annet
nár det gjelder skjønnhetshensyn i forhold til omgivelserie.
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Faisk hjelpeorganisasj on?

Flateby familiebarnehage

Ma' oppholdstiden reduseres?
Foreldrerádet i Flateby familiebarnehage har ná
henvendt seg til ordfØreren i forbindelse med situasjonen som kan oppstã etter at formannskapet sa
nei til ansettelse i den 1/2 faste vikarstillingen som
Opprinnelig ble stfflingens
Økt opprette til fjor hØst, fordi
ansatte i familiebarnehagen
skulle fâ anledning til a avspasere overtid i forbinnelse
med arbeidstidsreduksjonen,
og fordi man da yule ha en
fast vikar som kunne tre inn
ved sykdom, et menneske
som bade unger og foreidre
var kjent og fortrolig med.
Stillingen ble vedtatt opprettet, og lyst ledig. En sØker
meldte seg, men i mellomtiden kom stillingsstoppen, og i
juni vedtok formannskapet at
denne stillingen skulle inndras igjen.
I dag arbeider de ansatte i
famiiebarnehagen pa Flateby fern timer for mye I uka. En
mate a lØse problemet pa er at
man forkorter arbeidstiden
med en time pr dag. Men uten
en fast vikar a sette inn ved
avspasering ma sannsynligvis
selve oppholdstiden for barna
reduseres,og ved sykdom,
hvor vikaren ogsa skulle brukes, ma man nâ kanskje be
foreidrene holde barna hjemme.
I sitt brev til ordfØreren peker foreldrerádet i familiebarnehagen pa at de har ftt
tilbud om plass i barnehagen
ut fra en apnungstid pa 9 timer

daglig, ogsagtja til dette. Redusert âpningstid vii skape
vanskeligheter for dem i forhold til arbeidstid og lang reiseveg. Foreidreradet pâpeker
ogsa at de har behov for en vikarordning ved laiigvarig sykdom og permisjoner, og sier at
for barna under tre ár er det
spesielt viktig med stabil voksenkontakt.
De sier ogsa at uten den halve
vikarstillingen vii de ansatte i
familiebarnehagen I perioder
matte dra omsorg for flere
barn enn de har by til, og at
ved en reduksjon fra 45 til 40
timer i uka mister kommunen
statstilskuddet pa 2.530 kr pr
barn.
—Hva har dere gjort til na
med vikarsituasjonen. Det
har jo aidri vrt ansatt noen i
denne stillingen?
- sa iangt har familiedagmØdrene mattet dekke opp
for hverandre, sier styrer for
famiiebarnehagen pa Flateby, Evy Lindberg Olsen. Men
med den reduserte arbeidstiden blir det svrt vanskelig
a fortsette slik, og stillingen
ble sØkt opprettet nettopp I
forbindelse med den reduserte arbeidstiden, for at de ansatte skulle kunne avspasere

tidligere er vedtatt opprettet. Ogsã styrer for familiebarnehagen, Evy Lindberg Olsen har tilskrevet
ordfØreren og bedt om at saken blir vurdert pãnytt.
overtid, og dekke opp ved
sykdom.
Vi vii prØve sa godt vi kan a fA
stillingen tilbake, og ser I utgangspunktet optimistisk pa
det, sier Lindberg Olsen, som
háper og tror at de vil na fram
til politikerne med betydningen av at de far den halve vikarstillingen tilbake.
Flateby familiebarnehage har
i dag fern famiiedagmØdre og
det er ti barn i famiiebarnehagen, derav 8 under tre âr.
1/2 vikarstilling i familiedaghjemmet vil koste ca 50.000
kroner far vi opplyst hos styrer Lindberg Olsen.Flateby
familiebarnehage feiret sin 10
- ars dag pa fredag. Gjett hva
de synes hadde vrt en pazsende jubileumsgave?
Mandag mØttes personalet i
familiedaghjemmet, styrer
Evy Lindberg Olsen, og helse
og sosialsjef Inger Haagaas
for a drØfte hvordan man skal
innrette seg praktisk nar det
gjelder avspasering for overtid, redusert oppholdstid etc.
etter vedtaket om a inndra
den halvevikarstiuingen.
Dersom famiiebarnehagen
skal fA tilbake den 1/2 vikarstillingen som er inndratt,
krevers det fly runde i administrasjonsutvalg og kommunestyre, sier helse og sosi-

Hva er SDA (Scandinavian
Development + Country Aid)?
Organisasjonen, som skal ha hovedsete i BrønnelØkkveien 10,
har annonsert i avisene og markedsfØrt seg som en u-hjelpsorganisasjon. Man ber publikum
tegne seg som medlemmer og betale inn penger. NORAD har
aidri hørt om SDA, og det har
heller ikke for eksempel Petter
Skauen i Kirkens Nødhjelp. SDA
er ikke registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund

Sjekk sykkelen

aisjef Inger Haagaas, og Understreker at forebØpig er man
nØdt ti a forhobde seg til det
vedtak som foreligger, og som
innebrer at man ma kiare av
dette uten vikarstillingen.
Det er Mart at vedtaket far
stor betydning for noen foreldre pa Flateby sier hun,
Haagaas mener forøvrig at
det beste hadde vrt a redusere antall piasser I famillebarnehagen i stedet for a redusere oppholdstiden for aBe.
Hun háper at det skal vre
mulig a formid1e behovet for
den halve faste vikarstillingen , til poiltikerne, og sier at
det er skremmende a erfare at
innstrarnmingene igjen gar
utover svake grupper.

