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Kjop og saig av biler
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Kommisjon

100% firiansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fleste bilmerker.

to

FLATEBY ANTIRUST
hf. 92 80 70

Kloakk og bapnehagep

Her er innbyggernes kiare tale til politi erne:Kloakkutbygging og barnehager skal prioritetres
Kommunens hândtering av Kirkebygden barnehage er en skandale. Et nytt firma ma snarest
skaffes til veie. sâ driften kan komme i gang fra
hØsten 87.
Ellers mener folk at det ma spares i
administrasjonen.En skikkelig analyse ma til
med tanke pa rasjonalisering og effektivisering
der. Og det ma bli slutt pa a ansette sjefer mens
man sparer pa grasrota. Pengene skal brukes ute i
marka til beste for enebakkfolk flest.
Se siste side

Den nye Villa Bakke

tic](
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Livsfarfig langs Vd9vann

loft utfopdpep vegsjefen
- Vi vii holde vegmyndighetene i fylket ansvarlige dersom det skjer
en ulykke pa Rv 155 langs
Vágvann i Ytre Enebakk,
sier pensjonert skolesjef
Halyard Toft til Vignett. Det er fylket som har ansvaret for denne veien,
inkiudert trafikksikkerheten pa strekningen.
Han utfordrer vegsjefen
til selv a komme og ta forholdene i øyesyn, og for- Uten veilys pa denne strekninger er det ikke vanskelig
sikrer at om vegsjefen ik- a- tenlce seg hva som kan skje i mØrke vinterkvelder
ke tar denne utfordringen
pa alvor, kan man bli ler ikke finnes gangvei. ligste veistrekningene I
nødt til a aksjonere for a Veien er heller ikke sikret hele Akershus, sier Toft.
fâ ve
det langs store deler hel-

- Dette er en av de far-

Se side 6.

Kirkebygden barnehage:

Et produkt av kreativ ungdonz som setter pris
bygda Si?
Onsdag 2. desember skrev Vignett om bussbua pa Bakke holdeplass i Kirkebygden.
Na bar det nye leskuret kommet pa plass. Som for skrevet er
dette i betong, sa den <kreative
ungdommen ikke skulle kunne
bruke materiell fra bua til bal.
Det er ikke lenge denne bussbua bar stâtt pa plass, men allerede ná er den tilgriset med

pa hjem-

spraymaling. Skjemmende slagord mm. er sprayet pa alle veggene, bade innervegger og yttervegger.
Hva er hensikten med slike
ma1erier?
Har ungdommen i Kirkebygden sâ lite a foreta seg at de ma
ødelegge pa denne mâten? Vi bare spØr.

Vikap for
kultunjefen
Tidligere skolesjef, Halyard
Toft bar forelØpig inntatt sjefsstolen ved kulturkontoret i kommunen. Toft skal vikariere i stillingen frem til Per Sandvik tiltrer
1. april.
Toft gikk av med pension for et
par är siden. Siden bar ban nytt
pensjonisttilvrelsen. Toft bar
trening i kultursaker. FØr .det ble
etablert egen kultursektor i kommunen var saksbehandlingen
lagt inn under skolekontoret.

Halyard Toft,vikar for
kultursjefen fra til april

Ny. utlysing vedtatt
Politikere og kommuneadministrasjon Ønsker nâ a fâ
fortgang i bygging av heldagsbarnehagé i
Kirkebygden.Formannskapet vedtok mandag kveld a
fly utlysing av prosjektet snarest.
Firmaet som hadde det laveste
anbudet,med en total byggekostnad pa 2,8 millionerhar fátt Økonomiske problemer, og plan og
byggekomiteeen for barnehagen
kom derfor I mote for jul til at
man ikke kunne tilrá a inngâ
kontraksforhandlinger med dette firmaet, men anbefalte I stedet
ny utlysing av anbudet.
Radmann BjØrn Halvorsen hadde innstilt pa at man parallelt
med utlysingen ogsa skulle arbeide videre med tanke pa ferdighuslØsning for prosjektet, men
dette fikk ikke tilslutning i formannskapet.
Heldagsbarnehage i Kirkebygda
bar en fern hr gammel historie.
Det var i 1982 at barnehagekomiteen i Kirkebygden Misjonsforening henvendte seg til kommunen med tanke pa a bygge
heldagsbarnehage i Kirkebygden. I sin henvendelse viste de til
barneplanen for Enebakk hvor
det var skissert igangsettelse av
heldagsbarnehage i Kirkebygden 11983. Kommunestyret behandlet saken 17.juni 82, og ved-

tok da a inniede forhandlinger
med Emaus Misjonsforening
med tanke pa opprettelse av heldagsbarnehage med to avdelinger I Kirkebygden.Samtidig ble
bygningsradet i samarbeid med
barnehagenemnda bedt om a Uttil
forslag
arbeide
tomt.30.november samme ar ble
det vedtatt at omràdet nord foi
idrettsplassen og Øst for trygdeboligene skulle legges til grunn
for den videre planlegging av heldagsbarnehagen i Kirkebygda.
sa lett skulle det imidlertid ikke
vise seg a vre. Det gjensto en
fight med landbruskmyndighetene for a fA godkjent denne tornta til formálet. Dette spørsmalet
ble avklart i desember 1985.
Men i mellomtiden hadde det
skjedd en del andre ting.
Uenigheten gikk fØrst og fremsts
pa hvorvidt heldagsbarnehagen I
Kirkebygden skulle were
kommunal.Allerede
30.november 1983, da tomtealternativet ble fastlagt framsatte LuForts. siste side (1)

Parallelt med fly utlysing av
barnehagen Ønsket r&dmannen BjØrn Halvorsen at
man skulle arbeide videre
med tanke pa en ferdighuslØsning. Formannskapet var
imidlertid av en annen oppfatning. De Ønsket my utlygjensing med tanke pa
nomfØre det foreliggende
prosjektet

a

VIG NETT

Onsdagens tekst
Frikjopt
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Gudstjenesteliste
for Enebakk
sondag 24. januar
Ki. 11: Enebakk kirke
v/Helgheim.

1. Pet. 1.18-20
Menneskets stØrste problem er dets synder. Den som
ikke forstãr det ma be om
visdom. Vãre synder har
gjort skilsmisse mellom oss
og Gud, sier Bibelen. Bibelen sier ogsã at uten blodsutgydelse skjer ikke forlatelse.
Tekstordet vãrt sier at vi
ikke kan frikjopes fra var
dârlige ferd (vãre synder)

med gull eller sØlv. Det edleste verden kjenner, duger ikke. Det ma edlere betalingsmiddel til. Kun Jesu dyre
blod duger. Men det er ogsâ
nok. Det renser fra all synd.
Gud tilgir ikke i hytt og
vr etter som det passer oss.
Nei, han knytter sin forlatelse til Jesu dod. Pa korset
skjedde oppgjoret for vàre
synder en gang for alle. Sann
forkynnelse skal i lengden
kjennes pa dette budskap.
Spørsmálet er ikke: Forstar du dette? Men: Tror du
dette?

Ukens turner
Hvor buyer vinteren av...
Take, regn og plussgrader i
januar er ikke akkurat det vi
Ønsker oss. Karusellrennene
avlyses og skiene som barna
fikk til jul star der fortsatt
nye og ubrukte. Hva skal vi
finne pa? spØr en del barn og
da kan kanskje svaret vre
ta en sØndagstur pa kino.
Flateby Kino setter opp som
Ønskereprise den populre Astrid Lindgren-filmen <A11e vi barna i Bakkebygrendas. Bade bøkene og filmen skulle vre godt
kjent for de fleste. Etter at denne

T.P.