- Sjekk sykkelen for skolestart. Det er viktig at foreidre og
barn gâr sammen for a sjekke at
sykkelen er i forskriftsmessig
stand. Skremmende mange sykler fungerer ikke som de skal, og
det fØrer igjen til mange ulykker,
sier overingeniør Per Sitje ved
Vegdirektoratets vegtrafikkavdeling.
- Spesielt er det viktig a sjekke
at bremsene er i orden. Har sykkelen felgbremser, er det ogsa
viktig at felgene er rette. Heller
ikke skal vi glemme bremseoverføringene; wirene slakkes lett og
kan were skadet.

Taketi
gikk bakken
BLI REDD
BARNA
FADDER!
Slik sá det ut da taket gikk i bakken pa Finastasjonen i
Kirlcebygden forrige tirsdag
Slik sà det ut pa Fina -. med menneskeliv, og ingen ble
stasjonen i Kirkebygda skadet da det digre taket over
forrige tirsdag etter at en stasjonen braste i bakken, og
kombinert laste og tøm- skremte vettet av naboer, som
merbil tilhØrende Vakt- fryktet det verste. Bare kort tid i
tárnet bibel og traktatsel- forveien hadde smaunger lekt i
skap tØmmerbil,rev ned omradet.
taket over stasjonen.
To bensinpumper ble

Krana pa bilen braste rett inn i taket pa bensinstasjonen.

Arsaken var at fØreren ikke
hadde fátt kranen pa bilen skikkelig ned, fordi denne var Ødelagt. Dette hadde fØreren giemt,
og da han startet opp kom kranen borti tverrbjelken pa takkonstruksjonen og vippet denne
framover og ned. Bilen hadde ingen fart, sa stØtet takkonstruksjonen fikk kan ikke ha vrt
stort. Heldigvis gikk det ikke

knust,men til alt hell ble det ingen bensinlekkasje. En iastebil
som sto ved enden av pumpene,
fikk taket ut over fØrehuset, men
kiarte etterhvert a rygge
ut.FØreren av denne bilen hadde
bare savidt satt seg inn i fØrerhuset da ubykken inntraff. Hadde
ban statt ved pumpa, vile ha ha
fâtt taket over seg.

REDD BARNA formidler
FADDERSKAP for nødlidende
barn. Som fadder kan du vre
med a dekke bamas daglige
behov samt sikre deres
framtid:
Et fadderskap koster
80 kroner i máneden. Kun 10%
av bidraget gár til administraSian.
To ganger i âret far du tilsendt
brev med nyheter om barna
du er med og hjelper.

REDD BARNA
Jernbanetorget 2, Oslo!, TIf (02) 4146 35

Jeg/vi ønsker ytterligere informasjon om hvordan man kan bli
REDD BARNA fadder:
NavnAdresse
Postnr.:

Sted
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Drommetur for Elisabeth
Det var el opprømt og
glad jente Vignett møtte i
Konvallveien 31 pa Flateby
forrige
tirsdag.Sommerfugler i
magen, og reisefeber hadde hun sá klart, men ikke
mer enn at kofferten var
behØrig pakket, med enebakkinformasjon, bunad,
norsk flagg og alt som er
nødvendig nâr man drar
ut i verden som representant for Norge - og
Enebakk. Heia Australia,
her kommer Elisabeth!
Elisabeth Thune, 18, flatebyjente
med utfartstrang og drØm om en
framtid innen markedsfØring tar
vel imot, og sammen med foreldrene tar hun seg tid til en liten
prat pa terassen i den varme augustkvelden. Det gàr an, nâ som
det meste er organisert Foreldrene har tatt et avbrekk fra
1ellferien.- Vi kom ned i gár
kveld for a trâ til litt i innspurten,
og se henne vel avgarde, sier
mamma BjØrg, som ogsá har
sommerfugler i magen. Joda, det
er rart a sende henne sâ langt avgarde..
For sá langt hadde kanskje ikke Elisabeth i utgangspunktet
tenkt seg, selv om jenta bobler av
reiselyst. USA var et av de reisemâl hun vurderte, da som au
pair. - Men sà fikk jeg aitsa
sjansen til a dra til Australia,
giennom Rotarys utvekslingsprogram.

Eventyrlysten
- Jeg sendte sØknaden, og
tenkte ikke noe mer pa det. Var
inne til konferanse, og ble stilt en
masse spørsmál som jeg ikke
husker na, men det var mye av
det som jeg hadde svart pa i sØknaden, pluss en hel del annet, hvorfor man Ønsker a reise, hvorfor man vil ut osv.
Ja, hvorfor vil man ná det?
- Fordi jeg har lyst til a oppleve
nye kulturer, treffe nye venner,
lre sprâk. Og sâ er jeg eventyrlysten. Har alitid Ønsket a reise..

Betryggende
Etterhánden er foreldrene butt
beroliget. - Vi er svrt positivt
innstilt til det hele.Opplegget
gjennom Rotary virker bunn solid og betryggende, og vi har fatt
behØrlig informasjon om alt som
skal skje. Vi har ogsa vrt pa et
mote inne pa LØrenskog tidligere
hvor vi fikk solid informasjon om
ansvar og plikter som páhviler
ungdommene som far reise, sier
mamma BjØrg.- Det er ogsá betryggende for oss a vite at Elisabeth har sin egen kontaktperson
i Australia under hele oppholdet.
Vi som foreldre fØler en stor sikkerhet i at vi vet hun har noen a
henvende seg til med problemer
som matte dukke Opp.