<Hjerte for livet>

filmen ble laget er det kommet
nye sensurbestemmelser som
gjør at fiere (og yngre) barn kan
se forestillingen. (Se neste avsnitt).
Som en del kanskje kjenner til
har det nâ butt nye sensurbestemmelser, dvs. alle B-forestillinger kan ses av barn fra 5 ár
(barn under 5 lr kan ogsa se forestillingene, men da i fØlge med
foresatte).
U-filmer kan na ses av alle fra
10 ár (under 10 ár ma vre sammen med foresatte).
V-filmer alle over 15 An

ASTRID LINDGRENS
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FoNeling av midlene
I.

Sentraistyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen har pa et mote
Gratulerer med dagen den
21. jan., pappa!
Hilsen Tajvo(ff)
Vi gratulerer Margit StrØm,
Enebakk, med de fylte 70 ár,
19. jan.
Martha, Solveig,
Harald, Olav mlfam.

Søndag 24/1
B) 16.30 Alle vi bama i Bakkebygrenda
U) 18.30 Windrider kr 20,V) 20.30 Ingen utvei

PLAKATEN
Flateby vel
ârsmØte 8. feb.
Vâglia Vel
rsmØte 2. feb.
BondeEnebakk
kvinnelag
ârsmØte 25. feb.
Enebakk husmorlag
ârsmØte 15. feb.
Enebakk handikaplag
ârsmØte 28. jan.
Bibeldagen 1988
FellesmØter i Enebakk. Se
annonse.
Enebakk Hagelag
rsmØte i kveld. Se annonse.
Flateby kino
viser b.a. denne uken
Windrider>>. Se annonse.
Enebakk kommune
kommunestyremØte 25.
jan. Se annonse.
Betel
Husk ukens mØter. Se annonse.
Selvangivelsen 1987.
KunngjØring fra ligningskontoret. Se annonse.
Turngruppa ElF
starter Aerobic. Se annonse.
Enebakk idrettsforening
rsmØter 10. feb. Se annonse.

19/11 fordelt 100 millioner
kroner innkommet som et
resultat av høstens store
TV-aksjon tHjerte for livet>>.
Til hjerte- og karsaken: 60 millioner kroner skal fordeles etter
innstffling fra Nasjonalforemngen Det norske rád for hjerteog karsykdommer. Sentraistyret
har lagt vekt pa at landets 5 helseregioner far ilk fordeling av
TV-aksjonenes midler uansett
folketali. Dette gir hØy prioritering av landets nordligste fylker.
Av de 60 millionene skal 60 %
ga til forskning og 40 % til Utdanning og utstyr. 2,5 millioner
kroner er allerede tildelt regionsykehusene til hjelp under
avvikilng av dagens hjertekøer.
Det er ogsâ avsatt midler til tiltak I enkelte fylker til rehabilitering og gjenopptreriing av hjertepasienter.
Eidresaken er tildeit noe over
10 millioner. Ca. 5 millioner skal
brukes til geriatrisk forskning.

Antall eldre i befolkningen er
Økende og behovet for a intensivere forskningen i Norge er stor. 5
millioner kroner gar til praktiske
tiltak for eldre, derav 1 1/2 million til eidresentre i Finnmark og
3,5 millioner til praktiske tiltak
for eldre i regi av Nasjonai.foreningen for foikeheisens lokaliag,
sanit et prosjekt hjemmeboende
eldre. I tillegg kommer forskjellige fylkesprosjekt til beste for
eldre.
Barne- og famillesaken blir tildelt 10 millioner kroner hvorav 3
millioner gâr til nyf'ødtmedisin.
Det er videre avsatt 'rnidler til
AIDS-bekjempelse i Norge, samt
til vedlikehold av Or tuberkuloseberedskap.
Den vesenthigste del av de innsamiede midler vii bhi fordelt pa
grunniag av søknader. Opplysninger om sØknadsfrister med videre vii bil innrykket i Norsk lysingsblad og fagtidsskrifter over
nytthr.
Nasjonaiforeningefl for foikeheisen Ønsker pa nytt a uttrykke sin takknemiighet for alle
gayer som har gjort disse tildehingene mulig.

£c

i 1

)t
SYNCRON

REGI: LASSE HALLSTROM

PR000CENT WAIDEMAR BERGENDAHI PR000KTIONSIEDARE ANITA TRS&SR REGIASSISTENT CATTI EDFELDT
)TO JENS FISHER SCENOGRAFI LASSE WRSTFELT KOSTYM INGER FRMRSSON MASKOR. HELENA OOFSSON.CARMBAO
IJUD GORAN CARMBACK/EDDIE AXBERG KIIPPNING SUSANNE UNNMAN MUSK GEORGE RIROEL

Windrld
ker sol, sommer, surfing og fâ bevist bragden. Ingen har sett
forelskelse... PC Simpson lyk- hans kunstverk - Jo, oppe pa
kes endelig en dag a th kontroll klippen star en pike og hun har
over de glitrende bØlgene under sett det hele, men...
surfebrettet, og plutselig hender
det han har trent ph sã lenge:
brettet flyr opp i luften oggjØr en
360 graders volt ned i bølgen
igjen. Han har klart det!! Spørs-

MØt Gene Hackman i Ingen utvei. Marineoffiser Tom Farrell fa.r
endelig det gjennombruddet han
har gatt og ventet pa. Han blir,
pa grurin av sitt vennskap med
en av forsvarsministerens nane
medarbeidere, ansatt i forsvarsministerens stab i Pentagon. Han mestrer oppgavene
sine uten problemer, og trives

Dine kunder ser etter deg
i avisen.
For vftre lesere Cr reklame en naturlig del av lesestoflet. Dc ser etter dine annonser i forhindetse tried sin
soking etter vare-informasjon.
Vasr sikker pa at du ci tilsted&
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som p1 0mm en i egget. P4 et
stabsball møter han Susan, og de
faller for hverandre. En kveld far
Susan et overraskende besØk, og
trygler Tom om a skynde seg ut
bakveien. Utenfor far Tom et
glimt av den ubudne gjesten det er forsvarsminister Brice.
Tom og Susan Jobber faktisk for
sam.me mann, han som assisten t
- hun som elskerinne... SnØballen har bare sa vidt begynt a nille!

VIGNETT

Om 30 ár kan det bh bittert
a oppdage at
sportsfelgene du kjopte
0

kostet deg en...halv million.

Spaiil>ankcti ABC

Visste du at en 35-áring som idag investerer et
éngangsbeiøp pa 10.00() kronerii ABC banks
Verdipensjon, vii fâ utbetait mer cnn en halv million i ekstra pension? Det er nemlig ikke srnãpenger du sikrer deg. om du velger 5 sioyfe en
av iirets ekstragoder, og bruker pengene pa en
rikere fremtid istedet.
Pengene vii selvsagt vre mindre verdt
om ca 30 ãr. Men g store belop vii likevel
monne godt i de forste pensjonsarene dine!
Verdipensjon i ABC bank er en enkel og
kiok mate a sikre seg en god pension pa. Og innbetaiingen kan trekkes fra pa selvangiveisen!
Senere kan du seivsagt innbetaie et nytt belop,
om du onsker det.
Stikk rnnom nar.meste ABC bank snarest,

og be om A fã vite hvor rnye et éngangsbeiop vii
bety for deg nâr du en gang skal leve iivet som
pensjonist. Og hvor stort skattefradrag det gir
deg pa 1987-selvangiveisen.
P.S. Verdipensjon er et produkt fra Gjensidige Forsikring, som selges av ABC bank.
Regnestykket med 35-ãringen (taileneeider
menn) vii etter dagens beregning gi en samlet
utbetaiing pa hele kr. 560.000.-. Av dette belopet
er kr. 500.720,- kundens andelav Gjensidiges
overskudd (utregnet etter dagens omkostningsnivã og dodelighet, uendrede beskatningsforhold for Gjensidige. og 12 % rente). De utbetaite
belopene er floe iavere for kvinncr enn for
Ill (fl) 1.
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"Send meg informasjon om Verdipensjon iABC bank

I
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Nr vi mottar din kupong. sender vi &'g tn rntr drtàljert ori&'nI tt'ring oni Verdipensjon I ARC bank, saint all tin trengt'r For a
• koinme iLang. Har tin sporsmál t'ttrr clettt' er del bare konlakt&'
ous pdny.
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En god bank ør det enkiere. i

,diprnsjvn .r et praduktfro Gjcnsidige Fvrsikcing, som sc!gcs at' .411C (tank,

I
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Verdipensjon. Skattefradraget som kan gi deg et rikere liv.

VIGN EU

Nytt fra kommunen Nytt fra kommunen
Stranden skole:

Boligep for asylsØkere:
Ingen utsettelse for gymsalen Behandlingen utsatt
Formannskapet
gikk
mandag kveld enstemmig
inn for at opprusting og
utvidelse av gymsalen pa
Stranda skal gjennomfØres etter foreliggende
planer. og at prosjektet
skal lyses ut pa anbud
snarest.

Dermed gikk de imot
rádmann BjØrn Halvorsens innstilling om A stille prosjektet i bero inntil videre. Men formannskapet var enig med ràdmannen
i at det foreliggende anbudet
skal forkastes. Det er da ogsâ i
trâd med
anbefalingen fra teknisk/Økonomisk konsulent.Saken behandles endelig i kommunestyret fØrstkommende mandag.Det
var i 1985 at formannskapet oppnevnte en plan og byggekomite
for utvidelse av gymsalen pa
Stranden. Plakomiteen la forsiag
til planlØasning og kostnadsoversiag fram for kommunestyret
27.januar 1986 og pa den bakgrunn fattet kommunestyret enstemmig vedtak om a bygge ut
og oppruste gymsalen etter de
foreliggende planene.Prosjektet
ble kostnadsberegnet til 870.000
pluss 170.000 i mva. Problemet
var ná bare at det foreliggende
planforslaget yule medfØre flytting av vei, og det ble tatt kontakt med grunneier. for a fá kjØpt
nødvendig tilleggsareale pa
150.kvm. Men det lyktes ikke a
komme til enighet med grunneier. Derfor ble det fly runde
med et nytt alternativ til planlØsning for en gymsal pa totalt
200 kvm. Dette alternativet ble
kostnadsberegnet til 1.3 mill.
Skolestyret behandlet saken og
gikk inn for a anbefale formannskap og kommunestyre a akseptere dette alternativet som
grunnlag for anbudsinnbydelse.
Men sá enkelt var det ikke. For
etter kommunal befaring med
bl.a.
rádmann,
ordfØrer
skolesjef,komrnuneingeniør og
rektor, ba râdmannen plan og
byggekomiteen vurdere alternative lØsninger, blant annet redu-

Formannskapet vedtok mandag a utsette behandlingen av en forespØrsel fra Norges RØde Kors om a stille
en tomt pa ti—tolv mal til radighet for oppsetting av
midlertidige boliger for asylsøkere.
Ràdmannen hadde innstilt pa avs!ag pa søknaden Formannskapet besluttet imidlertid at radmann og ordfører tar kontakt med Norges RØde Kors for a undersøke andre alternativer enn det som RØde Kors i første
omgang hadde tenkt seg, og hvilke konsekvenser disse
i sâ fall vil medfØre i forhold til kommunale serviceytelser pa skolesektor, helsesektor etc.

Stranden skole. Til høyre gymsalen pa 100 kvm som har yentet pa opprusting i 15 dr.
sere byggets lengde med to meter. Radmannen sa ogsá da ifra
at ban ikke var sr1ig innstilt pa
A gá inn pa et alternativ som vile
kreve 530.000 kroner i tilleggsbevilgning..
Etter fly runde kom sá Plan og
byggekomiteen fram til at de viile ga inn for det fØrste alternativet. Og foreslo at forhandlingsutvalget igien skulle ta kontakt
med grunneier med sikte pa kjØp
av tllstrekkelig tilleggsareal.
Videre vedtok plan og byggekomiteen a be teknisk etat utarbeide reguleringsplan som
grunniag for eventuell ekspropriasjon. Skolestyret hadde ingen
mnvendinger mot denne lØsningen. Prosjektet ble lyst ut pa anbud. og det kom inn anbud fra
Mobygg A/S som skulle ha
2.087.311 for jobben, eksklusive
utgifter til ventilasjon, sanitr
og strØm. I tilleg til dette kommer andre utgifter, gebyrer, prisregulering, byggestrØm, flytting
av vei etc. samt erverv av grunn
til ekspropriasjon. PA denne bakgrunn og fordi det heller ikke
forela vurdering av anbudet fra
gikk
arkitekt/konsulent
byggekomiteen2.desember i fjor
inn for a utsette behandlingen av
anbudet. Etter vurdering av
•teknisk/Økonomisk konsulent,
og ny kontakt med anbyder, fikk
man anbyder med pa a redusere

tilbudet med 160.000 kroner.
Ràdgiverne har imidlertid anbefalt at en ikke inngâr kontraktsforhandlinger med anbyder. Den samme konklusjon kom
Plan og byggekomiteen til. De
gikk imidlertid inn for ny utlysing av prosjektet pa anbud i januar/februar i ár. Define konklusjon kom ogsà skolestyret til i sin
behandling.
Ràdmann Bjorn Halvorsen var er
imidlertid av den oppfatning at
na.r det ser ut til at prosjektet blir
sâ mye dyrere enn opprinnelig
antatt, bØr man vurdere det hele
pânytt. I den dystre Økonomiske
situasjonen i Enebakk mener
Halvorsen at utvidelse av gymsalen ved Stranden skole bØr vurderes og prioriteres i forhold til
andre kostnadskrevende prosjekter pa skolesektoren, f.eks.
utvidelse av Kirkebygden skole.
Radmannen mener at prosjektet
bØr ses i lys av faktorer som skoleutbyggingen i kommunen, prioritering av skoleprosjekter og
kommunens Økonomiske situasj on.
Formannskapet var imidlertid
av en annen oppfatning. og vedtok altsá a lyse prosjektet ut pnytt. Det gjenstar na a se hva
kommunestyrepolitikerne har a
si om saken førstkommende
mandag.

Meningen var at det pa torntene skulle settes sammen toetasjes boliger av prefabrikerte
moduler med plass til 16 enkeltrom, to familiehybler og fellesrom. ønsket fra RØde Kors'side
var a dekke et boligbehov for
120-200 asylsØkere. Boligene
skulle benyttes av asylsØkere i en
to-tre ars periode, for deretter a
femes om kommunen ikke skulle Ønske a beholde dem.
Radmann Bjorn ,Halvorsen er av
den oppfatning at Enebakk ikke
har egnet tomt til en sapass stor
<brakkeby', og bygningssjefen

Studietup til Sverige
Enebakk nzeringsrad, neringsrádets sekreter,Kari
Elisabeth Morbech samt ordfører Kare Kj011e drar 28.
og 29. januar ti! Arvika og Hammarø I Sverige fora !re litt om hvordan man der driver neringsutvikling.
16.000 kroner kommer denne turen til a koste for de atte deltakerne. Det er sØkt ABC-bank
Enebakk landbrukslag og Enebakk Handel-,handverk og industriforening om stØtte til tu-

ren.
Formannskapet gikk mandag
kveld inn for at kommunens utgifter i forbindelse med turen
7.100 kroner skal bevilges over
tiltaksnemndas budsjett.

Regler for egenbetaling
ved Syke og Aldershjemmet
gikk
Formannskapet
mandag kveld enstemmig
inn for Helse og sosialstyrets forsiag til reg!er for
betaling for opphold i
Enebakk syke og aldershjem.
Det er kommunestyret
som endelig vedtar de nye
reglene.