Sponset av Enebakk
Rotary
Da Elisabeth fikk beskjeden
om at hun fikk dra til Australia,
var hun iferd med a avslutte videregaende, handel og kontor pa
Jessheim.Tiden etter skoleslutt
har hun nyttet som postbud pa

KveldenfØr pa terassen hjemme i Konvallveien 31. Ikke beth har sommerfugler i magen.
fritt for at bade mamma BjØrg, pappa Frank og Elisa-

Skjetten.- Flyreisen over til
Australia ma vi betale selv, men
ellers er jeg sponset av Enebakk
Rotary, som betaler det meste av
lommepenger og utgifter for meg
i Australia.

komme godt med i de
mánedene oppholdet
varer.Jeg har lart
mye I denne
perioden Skai man
ha fulit utbytte av en
silk tur som den Elisabeth nã har lagt ut
Pa bør man sette seg
inn i forholdene pa
forhând. Hun har lest
og lest. Om land og
folk, geografi, histone, klima.

.-Elisabeth skal bo i privathjem. Det er en del av
opplegget.- Det kommer til a bli
flere hjem i lØpet av oppholdstiden, sier hun, antagelig tre - fire.
Mange er imidlertid sâ heldige at
de far bli i et hjem under hele
oppholdet, men det er i helt spesielle tilfelle. Noen har matte skifte veldig ofte, og hatt fØlelsen av
a bo i koffert. Men det hØrer igjen
med til sjeldenhetene. -Den fØrste tiden skal jeg bo pa et lite sted,
New South Wales, 80 km nord for
Sydney hos en familie med sju
voksne barn, hvorav en, en jente
pa 16 ar bor hjemme.

Sprâk er selvsagt. Engelsken mm
er ikke aitfor god nar det gjelder
dagligtale Stort sett har det gatt
pa forretningsengelsk, sá langt.
Men det fAx jeg jo rikelig anledfling til a rette opp nâ

Lrt mye
Tre ukers rundtur
Elisabeth skal ogsâ rundt i Ro- De siste manetaryklubber og holde foredrag
dene har eliers vert
om Enebakk, og i kofferten ligger
begivenhetsrike for
Enebakk kommunes informasjonshefte med fakta om Eneflatebyjenta. -For ikbakk og spesiefl hilsen Ira orfØrer
ke lenge siden var jeg
Kare KjØlle. A fortelle austraiske
pa et treff sammen
rotarianere om Enebakk kan nok
vre hyggelig a vel og bra. Enda
med de andre som
mer forlokkende er nok imidlerskal til Australia, de
Skolegang
tid den tre ukers rundturen i
som er kommet hjem
Skolegang inngâr som en na- Australia som hun ogsá skal veturlig del av opplegget, og Elisa- re med pa under oppholdet.
derfra og de fra Austbeth skal ga pa Wyoming High
prlvat
ralia som er her. Det Bor
En uke er gatt siden vi snakket
- Jeg kommer ned til vinteren School. - Hvilke fag jeg skal stuvar kjempemoro. ná, sier hun, men skynder seg a dere? Nei, det vet jeg ikke enná, med Elisabeth. Vi har snakket
hun. Det avhenger jo av hvil- med pappa Frank, som kan forHelt topp. Vi fikk legge til at det betyr en tempera- sier
tur omtrent pa niva med dagens i ke fag som tilbys Har lyst til a telle at Elisabeth fikk en kjemmasse nyttig infor- Enebakk. Om sommeren kan det fortsette med Økonomi og EDB. pefin mottagelse etter en slitsom
masjon som skal vre rundt 40 grader.
Men jeg har ogsa lyst pa drama. tur pa ca 30 timer.
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Gavesjekk
I forbindelse med spØrreundersØkelse pa markedsdagen pa Flateby Grendesenter
lØrdag ble det trukket ut en
gavesjekk. Denm heldige
vinner ble:
Marit Tomter, Narvestad,
Rrelingen.
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170 millioner til
tPaRksikkephet
Akershus Vegkontor har foreslátt a sette av 50 millioner kroner i Norsk Veg og Vegtrafikkplan for perioden 1990 - 93 til
stØrre utbedringer av ulykkespunkt og strekninger, 15 milli-

Best igjen

oner til veilys, 25 millioner til
mindre utbedringer av trafikkfarlige steder, og 80 millioner til
gang og sykkelveier.
(Kilde: Informasjon fra Akershus
fylkeskommune)

Kun i Vignett
Formannskapet vedtok mandag kveld atkommunestyremøter inntil videre kun skal
annonseres i Vignett, samt
ved oppslag pa bygdas postkontor. Det ble ogsâ vedtatt
a be administrasjonsutvalget gjennomgá sin praksis
for annonsering av stillinger,
Det er den stramme kommuneØkonomien som er bakgrunnen
for vedtaket. Annonsering av
kommunestyretsmØter i alle fire

lokalaviser koster kommunen ca
3000 kroner pr mote.— En viderefØring av dagens praksis vii medfØre en árlig utgift til annonsering av kommunestyremØter pa
30.000 kroner, sier rádmannen i
sine merknaderl 1987 hadde
kommunen en utgift pa kr
297.818 til annonsering av mØter
og stillinger. Pa forsiag fra Øyvind StrØm, Fr.p. vedtok ogsa
formannskapet a be de Øvrige hovedutvaig gjennomgà sine rutiner for annonsering med tanke
pa besparelse.