Om opprusting og utvidelse av gymsalen igjen skulle bli utsatt, taler mye for at det om kort tia
ikke vile mere noe a ruste opp pa.

har innvendinger fordi rent bygningsmessig ville slike boliger
skille seg ut fra resten av bygningsmassen. Radmannen mener ogsa,at det ville vre lite heldig a konsentrere sa mange personer pa et omrade. Fra administrasjonens side ble det ogsa
vist til at asylsøkerne ville ha behov for bade helsetjenester og
undervisning, som kommunen
ville vre forpliktet til a dekke
pa samme mate som for Øvrige
innbyggere, noe man ikke har kapasitet til.

I forbindelse med at kommunen
har overtatt ansvaret for somatiske sykehjem bar sosialdepartementet laget et forslag til nye
forskrifter om vederlag for opphold i institusjon.
Heise og sosialstyret behandlet
nye regler for opphold i Enebakk
syke og aldershjem 16.desember
Det er innholdet i disse reglene
som formannskapet na har sluttet seg til.
Dersom kommunestyret vedtar

reglene, betyr det at man som yederlag for opphold i institusjonen
skal betale 75 prosent av folketrydens grunnbelØp og 85 prosent
av inntekter utover folketrygdens grunnbelØp fra og med den
andre mâned etter at man er
skrevet inn ved sykehjemmet.
Egenbetaling for bruk av korttidsplasser og dagplasser skal fastsettes for hvert ar av helse og sosialstyret, og helse og sosialsjefen far delegert myndighet til a
fastsette betaling for opphold i
institusjon.
Det er meningen at reglene for
egenbetaling skal tre i kraft fra
1.1.88.
Det er ogsa meningen at helse og
sosialstyret skal là rett til a foreta nØdvendige endringer i betalingsreglene i samsvar med
eventuelle endringer i forskriftene i forhold til de til enhvert tid
gjeldende forskrifter.

VIGNETT

ens spaltist
Det kunne vre fristende a
skrive noe om skole nâr en
far en slik utfordring. Det
skal jeg ikke gjøre. Heller ikke skal jeg skrive om streik
og lønnskamp blant hererne
selv om det er svrt aktuelt
for tiden. Jeg har tenkt a
skrive om <<Arets bestselger>
blant bØkene. Har du lest
den?
Ja, tro det eller ei, I svrt
mange ãr pa rad er det bøkenes bok, Bibelen, som er den
boka flest nordmenn kjØper.
Hva kan grunnen(e) vre til
det? Det kan da ikke bare
skyldes reklamekampanjer
med bl.a. Morten Harket som
gjør at ei sâ <<gammel>> bok
seiger sâ godt. Kan du tenke
deg at el bok som Snorres
kongesagaer kunne oppna
slike saigstall? Det vilie v re utenkelig.
Skal tro om vi nordmenn
ikke er sâ materialistiske
nâr alt kommer til alt. Kanskje det langt inne i oss er
tanker om noe mer enn det
daglige strev og kay for a
opprettholde livet. Mesteren
sa: <Mennesket lever ikke av
brØd alene, men av hvert ord
som gâr ut av Guds munn.
Kanskje Han hadde rett.
En annen salgssuksess som
overrasker mange er Sisseis
kassett med gamle julesanger. En jeg snakket med, som
jeg ikke yule trodd brydde
seg om slike ting, sa at han
hørte pa Sissels julekassett i
bilen til og fra jobben.
Na tilbake til ârets bok. Bibelen kan leses med forskjeihg utgangspunkt derfor kan
en ogsá komme til ulike resultater. Jeg vet ikke hva
slags utgangspunkt folk flest
har for a lese i Bibelen, men
den har tydeligvis noe a si
oss i dag i 1988 ogsâ. Men Bibelen selv sier noe om hva
den vil fortelle oss.
En liten parentes, hjemme
matte vi kjØpe en ny maskin
like for jul. Dette var et annet slag enn vi hadde fra fØr.
Som den typiske nordmann
jeg er, monterte jeg maskinen selv og prØvde meg fram
pa knapper og utstyr. Det
gikk heller dârlig. Jeg trodde
jeg forsto meg pa dette. Men
nei, maskinen yule ikke gã. I
esken lá det ei bok i en plastpose. Utenpã sto det: <Bruksanvisning for denne type
maskin>>. Si sto det navnet
pa leverandØren og produsenten. Jeg forsto at jeg burde ha lest den fØrst. Det endte med at jeg matte tilkaile
servicemann fordi jeg hadde
gjqrt ting galt.
Jeg tror Bibelen er en silk
<bruksanvisning>> fra <leverandøren> for en spesiell type, nemlig mennesket. Det
star at vi er skapt I Guds bilde. I ei bok jeg leste sto det at
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mennesket er den eneste
skapningen pa jorda som
Gud vii ha samfunn med, og
som Han venter svar fra.
Kanskje det er dette som
gjør at vi sØker etter noe
utenfor 055 selv, noe som kan
gi livet mening. Det som star
I Bibelen er ment a were til
hjelp for oss til a mestre hivet. I Bibelen finner mennesket trøst nâr.. det trengs,
glede i massevis, kraft og
styrke nár det reyner p A i livet. Ingen andre steder har
jeg funnet hva som er Guds
vilje for menneskene. Mange
kan fortelle om erfaringer
som har endret livskursen
fulistendig nâr de har lest i
Bibelen.
Et eksempel pa et trØstens
ord fra <leverandøren>> er:
<Jeg vet hvilke tanker jeg
har med dere, sier Herren,
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vii gi dere fremtid og hap>>.
For mange mennesker har
livet gatt I stykker. Det a tro
at det finnes en fremtid og et
hap synes umuhig. Men har
da Skaperen tatt feil, eller
vet ikke Gud hvor vanskelig
det er a leve? Igjen vil jeg ga
til <bruksanvisningen>>, Bibelen. <<Kom til meg alle dere
som strever og har tungt a
bre, og jeg vil gi dere hvile>>, sier Jesus.
Kanskje vi kunne slippe at
livet blir sã vanskelig a leve
hvis vi kunne lese <<bruksanvisningen< nØye og f hjeip
av den veiledningen som
star der.
Lykke til med a studere
arets bestselger. Du er ikke
alene.
I det jeg takker Ivar Thorset for innlegg og utfordring,
gir jeg stafettpinnen videre
til Bent Tollefsen Bakken
pa Flateby.

F—Annonser leses av folk flest

Festen endte pao
sykehuset

POLITIRUNDEN
Tidlig lOrdag morgen, ved 2.30
tiden, var det innbrudd i Flateby
Dagligvare. Inntrengerne tok seg
inn i forretningen ved a knuse ruta med en kiempestein. Det ble
stjalet 9 kasser 01, 30 tjuepakninger Prince sigaretter og rulletobakk.
Politiet etterlyser en rod Fiat
eller Lada i forbindelse med innbruddet og er takknemlige for
opplysninger fra publikum i forbindelse med saken.
Natt til mandag var det innbrudd pa Fina-stasjonen i Kirkebygden. Her ble det stjãlet en
mengde tobakk, 70 uinnspilte
kassetter av merket Maxelle, pizza, solbriller, potetgull, lommelykter etc. Ved dette innbruddet ble det imidlertid ikke stjálet
drikkevarer. Innbruddet var
amer proft' enn det pa Flateby.
Tyvene hadde tatt seg inn i lokalet ved
ieme rammen rundt
vinduet og ta ruta Ut.
Politiet har forelØpig fotspor og
avtrykk av bildekk pa stedet a
holde seg til ijakten pa synderne.
Fredag ble det funnet en stjálet
Ford Granada ved Hammeren,
nrmere bestemt ved Krogstad
grd. Eieren av bilen ble varslet,
og bilen ble tauet tI Spydeberg.
Onsdag hadde folk i omradet
sett noen kjØre villmann med
denne bilen. Det har nok gatt ille,
ettersom bilen ble funnet pa et
jorde.

En 21 ar gammel flate- tur innom Rikshospitalet natt til
bygutt hugger na pa Rikshos- sØndag, etter at han fikk nesepitalet med store hodeska- beinet brukket i et forsØk pa a
der etter at han lØrdag kveld komme storebror til unnsetning.
ble skamsiatt av en annen Broren, som la seg imellom, er
imidlertid utskrevet fra sykeflatebygutt pa Streifinn.
huset igjen.
Hva som utlØste det Oyenvitner betegner som overfall skal
vre usagt. Det var invitert til
bursdagslag pa sportshytta. Fest
i stihige former med smokingkiedde gutter og jenter i sin beste
stas. Og alt gikk fint for seg lenge, inntil urostifteren gikk lØs pa
en av festdeltakerne, tilsynelatende umotivert. Ogsâ broren til
gutten som ble overfalt matte en

! RJWEXOR;

Ogsà en seks-sju andre festdeltakere flkk seg en trOkk av
mindre alvorlig karakter.
Det st.r etter maten bra til
med gutten som ble skamslatt pa
festen. En kamerat kjØrte ham til
LillestrØm sykehus, etter at det
hele var over. Den rebelske unggutten som gikk lØs pa festdeltakerne var da tatt hand om av
bekjente og kjØrt bort fra stedet.
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Mens potitikerne praterforsvinner icerernefra skolen.—Og det er derfor elevenesframtid det i
virkeligheten gjelder, sier icererne ved Stranden skole pa Flateby.
Torsdag og fredag streiket Jiererlagsorganiserte
1rere over hele Enebakk. Bare ved Enebakk
ungdomsskole, hvor brorparten av personalet er
NUFO-organiserte, var
det vanlig skoledag. Ellers valgte Enebakk-hrerne a fØlge Akershus 1rerlag I to-dagers strelken. Lererlaget sentralt
hadde anbefalt medlemmene a avvente et
nytt tilbud fra regjeringen, men tâlmodigheten
blant brorparten av
Akershus-hererne var altsá slutt.
- Det var dyster stemming
blant lrerne ved Stranden skole
torsdag formiddag. Det er ikke
nettopp noen lystelig situasjon
for lovlydige samfunnsoppdragere a vre i ulovlig streik.
Men et unisont kollegium mente altsá at dette var nødvendig. Kornmer ná staten med nok et
dârlig tilbud, da blir det uro i
skolen framover. Vi hadde store
forhâpninger til disse forhandlingene. Hvis ikke vi nar fram denne
gangen heller, da er det nyttelØst. Da ser jeg ikke lenger noen framtid i skolen, sier kiubbleder pa Stranda, Erik Eliassen. -

beidstid og kompensasjon. Forhandlingene om UFA-avtalen er
butt trenert, og nar vi skal i gang,
blir vi tiibudt et lengre arbeidsâr
ved at vi skal binde oss flere timer pa skolen uten lØnn. Tilbudet pa 3 000 kroner fof 75 ekstra
timer pa skolen betyr 40 kr timen, elier for a si det pa en annen
mate: Tilbudet utgjØr kr 1,75 pr.
time pa arsverk.
- Skal det vre pa den mâton,
vii vi ikke ha noen arboidsavtale,
sier Erik Eliassen.
- Vi far svi for at vi er sâ mange.

Hadde det dreiet seg om en liton
organisasjon, hadde det forholdt
seg annerledes. - Jeg savner foreldrenes engasjernent I denne saken, sier Erik Eliassen. - Det
dreier seg i virkeligheten-ome1e
venes framtid. Det vii bli problemer med a skaffe nok 1rere
framover dersom vi ikke na blir
hØrt. - Jeg tror vi har foreidrene i
ryggen som en ressurs a regne
med, sier rektor Robert BrØnmo,
- selv om det er vanskelig for
dem a aksjonere.

- Na ma vegmyndighetene sørge for skikkelig
veilys langs Vãgvann. Det
er forhenvrende skolesjef Halyard Toft som
igjen er pa krigsstien.
Denne gangen for a fâ
skikelig belysning langs
riksvei 155 langs Vãgvann
i Ytre Enebakk.
I en strekning pa Ca. 2 km langs
vagvann fra posthuset og ut til
Vik finnes det ikke veilys. Og pa
strekningen fra Ytre Enebakk
Bensin og Service fram til krysset Orreveieniriksveien, finnes
det heller ingen gangvei.
- Det er fylket som har ansvaret for veistrekningen, og det
inkluderer ogsa traflkksikkerheten. Det er tre forhold som or
denne
viktige
i
sammenheng:gangveier, lys og
fartsgrense. Og pa landoveien,
som denne strekningen betegnes
som, prioriteres lyspá 3. plass. Men da glemmer man at nar dot
gjelder denne veistrekningen har
vi km vei langs vann, uten ski orming. Flere steder finnes dot ikke
gangvei. PA denne strekningen
bØr veilys prioriteros framfor alt
annet, sier Toft. - Dette tor jeg
pasta er on av de verste veistrekningene I Akershus. Jog utfordrer vegjefen til a komme a ra
det bekreftet ved selvsyn. Dot or
et under at ikke flero ulykker har
skjedd langs donne strekningen
som or livsfarlig for bade barn og
unge. - Strekningen fra bensinstasjonen UI Skovheim har heller
ikke gangvei. Riktignok 1

Stotteepkimpingep
Lrere ved Mjr ungdomsskoie og Enebakk ungdomsskole som ikke er organisert i
Norsk Lrer1ag, har sendt fØlgende stØtteerklring til sine
streikende 1rerko11eger:
Lrerne ved Mjr og Enebakk ungdomsskoler som ikke er tilsiuttet Norsk Lrerlag, har stor forstaelse for
streiken som Akershus 1rorlag gjennomfØrte torsdag 14.
og fredag 15.1.88. Vi stØtter
aksjonen og forventer at sta-

ten nà innser alvoret i situasjonen og innfrir lØftene cm a
satso pa skolen.
Lremo ved Enebakk ungdomsskole har sendt ut denne
stØtteorklringen:
Lrorne ved Enebakk ungdomsskole støtter de streikende 1rerne ved Vesong
u.skole i Ullensaker, Bingsfoss u.skole I SØrumsand og
Asker videregâende skole.
Uroen I skolen stiger. Staten
ma innfri lØftene na!

Auksjon pa
lordag eller
sondag?
FoIg med i
o
vâre annonser!

man <gá rundt" denne strekningen via Borgvoien, men for dot
fØrste or bakkon fra bensinstasjonen og opp til Misjonshusot tung
for oldre monnosker. For dot andre er Borgvoion ogsa en trafikkert voi, og erstatter pa ingon
mate on tradisjonoll gangvei.
Skier dot et uhell pa denne
strekningen, ma bofolkningon
overveie a ga til søksmal mot
fylkesmyndighetene som ikke
gjØr sin plikt. Og dersom ikke
vogsjefen mottar utfordringon og
kommor og sor pa forhoidone,er
jog redd vi ma setto i gang on
aksjon for a ía fart i sakeno, sier
Toft.
Dot hevdos pa pálitelig hold,
sier han vidoro - at fylket har
nodprieritort lys pa Rv155 til fordel for mindro viktige ting.
PA Flatoby or man atkillig bedre stillot nâr det gjelder veilys
enn her i Ytre. Mon dot skyldes at
Veliot har vrt aktivt. Her i Ytre
har vi privatveier og kommunale
voior rundt i Lia som or opplyst.
Men dot or ogsa fordi Vellet har
statt pa og folk har bokostet
detsjØl. Jog synes likevel dot er
for galt 11988 at Vollot skal vro
nØdt til a ta seg av sliko soielaro
offentligo oppgaver.
Kommunon har, sa vidt jog vet,
ogsa papekt forholdet langs Rv
155 ved vagvann overfor fylket
fibre ganger uten rospons.
Ellers synes jog dot or gansko
merkelig, sier Toft til slutt, at
veistrekningen or bok svart holt
til man kommer til Vik. Da blir
dot plutsolig veilys langs strekningen fram til Holto . Forsta
-