Handlingsplan for
funksjonshemmede
Akershus fylkesrãd for funksjonshemmede har lagt fram
fly handlingsplan som er justert og videreført i forhold til
planen for 1987
Pa programmet sthr en rekke
viktige oppgaver som bi.a. informasjonsvirksomhet, samordning
av tiltak for funksjonshemmede,
faglig bistand til interesseorganisasjoner og arbeid i forhold til
kommune og statlige myndigheter.
To hovedoppgaver for tlkeskommunen er informasjon til
funksjonshemmede om rettigheter muligheter og tilbud, og til
samfunnet om funksjonshemmedes rettigheter og behov.
Samordning av tiltak for
funksjonshemmede inngãr i en
lØpende prosess. Fylkesrâdet vii
her bistâ kommunale organer

som ligger tilbake i arbeidet for
funksjonshemmede, og fØige opp
mtegreringsprosessen i samfunnet.
Det er fremdeies et stor behov
for a skape arbeidspiasser for
funksjonshemmede. I lØpet av
âret vii fylkesrâdet viderefØre tiere prosjekter for a skape varige
arbeidspiasser blant annet i samarbeide med skole, arbeidsliv og
foreidre og fylkeskommunale organer, som fyikeskulturstyret og
nringsutva1get.
(Kilde: Informasjon fra Akershus
fyikeskommUfle)

Drivs mdlscorere, Jan Erik Christiansen og Lars MØrk
Det var to offensive lag
som møttes til kamp fredag kveld. Hjemmelaget
Driv hadde Østbygda pa
besøk.
østbygda prøvde a presse Driv
hØyt oppe pa banen, men det var
Driv som hadde de fleste sjansene i denne kampen. Hjemmeiaget spilte teknisk bedre, og i større tempo enn det gjestene gjorde.
Men det gikk hele 41 minutter fØr
Driv tok ledeisen ved Jan Erik
Christiansen pa straffe.
I andre omgang var det
Driviagets sterke kondisjon
som gjorde utsiaget. Østbygda âpnet med a ligge helt oppe
pa banen. Dette gjorde at spillerne fort ble slitne, og Drivs
mannskap tok over komman-

doen. Drivs spisser var meget
farlige foran østbygdas keeper John Alsaker. Det store
drivpresset resuiterte i to nye
scoringer: En av Jan Erik
Christiansen, og en av Lars
MØrk.
Det ble en fortjent seier til
Driv, 3 - 0 i denne kampen
som bØd pa meget god
9.divisjons fotball.

Kampfakta:
Driv - Østbygda 3- 0 ( 10)
Drivs mil:
41 mm., 1 - 0 Jan Erik
Christiansen ( straffe)

48 mm., 2 - 0 Jan Erik
Christiansen
88 mm., 3 - 0 Lars MØrk
Drivs lag: Roy Norstrand,
Pal Jahr, Jan Erik Christiansen, Ingvar Ness, Andreas Myhre, Lars Mørk,
Bjorn Engelsen, Stale Søbye, Lars LØkstad, Kai
Ekenes, Per Harald Andersen (Oddmund Garden, 10. mm)
Gult kort: Jan Erik Christiansen
Dommer: KjelI E.Roos,
Moss FK, bra.

Barnehagen
i rute
Arbeidet med Kirkebygden barnehage gãr etter
framdriftsplanen, opplyser byggeleder, bygningskontrollor
Rolf
Buer.- Faktisk ligger vi
sã langt litt foran, sier
han.Det skyldes antagelig
at arbeidene kom i gang
14 dager tidligere enn beregnet fordi entreprenøren
hadde
ledig
kapasitet.Dersom det ikke oppstâr noe uforutsett,
skulle entreprenøren, A/S
grunnmursbygg ikke ha
problerner med a holde
tidsfristen pa 23. desember.
Fern mann arbeider for tiden pa barnehagen, sorn
far en total grunnflate pa

329 kvm. Kostnadsrammen pa 2, 4 mill ekskl.
moms ser ut til a holde,
sier Buer
I og med at bygget blir
ferdig i slutten av desember, er det ikke realistisk
A regne med driftsstart i
innev2erende fir, sier râdmann BjØrn Halvorsen.
Han regner imidlertid
med at driften vil komme
i gang like over nyttar, og
driftsmidler vil bli innarbeidet i budshjettet.
-Personale ma imidlertid
ansettes pa et noe tidligere tidspunkt, og stillingen
sorn styrer ma i alle fall
lyses ut 1 - 2 màneder i
forveien, altsa i innevrerende ár.

Arbeidene pa Kirkebygden barnehage er i god gang, og bãdeframdriftsplan og budsjett ser ut til a holde.

'iL1IWtt
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Momarked for 39. gang:
I
I
I
I
I
I

-..

Arnardo kommer Borud-gjengen kommer
U
I
I
I
I
U
I
I
U
I
I
I
I
I

Det er imidlertid hele
familien Børud fra Hamar
- men med røtter I Indre
Ostfold - som med sin friske, kristne sang skal stâ
for underhoidningen nàr
det 39. Momarked âpnes
offisielt søndag 21. august.
BØrud-gjengen bestâr av
Ole (11), Linda (14)og Thomas
(17) med BØrud til etternavn.
Pa plater og kassetter er det
disse tre som synger, men nâr
de er pa turné er imidlertid
ogsá foreldrene, Anne Marie
og Arnold BØrud med.

• Arnardo er pa plass pa markedets fØrste dag.

I
•

I
I
I
I

I âr blir det skikkelig sirkus pa
40-ârsjubilanten Cirkus Arnardo skal sette opp sitt store
telt I hesteringen og by pa førsteklasses sirkus og topp Underhoidning I tre hele dager til ende.