-

—Rimolig lovlydige
- Enebakkinger er rimelig

Da er den eneste muligheten for
mange av oss a komme i gang
med videreutdanning med tanke
pa a komme seg ut i et annet yrke.
Her ved Stranden er det seks
lrere som konkret vurderer a
slutte og ga over i andre yrker,
sier Eliassen. Og rektor Robert
BrØnmo kan bekrefte at det
stemmer. - Det som er viktig for
oss a understreke, er at dette ikke dreier seg om iØnnsavtale,
men om en arbeidstidsavtale,
sier Inger Karin Limi. Dette er
egentlig en del av 86-oppgjøret
og handler om justermger av ar-

Vi aksjonepep

lovlydige, hevder lensmann
Sunde. Stort sett synes jeg
folk kiarer seg bra. Likevel
har saksmengden, bade nâr
det gjelder justiesaker, og
andre saker, som faller utenfor det rene politiarbeid,
som f.eks. gjeldssaker Økt betraktelig I âret som gikk.
Justissaker

Her har dot vrt on stygg 0kning i 87. Vi hadde 750 sliko saker
I a-t som gikk met 634 1 86. Dot
har vrt Økning I antall innbrudd og grove tyvorior, og saker
ovorsendt oss Ira andre stodor
har ogsa økt.
Dot var 87 - 33 promillosakor,
met 23 i 86. Nár dot gjelder skadovork holder dette tallot seg
stort sett konstant, og var i jor
59. N6Lr dot gjelder bil og battyvorier har det vrt on markant
Økning. 57 biltyverior i 87 met 33
aret for.
Antall narkotikasaker holder
seg stort sett pa samme niva.
Lensmannskentorot hadde 17 siiko saker i 87. Dot droido seg stort
sett om stoffene hasj og amfetamin. Nye stoffer, som crack or
ikke inno I bildet forelØpig.
Andre saker

Lensmannskontoret hadde 532
forkynnolsessakor I àt som
gikk met 383 1 86. Av gjoldssaker
var dot totalt 734 met 471 1 86.
Det or on onorm Økning, men
lonsmann Sunde tilfØyor her at

on stor del av sakeno dreier seg
em gjongangoro. - Noon av sakene dreier seg em ren luksusgjeld
som ferieturer og innkjOp i taxfree i forblndelso mod roisor, sier
Sunde.
Ellors mottok lonsmannskontorot 376 begjrrngor om
skiltinndragninger. Tallet i 86
var 353.
Tallet pa forllksklager var i 87,
523. 452 av disse endte I forllksradot, mens tallet for 86 var 377.
Dot blo innkrovt 50 bØter.
Bidragssaker

Dot var i 87 400 bidragssakor
totalt. Lensmannsetaten behandlot 184 saker, og ferskottorte bidrag 1121 saker. Dot ble
forskottort 1,5 millioner i bidrag
og innkrevd 2,1 millioner. Tilsvaronde tall for 86 var 1,1 millioner i forskottering og 1,5 millioner i innkrevde midler. Antall bidragssaker 186 var totalt 340. Her
ved konterot bruker vi en og on
halv stilling bare pa bidragssakor, og skullo gjorno hatt onda
en halv stillingsrossurs til dette
arbeidet, sier Sunde. Vod lensmannskontorot hadde man totalt 4 353 timer overtid I aret som
gikk, mens dot tilsvarendo tallot
for 86 var 2 378 saker. Man hadde
378 utrykningor, mot 325 arot fØr
og dot blo kjØrt 55289 km i tjenosto i 87.
- Mod don voldsomme Økningen I saksmongdo og den darlige
bomanningon vi har, kan det ofte
rØyne pa, sier Sunde. - Vi kan ikke Mare a tvinge mer ut av do ansatte ná, sier han.

VIGNETT

Per Arne Oiestad:

Kunstner pa' egne veier
Mãnedens utstiller

pa Ligningskontoret er

enebakking. Eller i alle
fall sã godt som. Som
niâring kom han til
bygda, hvor han tilbrakte barndom og
ungdom, innen han ga
seg i vei til hovedstaden for a studere. I dag
er han tilbake, som lrer pa Enebakk ungdomsskole, der han
selv var elev for 14 ár
siden.
Per Arne Øiestad (29), er tilbake til utgangspunktet. Etter âr med studier og arbeid i
hovedstaden, underviser han
Enebakks unge hápefulle I
forming, kristendom og samfunnsfag.
Under studiene arbeidet
øiestad innen det sosiale hjelpeapparat i Oslo, spesielt
med rusproblematikk. Og
som sivilarbeider hadde han
en Økt pa prostitusjonsprosjektet. For Ca. halvannet ars
tid siden kjØpte Øiestad et
landsted 1 Ytre Enebakk. Det
skulle bli bolig for han og
kona, og de etter hvert tre
smá barn i familien. Slik gikk
det ikke. Han fikk ikke bruksendring, og familien endte
opp 1 enebolig i Vestbyveien i
Ytre Enebakk.
Øiestad debuterte i enebakksammenheng pa adventsutstillingen pa Mjr 1 86
- hva g)elder malerkunsten.
Den siden av ham var fly for
oss som tram til da mest hadde oppfattet ham som musikkmenneske.
- Det kommer vel av at jeg,
da jeg bodde i Enebakk tidligere eksponerte meg mest i
musikk og teatersammenheng.
Heldig

- Men jeg begynte a male allerede da jeg gikk pa gymnaset, sier Per Arne. - Jeg har
vrt heldig, har alltid hatt
mennesker rundt meg som
har gitt meg impulser. Anne
Lise Knoff var min formingslrer her ved skolen. - Jeg begynte pa Ski videregáende.
Det var akkurat i overgangen
fra reformgymnaset til ny
struktur. Jeg fikk dermed
muligheten til a veige linje
med estetiske fag, blant annet
tegning og maling. Det var et
virkelig tint miljØ, og det inspirerte meg til a sØke meg inn
ved Einar Granums tegne- og
maleskole i Oslo. Jeg har mye
godt a Si om den.
Vendepunkt

Men skolen ble pa en mate
et vendepunkt. Tiden der var
lrerik og inspirerende, men
jeg fØlte da jeg gikk ut derfra
at jeg ikke kunne noe. Jeg
mistet grepet pa oljemaling,
som jeg mente jeg hadde anlegg for. Og det skulle ga ti ar
fØr jeg prØvde meg pa olje
igjen. Det fØrste arbeidet jeg
gjorde da, var skapdØra som
jeg stilte ut pa adventsutstillingen pa Mjr i 86.

Hovedmotivet pa denne dØra er Kristus pa korset, rammet inn av nitid ornamentikk,
omstendelig og tint hándverk.
1 ar brukte Øiestad pa det arbeidet. - Dette var pa en mate
nødvendig for a komme i
gang. Derfor er denne dØra,
som ogsa er blant de utstilte
arbeidene pa Ligningskontoret, et viktig arbeid for meg.
Det var godt a fØle den enorme responsen jeg fikk pa det.
Jeg har drevet mye med tusj
og akvareller, og deltatt I
amatØrutstillinger med slike
arbeider, men na arbeider jeg
stort sett med olje.
- Si litt om hvordan du arbeider.
Tidkrevende teknikk

- Jeg bruker det man kaller
lasurteknikk, med lag pa lag,
hvor et lag ma tØrke fØr man
far pa neste. En tidkrevende
teknikk som jeg fØler atjeg etter hvert behersker. Far fram
de tilstrebede lyseffekter.
Tidligere var jeg nok for mye
under innflytelse av Anne Lise Knoff, og kanskje aitfor
opptatt av det litterre innhold og symboler. Jeg opplever fortsatt at det litterre
innhold spiller en rolle, men
jeg er mer fri i forhold til behandlingen: av rnotivet .Jeg
jobber mer med bruk av lys og
stofulighet. Flere av dine biler
avspeiler en dyp forankring i
kristendommen.
Fri

- Til like med Anne Lise
Knoff far ogsa jeg visse impulser fra kristendommen og
kristen tradisjon, som er en
uendelig kilde a Øse av. Faren
er at man blir satt i bas. - Enebakkunstner forbinder mange
med at man som en selvfØlgelighet finnes et sted I forlengelsen, av Anne Lise Knoff og
Ragnhild ButenschØns katolske tradisjon. Jeg er yel
mer opptatt av mellommenneskelige relasjoner. Men jeg
bruker det som tjener til det
beste. Symbolene er underlagt komposisjon og maleriske prmnsipper. Jeg er fri til a
male hva som helst. Som forrige utstiller pa Ligningskontoret, Lars Fumes, fØler ogsa
jeg at jeg hØrer hjemme et
sted I ingenmannsland mellom impresjonisme og ekspresjonisme. Det har I en penode vrt lite trendy a ga tilbake til de periodene.
Ambisjoner

- Hvor gár du videre? Satser du pa kunsten - ellen er du
etablert som lrer ved Enebakk ungdomsskole?
- Umulig a si. Ambisjonene
er der. Deter godt a male —jeg
fØler at jeg gar videre og er i
utvikling. I den forstand vile
det vre kunstig a legge seg
pa et lavt ambisjonsniva. Ambisjoner er nØdvendig som
drivkraft. Det tiltalende ved a
male er at man er herre over
hele prosessen. Og som amatØr kan jeg male som jeg vii det tempo jeg vil. Tidsfrister
og deadlines kan lett framtvinge fusk I faget og hand-

Per Arne Øiestad ved <skapdØra'. 1 ár brukte han pa det arbeidet - detførste i ol.e pa
nesten 10 dr.
verksmessig slurv. Ideelt sett
skulle jeg gjerne hatt stØrre
muligheter til a ga videre med
malerkunsten enn det jeg har
na. Det er viktig for meg a vre utØvende, bade innenfor
maling og musikk. Som smabarnsfar er likevel dette
underordnet.
- Du nevnte musikk. Er du
utØvende der for tiden?
- Ikke for Øyeblikket. Jeg
skriver musikk I forskjellige
sammenhenger. Ikke seniØst.
Det er pop og rock som er
mitt felt.
Sannhetskrav

- Tilbake til utstiilingen. Si
litt om bildene.
- Det som er a Si er at jeg
star inne for det jeg stiller ut
na. Bildene sier noe om meg
pr. I dag. De er veldig personlige. Det er viktig for meg

ikke a jukse - jeg stiller hØye
sannhetskrav I forhold til det
jeg produserer. Jeg ma vre
tro mot det jeg kan - det ferdighetsnivä jeg star pa. Anerkjennelse for godt handverk
Ør meg glad, og det betyr
mye for meg med anerkjennelse fra andre utØvende
kunstnere.
Ellers har jeg lyst til a berØmme kunstforeningen for
initiativet med disse utstillingene. Og ikke minst fortjener
ansatte pa Ligningskontoret
en stor takk som tar belastningen med a vre kunstformidler I lokalmiljØet. De
har vrt enestaende positive.
Avskjed i nàde

- Et av bildene du stiller ut
har du kalt <<Avskjed I n.de".
Si litt om det.
- Det er et bilde jeg har la-

get til minne om sogneprest
Erling Nygard og hustru. Innholdet star her i kontrast til
teknikken. Egentlig hadde jeg
ment det hele mer detaijert,
men lyset I bildet kom pa en
mate inn og overskygget alt.
Som du vet gar ikke prester
av. De blir innvilget avskjed i
nade. Og det var spesielt ved
Nygards generasjon som embetsmenn: De forble tro mot
lØftet sa lenge de levde. Bildet
har ogsa et religiØst aspekt:
Embetsmannen i graven med
hyrdestaven - og sa brudeparet ved oppstandelsen.
Det er spennende og svrt
personlige bilder som stilies
ut pa Ligningskontoret I januar. Benytt aniedningen til a
bli kjent med en enebakkkunstner med alle muligheter
til en framtid som kunstner ogsà utenfor bygdegrensene.

VIGNETT

TAPT OG FUNNET

TAKK

Haondballen
Lørdag 16.01.88
Piker 12
Skedsmohallen
Nannestad-Enebakk 4-9
Søndag 17.01.88
Mjrha11en
Piker 12
Enebakk-R & Ames 12-4
LØrdag 17.01.88
Mjrha11en
Piker 14
Enebakk- Eidsvoll Turn
14-20
(7-12)
Enebakkjentenes lag i denne
kampen besto av: Christina
KØhn, Anett Hansen, Hanne JØrgensen, Elin Foistad, Rita
Stensli, Maria Benterud, Maj Helene RØdal, Bente Gjestang.
Lagets keeper Hege Johansen
ble dessverre syk, og Enebakk
matte sette inn en av sine utespillere i mál. Kampen var et Asluttspil, og man kan ikke vente
A vinne over et lag som Eidsvoll
Turn pa slike premisser.
M.1scorere for Enebakk: Anett
Hansen 5 màl, Hanne JØrgensen
2 mâl, Elin Foistad 6 mâl og Rita
Stensli 1 mâi.
Lørdag 17.01.88
MjrhaI1en
Piker 10
Enebakk-Gjerdrum
(1-2)

3-4

Lagetbesto av: Lillian Pedersen, Hege Klein, Heidi Kjekstad,
Anita BjØrnhaug, Cathrine Kolstad, Live Thoresen, Inger L.
Fjellstad, Gry Tvedt, SynnØve
Glavin, Margrete Mangen, Momca Krister. Heidi Skaug skâret lagets tre mal.

t Vi takker hjerteligst
for blomster og vennhig deltagelse i anledning var kjre
far
Kr. Bakks
bortgang.
Familien

Hund savnet
LuzernestØver, sort og gráspraglet (Trikolor) er savnet.
Henv. 87 5155 kl. 8.00-16.00
02/26 95 65 etter ki. 16.00

SPORT

KUNNGJØRINGER

Enebakk
kommune
Enebakk
kommunestyre har mote i Herredshuset mandag 25. januar
1988 ki. 18.30.
Saksdokumentene er utlagt
til gjennomsyn pa Enebakk
formannskapskontor i kontortiden ki. 08.00 - 16.00.
Sakllsten er ogsâ utlagt til
gjennomsyn pa Enebakk folkebibliotek i âpningstiden.
Kãre KjØlle
ordfØrer

Arsmøte
Enebakk Hagelag
Arsmøte
Vanlige ârsmØtesaker.

Kunstig belysning
av inneplanter v/repr. fra
Osram Fabrikker.
Kantina Herredshuset
20/1 Id. 19.00.
Alle velkommen.

Enebakk Idrettsforening innkaller til ârsmøte onsdag 10. februar pa Streifinn ki.
19.30.
Ti! behandling foreligger:
1)
Arsberetning
2)
Regnskap
3)
Budsjettforslag
4)
Innkomne forsiag
5)
Vaig
Forslag til arsmøtet ma vre styret, v/formannen, i hende senest 2 uker for arsmøtet.

Turngruppa E.I.F.