Cirkus Arnardo kommer pa
àpningsdagen, fredag 19. august. Denne dagen blir det en
forestffling, mens det bade
I lØrdag og sØndag blir to fore-

•I

Som om ikke det er nok
skal ogsâ Arnardos enestâ• ende kinesiske akrobater
re med i det store TV-showet
I Ira
Momarkedet lØrdag kveld.
Det er forresten ikke fØrste
•

I
I
I
I
I
I
U
U
I
I
I
I
I
I
U
I
I
I
I
I
U
I
I
I
I
I
I
U Bonnie Tyler.
I

gang Cirkus Arnardo er pa besØk pa Momarkedet. I 1954
var Arne Arnardo pa plass, ikke bare med forestillinger,
men ogsá med kiovner og artister, elefanter og andre dyr
pa ápningssøndagens store
opptog.
Noe lignende hâper arrangØrene av Momarkedet a
fâ til i ár ogsâ...

BØrud-gjengen er altsá et
ekte familieforetagende. I th
henseende er de unike bade i
norsk og skandinavisk sammertheng. Det at hele familien
synger sammen pa det nivâ
som BØrud-gjengen gjØr, er
sjeldent.
Foreldrene, Anne Marie og
Arnold BØrud, har operert i
norsk gospelsang gjennom en
arrekke, ikke minst gjennom
Mini-Tvers, der de er to tredjedeler av trioen og gospelkoret Tvers. I tilegg til dette
var Arnold medilem av den legendariske gruppen "Frisk
luft'>, som herjet pa platebarometrene for femten hr siden.

BØrud-gjengen deltar pa den offtsielle âpningen
dag.

Bonnie og Bjoro kommer
Onsdagen i Momarkedsuka far publikum anledning
til a mote Bonnie Tyler. Da er
den populre artisten med
den etter hvert sa kjente hese
stemmen tilbake pa Momarkedets friluftsscene.
Sist Bonnie Tyler besØkte
Momarkedet var for to ar siden, da han gjorde suksessmed sin LP <'Secret Dreams
And Forbidden Fires..
For terde âret pa rad vii Vikingarna innta Momarkedets
store friluftsscene, og det gjØr
de sammen med countrystjernen BjØro Hálandtorsdag
kveld.
Det var under det TV-sendte country-showet Ira tjorârets Momarked at forbrødningen mellom Vikingarna og
BjØro Hâland oppstod.
I Ar har de aitsâ igjen med
seg BjØro Hâland, som ogsa
han er ute med ny LP i âr.
Kombinasjonen HâlandJVikingarna har vrt en suksess
over hele Norge tidligere i
sommer, og nAr de spiller opp
pa Momarkedet torsdag, vii
det seivfølgelig bli mulighet
for en svingom foran scenen.

BjØro Hâland.

I
U
I
I
I
I
I
I
I
I
I
U
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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STILLING SØKES

Ung jente
16 âr, sØker arbeid. Alt av
intr.
Tlf. 92 7102
mellom kI. 9.00 og 16.00

BOLIG SØKES

Voksen
dame
sØker hybeileilighet/leilighet
for Ca. 2 ár.
Fast arbeid. Ikke-rØyker.
Bill. mrk. <voksen dame>

SKOLESTART
Bokbind

kP8

Papir og
plast m/motiv

BOLIQ SOKES

Fort atter søker avsidesliggende
vinterisolert helärsbolig

E I UAW -Mv3
r Pw
KJEDEN AV FAGFOLK
Skolestart

-

Skrivebordslampe
Rosa, lyseblá,
rod
Veil. 130.-

I

Stort utvalg i trendvarer!

Odd bapstads Em.
Spydeberg. TIf. 83 70 15

Hus, gàrd, hytte. Heist âremál.
TIf. 02/60 95 30
eller bill.mrk.: Forfatter

! 900=
KUNNGJORINGER

Enebakk Bondekvinnelag
MØte hos Bylterud, Ruud, Hammern, tirsd. 23. aug. kl.
19.30. Tema: Miljøpolitiske utfordringer til jordbruket i
Enebakk.
Kurs i plantefarging starter 29. aug. Oppi. og pâmelding
innen 23. aug. TIf. 92 60 38 etter kl. 19.00.
Veikommen.

NA390.
SKINNSEKK for 598,Utstyr til skrivebordet i fine motefarger.
Ellers stort utvalg I alt til skolestart.
Skoleboker.
[]

[0==onc1
Senteret -

1911

Flateby

Leselampe
Rosa dobbel
Blá enkel
Na

;Li

7j

- TIf. 92 87 21
Kr 250..
Dobbel

RELIGIOSE MOTER

Ekebergdalen Pinsemenighet

Kr200.'
Enkel
______

Olympia nr. 3-12 - kr 410.
,..

har stevne sØnd. 21. aug. MØter kl. 11.00 og kl. 16.00.
Wenche Johannessen, Torbjørn Karisen og Roar Hoist
deitar. Bevertning mellom mØtene.
Hjerteiig velkommen.

Tak- og
bordlamper

/

I

/

Teltmotep

3O%

ved Enebakk ungdomsskole.

IBIZA nr.3-12- kr4390
Fredag 19. og lordag 20. kl. 19.30.
Sondag 21. kl. 18.00.
Bonn 1/2 time for møtene. Stein Vidar Lund og
Country Gospelteam deltar.

1/)
•
cJ acz ama S
FLATEBYSENTERET
TIf. 09/92 83 74

Alle hjertelig velkommen.

BEGRAVELSESBYRAER

Vi har flyttet
Ny adresse er
Nordbyvn. 27. Ski
Tif. 09/87 30 60
Vakttelefon

IK 0

17. - 23. august

cmJ1Lc &
&tettCIl a.L
1912 Enebakk
hf. 92 63 00

.10-17
Fred.
Lord.

9-14

STILLING LEDIG

Ski
13cgravc1scsbvr
CHR STENSRUD EFTF (

=

postkontor

PINSEMENIGHETEN T) W
iz
'(FR ENEBAKK

aiTFJL

Onsdag 17.8. kl. 19.30: Bibel og born.
Torsdag 18.8. kl. 11.30:
Formiddagstreff.
Søndag 21.8. kl. 10.00:
Søndagsskoie.
Ki. 16.00: Andakt pa sykehj emmet.
Alie velkommen.

17

ARBEID UTFORES

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse.
ENGERS GULVSLIP. TIf. 09/95 72 01 e. kI. 17.

We Enebakk
Ved Ytre Enebakk postkontor er det iedig en stilling
som avløser for landpostbudet. GjØremálene vii vre biiende postomdeling med ekspedisjonstj eneste.
AvlØseren skal vikariere ved det faste iandpostbudets
fridager, ferier og eventuelle andre fravr.
Den som tilsettes ma disponere bil til bruk i tjenesten
mot utbetaiing av biigodtgjØreise.
Fuiistendig kunngjøring er foretatt pa postkontoret.
Nrmere opplysninger om arbeidstid, lØnn og arbeidsmiii 0 far du ved henvendelse til postkontoret, tif.
02/924087.
SØknadsblankett far du ved nrmeste postkontor.
SØknadsfrist 01.09.1988.
SØknad vedlagt attesterte kopier av vitnemái og attester sendes
POSTSJEFEN I LILLESTRØM
Voldgt. 7
2000 LILLESTRØM

utt- og pikeur
for aktive barn'
Taliskiver
rødt, blâti
efler
.,_ 1,
hvitt

Jtfij'
'

po,ten

Trøgstadvn. 5, 1800 Askim
hf. 88 13 59

10
• Optisk synsprøve
• Kontciktlinser
tilpasses
• Timebestilling
TIf. 09-870524

Optiker Krogh
Ski Optiske

Skuron"vUld
mod utvidet àpningstid
Na under skuronna har vi ulvidet ôpningstid og
star kicir til a hjelpe deg.

(pegj

aekkkevL

r

VIDEO - SNACKS TOBAKK - KIOSK VARER

VrforbehoId

(Princess Huset)
Asenveien 1,1400 Ski.

Apent til kI. 22.00
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 10
LANDBRUK
SENTER

1540 Vestby
TIf. 09/9501 03

75.000
tippepremier
hver uke
ble i gjennomsnitt Utbetalt 11987. Fotballtipping er Norges
største pengespill og
utbetaler flere
millioner i pengepremier enn noe an net
landsdekkende spill.

HAR DE BILEN9.
FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brodholt, Tomter

TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

TIPPING
ga 715 millioner til idrett
09 torskning i 1987.

Vekstjord

-

topp kvalitet
Testet av NLH
Hagebark
Flere kvaliteter p5 lager
kvantumsrabatt.

F'2O dd€

StANK

Kontakt oss - det lonner seg.

kr 6990
17°

Host er
slanketid
Kursstart 09 kontrollveiing 29/8 kI.
19.00 pa gamle Herredshuset.
Mot opp el/er ring
09/926339.
Ella
LIBRA - KURSET SOM
LEGER ANBEFALER

SKI
Ett-Arig kveldskurs som gir solid innføring 1 pratisk
markedsføring. Hovedemner: (3enercl I marke.dsføring.
Markcdsplanlcgging. BcdrifLsøkonomi. Markedskomrnunikasjon. Markcdsrett. Frivillig cksamen.
Info.mote: Holtesn. 7, 25. aug. 19.00.
Regnskapssekretr
\ diregAende opp1aring i regnskap- og lOnningsarlrid.
Frivilfig
. r)
Holtevn. 7, 25
c. 17-30.
Rekiameskok NKS

Kjottdeig pr. kg
Kokt skinke
Salami pr. hg

69°
13°

Ett semester og har dfsse ueikurscrie: Lay out, We o
iekst, Budsjcttering.
Info.møte: Holtevn. 79 25. aug. 19.45,

lokgpOteter

2890

Personal konsulent NKS

MED

LIBRA

Biler i alle priskiasser mottas
for saig. Ta kontakt snarest
TLF. 09188 08 96

Markedsfóringsskole NKS

TH. 09/83 72 16 el. mob. 030/10 309

Nakkekotel.
Svinekotel. pr.kg
Knoker
ferske, pr. kg

BILAUKSJON A/S, ASKIM
Auksjon hver fredag

Videre utdanning i

FOSSUM JORD

0 gsO

Vi har kundene!
Stedet er selvfolgelig
Østf old

1!990

Tomater pr. kg

1 490

8 klosettruller

Hver mandag:

En menneskeorlente rt utilanne.lsc innenfor personalspørsrnAl over 2 semestre (1 Ar). Fagkombinasjoner:
Lederen, nlennesket og bcdriftcn. Moderne ledeke.
Innføring i transaksjonsanalysc. Jus pA arbcidsplasscn.
Lønn og trekk. Personairutiner.
Info.møte: Holtevn. 7, 25. aug. 20
Sekretr NKS

9
Kneippbrød4

Fersk fisk
hver onsdag

Kurset bestAr av tre deter. Hvcr del strekkcr scg over 1/2
Ar og avsluttcs mcd frivillig eksamcn,
Info.niøfr Ilotfe n, 7, 25. aug. 18A5.

KONTAKT: (09) 87 34 57
Frlundervisningen
Holtevn 7
'1400 SkL

ANKS

11
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MURERE

RØRLEGGER

Steinar Nordahi

JOHN A. ANDRESEN

BYGGSER VICE
Alt / mur- og pussarbeid.
hf. 92 63 46

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

Nlw-

1JitrF.
h1lIFu1

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

Jan M. Johansen

Erik Kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tit. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

FRISØR

t

Mettes Hardesign

DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI

SaIg av hârpreparater og parfymeartikler.
Marid. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00

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

Sommertid 1.6. - 31.8.
Mand. - fred. 10.00-17.00
Torsd. 10.00-18.00. Lord. 9.00-14.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tit. 9254 13

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

SPESIALFORRETNINGER

TØMMERMESTER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

T/d9Silo9e

Dame- og 'herrefrisør

Tit. 09/92 65 43
Mobil 094/37548

MP2- Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enebakk rørleggerbedrift

Enebakk Markiseservice

v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I ROIRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 92 43 54

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Fast pr/s

Esso diesel, parafin 09 fyringsolje
Tb. 92 81 24

Rolf NssvoId

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

GLASSMESTER

Vestli, 1911 Flateby

KVIKK BENS

Enebakk glass

J&zaama

Alt / glassarbeid
Svein Thorsen
Fellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tit. 9246 13

CI

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

ENTREPRENØR
Graving - sprengning - transport.

Kontakt oss1
Harald Vikan Entreprenørfor. A/S

Utsigts rammeverksted
Alt I inriramming

FLATEBY

Medaljeskap op innrammede akvarelltrykk

TLF. 92 8117 9.00-16.00
TIf. 92 88 53 — 9285 25 etter 16.00
Mobil 094/55 519

1911 Flateby - tit. 9286 10
Ogsà kveldstid

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 09/92 62 94

K.S Yrkesklr

W
ki

Askimv. 1, 1820 Spydeberg

TIf. 09/83 81 54

Langdag onsdag 09 torsdag til kI. 19.00.

EL-INSTALLASJON

Strømsborg &
Enersen A/S
I

KJELL BRENUJORD

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

EIL.AG

Ristorante ITALIA a.s

,INSTALLASJONSFIRMA

Ki:denaaotooe,te

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

TIf. 09/92 88 60

SJAFØRSKOLE
Ski Trafikkskole

REGNSKAP
Opplring

Kiasse A - Masse B
Teorikurs - KjØretimer

pa

TIf. 06/81 42 92

TANNTEKNIKER

Stein Darre-Hanssen

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Grendesenteret, Flateby

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

Tit. kI. 8.00-15.00
Tit. utenom kontortid

rung Red A/S
1800 Askim

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjep din nye el/er brukte bi/ hos oss.
TIf. 88 16 15

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

<,Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Roy/k

SVEIN H. HELLER A/S

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

Enebakk
Transformator
verksted

LaniLruksregnskap, Økononhi
& handelsregnskap

Boks 27, 1911 Flateby - fit. 92 85 40

Flateby. TIf. 92 81 49

92 87 39

92 80 31

Kvelder, etter avtale.

BILFIRMA

Vi tar imot lakkering
og oppretting

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Trio Autoskade

Bkonomi & Regnskap Enebakk A/S

Kontakt:

b/I

Teorikurs - Fase II

Cm nodvendig moter vi
til kjoretimer i Enebakk.

Audi

SELGE EIENDOM?

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

1400 Ski - tit. 87 37 10

pizzeria

Alt I mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant Grendesenteret, 1911 Flateby

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD - Askim

TIf.

88 15 70

Flateby Antirust
Kim 09 saig av iIer
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby

Brede Ojestang

Kjøpe eller selge
eiendom?

11

Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

Beiiingshaver: Av, HeigeA.Try8
Fjeik'eien 55.09/92
1914 VUS Enebakk
11!.:
5570

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bed rifts-rädgivning.

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tit. 92 47 74

VETERI NIER

• Po!iklinikk • Rontgen • Kirurgi
• Lab.service 0 Oppstal!ing opererte dyr

SKEOSMO DYREKL!NIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, KjeIIer
(skill fra Fetvn. v/llyplassen)
Apnirigslider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DROP IN" 8.30-14. Slengt heig.

tebakk
(cgnskapskontor
Medlem av
bRFNorske Regnskapsbyrers.Foreniflg

TIf. 09/92 63 03

Posiboks 24
1912 Enebakk

KR
Godkjent regnskapskontor

N

Velkommen hjem
Søndag ki. 11 landet
det et fly pa Fornebu.
Ut steg hele familien
Vistnes fra Enebakk.
De kom hjem fra et ni
uker langt opphold i
Hong Kong. Hjemme i
Rugveien 12, pa Lotterudfeltet i Kirkebygda hadde naboer og
venner stelt i stand til
et gedigent velkomsttreff.

Kommunens regnskap for 1987 viser et underskudd pa 0,99 mill kr. Ti! forskuttering av
iánemidier hadde man lânt 3,1 miiiioner kr
av kontantbeholdningen Nãr det gjeider den
iikvide utvikiingen framgâr det at ved utgangen av 87 var disponibie midler til driftsformãi redusert fra 3,2 til 1,0 mill. kroner.
Kommunens fondsmidier Økte i fjor med
334.000 kroner

Av Gunnleik Seierstad

I sin kommentar til den
Økonorniske utvikling, sier
Økonomisjef Jan Olav AasbØ at det I 87er kiare tegn
til forverring av den Økonomiske situasjon. Driftsutgiftene stiger langt mer
enn driftsinntektene, og
den likvide situasjon har
butt drastisk forverret.

Lykkelige
Det var en lykkelig gjeng
med enebakkinger som kom
hjem til Lotterudfeltet litt fØr
klokken 13 sØndag. Lykkelige
fordi de hadde hatt en strálende tur til Hong Kong der de
hadde vrt i ni uker. Hjemme
i Rugveien 12 hadde naboer
stelt i stand til en liten feiring.

Det som skab til for a rette pa forholdet er a sØrge
for at driftsinntektene stiger sterkere enn driftsutgiftene.

Kjempefin tur
-Vi har hatt en kjempefln
tur, kunne Reidun Vistnes
fortelle. Hun fortalte ogsá at
de blant annet hadde besØkt
Macao og Kina under oppholdet. Men det som betydde
mest var a treffe igjen gamle
venner, kinesere og misjonrkolleger fra tidligere arbeid
13 ár ) i Hong Kong.

Opplevde mye
-Vi fikk by til a vre med
pa veldig mye, blant annet pa
flere skoleavslutninger, forteller Rediun. Noe av det som
imponerte meg mest var undergrunnsbanen (MTR). Det
var rart a tenke pa at det er 2
mill. reisende hver dag med
denne banen. Alt var rent og
pent nede i undergrunnen,
legger Reidun til.

Godt mottatt
- Da vi kom ned til vâre
gamle venner i Hong Kong
ble vi veldig godt mottatt. Alt

Millionunder.
skudd i 1987

Hjemfra Hong Kong kom bakfra V.: Johanna, Reidun, Erlend, og foran fra v Torgund, Arne Martin.,
Inga Marie og Magnhild
var lagt til rette for oss slik at
vi skulle fá ha det best mulilg
under oppholdet. Vi fØlte oss
nesten som grever, sier Reidun.

Uten naboer, ingen
tur
I Hong Kong er alt mye billigere enn her i Norge, noe
som medfØrte at flere av dØtrene i Vistnesfamilien fikk
kjØpt seg eget stereoanlegg,
og eldste sØnnen i huset ble
eier av egen syntheziser

sâ der i huset blir det nok musikk for alle penga i tiden
fremover.
-Hadde vi ikke hatt alle disse
gode naboene, sâ kunne vi ikke dradd. De har gjort dugnad
i hagen, og satt alt i tipp topp
stand til vi kom hjem. Jeg ma
bare fâ takke alle vãre gode
venner her i Enebakk, sier
Reidun.
Med en tidsforskjell pa sju
timer ble det nok rart a mote
pa skolebenken dagen etter
den nesten et dØgn lange
hjemturen.
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De siste fern ârene har
det vrt en sterk vekst i
kommunens inntekter, og
den største veksten har
vrt gjennom skatteinntektene. Totalt har inntektene i femarsperioden Økt
med 18,3 prosent.
Men ogsá driftsutgiftene
har skutt i vret i den
samme fernârsperioden.
Veksten i driftsutgiftene
fra 1985 til 87 var pa hele
32,3 prosent,sterkest innenfor kirke/kultur med
37,21 prosent, og dernest
33,9 prosent i skolesektoren og 33,2 i teknisk.
Utgiftene i femársperioden har vokst nesten
dobbelt sâ mye som inntektene.
Driftsresultatet, d.v.s.
det man har igjen og rutte
med etter at driftsutgiftene er dekket, og hva
man altsâ har igjen av
midler til a dekke renter,
avdrag og investeringer
med. Og i for sank driftsresultatet fra 9.5 til 7,3
millioner, noe som betyr
en nedgang p6.23 prosent.
-Hovedproblemet i den
kommunale Økonornien er
med andre ord at driftsresultatet er synkende fordi kommunen har stØrre
utgifter enn inntekter, altsâ man bruker mer enn
man tjener. AasbØ mener
at driftsresultatet ekskb.
renter ikke burde vre lavere enn 10 milbioner.

Men ser man pa netto
driftsresubtat, d.v.s. hva
som er igjen til disposisjon
etter at renter og avdrag er
dekket, sâ sank dette ifjor
til 0,2 mill..
Netto lânegjeld pr inbygger var i tor 4.740 kroner mot 4.766 i 86. Netto
renteutgifter var i fjor 3,7
mill. mot 3,4 âret for.
I revisjonsrapporten fra
Ski distriktsrevisjon pâpekes misforholdet mellom
kommunens lØpende Utgifter og inntekter. Videre
pekes det pa avviket fra
budsjettet, vesentlig pa
skatteinntekter hvor det
er en sprik pa 900.000 kroner i minreinntekt.
Det pápekes ogsá at 72.3
prosent av mvesteringene
er foretatt med eksterne
lânemidler, og at denne
andelen er for hØy.
Videre fastslâr Ski distriktsrevisjon at den økonomiske for Enebakk
kommune ble betydelig
forverret i 87, og at bikviditeten er under akseptabelt nivâ.
Revisjonen pápeker videre
det forhold at kontantbeholdnirigen ikke er blitt
styrket og at man helber
ikke har brukt noen av
merinntektene de siste
árene til a bygge opp
fonds, men derimot er
merinntektene brukt til
driften, og dette mener
revisjonen er en av de viktigste ársaker tilat den
Økonomiske situasjonen
for 87 er sâ svak.
Revisjonen papeker ogsá manglende sikkerhet av
kommunens kasse, bank
og postgiro, og sier at de
Økonomiske sikringstlltakene ikke er tilstrekkelige
for kommunens pengebeholdning. Dette siste er et
forhold som revisj onen har
tatt opp med kommunen
flere ganger, og senest i
brev til radmannen
3iebruar