Fellesmøter I Enebakk
I anledmng Bibeldagen 1988 den 31. januar far Enebakk
besØk av sangevangelistene Egil Soiheim og Arne Gundersen, og menigheter og organisasjoner i Enebakk innbyr til fellesmØter etter fig. plan:
Tirsdag 26. jan. - fredag 29. jan. ki. 19.30: Enebakk kirke.
LØrdag 30. jan. og sØndag 31. jan. ki. 19.00: Enebakk kirke. SØndag 31. medvirker sangevangelistene ved gudstjenester i Mari og pa Stranden bedehus Id. 11.00.
Lokale sangkrefter deltar ved møtene.
Vi ber om en gave til Bibelmisjonen.
Alle er hjertelig velkommen!
Komiteen for fellesmøtene

Selvangivelsen 1987
Enebakk ligningskontor har utvidet ekspedisjonstid for
A gi veiledning vedrØrende utfylling av selvangivelsen
ons. 27. jan. - tors. 28. jan.
TIE 92 64 61 -lign.sjefen

starter Aerobic-trening mandag 1. februar ki.
119.00 og 20.00, Hauglia skole.
100-) pameld. mand. 25/1 kl. 19.00, Hauglia skole.
InstruktØr fra Evy's Danseinstitutt.
Pris kun kr 200,-.

TIL SAWS

Flateby, Bergskaugvn. 4
3-roms leilighet til saigs.
Prisant. kr 450 000,-. Husleie kr 1713, pr. mnd. (Ca. 60%
av husleien kan trekkes fra inntekt).
SØknadsfrist 26/1 1988.
lienv R1Migen Bogbygg.!gr—
v/Sanden, tif. 06/83 82 20

Flateby
2-roms leilighet til saigs.
Nrmere opplysninger i tif.
92 87 91 Id. 17.00-21.00

I

REDD BARNA
Jernbanelorgel 2.Oslo I

f PoslØrokonio 5000187

ENEBAKK KOMMUNE

Nye äpningstider Torud søppelfyllplass

Foig med
S
i

So en midlertidig ordning blir àpningstidene ved Torud sØppelfyllplass endret fra februar 1988.
Nye tider:
Id. 08.00-21.00
Tirsdag
Id. 08.00-16.00
Torsdag
Kommuneingeniøren

normiIjoet
LES

Jijnttt

STILLING LEDIG

.1

RELIGIOSE MOTER

BETEL
Ons. 20.1. ki. 19.30:
Bibel og bØnn.
SØnd. 24.1. ki. 10.00:
SØndagsskole.
Ki. 18.00: Oddleif Wahil.
Tirsd. beg. fellesmØtene.
Alle velkommen.

ONSKES LEID

Hybel/Ieilighet
Ønskes snarest av voksen dame.
Bill. mrk.: <<Sted a bo>

Kontorhjelp - deltid
Bobil A/S er et firma som driver med produksjon og saig av campingbiler.
Vi er i dag fire ansatte og søker etter en person som kan hjelpe
oss med fakturering, kundeoppfølging og div. kontorarbeid (ikke
regnskap), 2 - 3 dager i uken.
Kontakt

Bjorn Engbergllom Gottiredsen
TIf. 61 00 50 9-16
Bobil A/S. Enebakkveien 441
1290 Oslo 12

[ttermiddagsjobb

Oer' j
atekkkevL
VIDEO - SNACKS - TOBAKK - KIOSK VAHER
Apent til kI. 22.00
1914 YTRE ENEBAKK - TLF. 9247 10

Restaureringskurs
av niindre bondegjenstandar, tre, rning, pa

Raulandsakademiet
3. -'

'P!, .-.

....

Vi trenger arbeidsvillige medarbeidere, over 17 âr, til
ettermiddagsjobb fra ki. 16.00 - 18.30.
Er du intr. - ta kontakt med Odd.

BJERKEDAGLIGVARER
1911 FLATEBY - TIf. 92 8495

Veke 4,5 og 8. Start 2 5 / 1.
Internat. Lrarane er spesialistar. Be om plan.
Folkekunsthnja. 3864 RAIJLAND
TLF. 036/73 330 el. 73 292.

V G N ETT

BRUKTBILMARK ED
85 Volvo 240 DL jub.mod., blä met,
s. og v.hjul, h.feste, m/nivàreg., stereo,
meget pen. 95.000 km

kr

87 Fiesta RX II rod, 96 hk, 1.600 km,
s, og v.hjul, som fly

krlOS.000.

86 BMW 525 i, grá met.. 14.000 km. ABS.,
takiuke m/farget glass,
stereo, s. og v.hjul

119.000.-

85 Peugeot 205 GTI, 130 hk, selv met.,
58.000 km. stereo, 5. og v.hjul

240.000.kr 96000

88 Golf GTI, bla met., 5.000 km, takiuke
m/farget glass, s.hjul m/alum.felger og
v.hjul, radio/kassett

kr

kr

140.000.kr 125.000.84 Toyota HiAce, lang, bensin, hvit,
kr 63.000.51.000 km, s. og v.hjul
82 Opel Rekord 2 S, blà, 80.000 km,
kr 75.000.s. og v.hjul
SPYDEB[RG Bit DC KAROSSERI A/S
86 Audi 80 CC, 30.000 km, takluke m/farget
glass, radio/kassett, S. og v.hjul

Lovstadfeltet, 1820 Spydeberg
TIf. 88 80 48 - e. kI. 17.00 tlf. 82 52 22

*

87 Subaru Cup GTI
m/soltak, servo,
166.000
eLvindu
86 Subaru Cup GTI m/soltak,
175.580
servo, fly bit
86 Ford Sierra 2.0 I GL,
automat, sty.
144.000
m/soltak
85 Subaru sedan
128.640
1.8 DL, 4WD
84 Datsun Bluebird 1.8
74.510
GL,stv.
84Citroën BX16TRS 80.510
84 Fiat Ritmo 85 S
52.510
m/soltak
72.510
83 Mazda 929 sty.
47.510
83 Mazda 323 sty.
76 Citroën CX 2000,
30.530
meget spesiell

Motrail varehenger.
Avbetaling - innbytte
Torsdag ápent til kI. 19.
Gunstig finansiering

RILOGNEXXXVI" 20
T1f. 06/81 82 74 - 81 7274
Solheimsgt. 4 - 2000 Lillestrom

86 Opel Rekord 2.0
127.700
SGL
86 Kadett 1.2 S
87.900
85 Rekord GL 2.21
129.000
115.500
85 Rekord 2.0 S
85 Kadett 1.6 5 5-d., LS 87.600
91.660
85 Ascona 1.6 combi
58.700
85 Renault TL
85 Kadett 1.3 S
83.700
66.400
85 Corsa 1.2 S
84 Sierra 2.0 L 5-d.
93.500
84 Corolla 1.6 DX 5-d. 81.300
84 Nissan Sunny 1.5 GL 76.800
83 Rekord Berlina 2.0 E
107.300
aut.
83 Ascona Combi
Berlina
80.400
83 Ascona 1.6
66.400
83 Kadett Combi 1.2 S 57.300
82 Kadett Combi 1.3 S 58.300
81 Volvo 244 DL
72.500

Dem.vogner:

BRUKTBILER

Sammenlign On priser:
86 Ford Escort 1.6,
express
kr 49.900
86 VW Golf CL, 90 hk,
stylet
kr 114.900
85 Lada 1500,
16000km
kr 39.900
84 Mazda 626 2.0
kr 69.900
84 Mazda 323 combi
31000 km
kr 65.000
83 Ford Escort 1.3 L
kr 59.900
82 Mazda 323 4-d.
kr 47.900
82 Ford 2.0 Taunus
Bravo II
kr 49.900
80 Ford Taunus 1.6 L sty.,
kun 68000km
kr 34.900
80 Ford Transit diesel, 6 seter,
combi
kr 19.900
80 Ford Fiesta 1.1 L
kr 29.900
79 Ford Taunus 1.6 L,
kun 104 000 km
kr 32.900
77 VW Golf L
kr 25.000
76 BMW 520
kr 39.900

87 Saab 900C3-d. .171.000
87 CromaCHT
161.000
86 Uno Turbo lE
118.000
86 Uno Fire
69.000
86 Fiat Regata 100 S
m/solt.
101.000
86 Saab gOOi4-d 180.000
86 Saab 900 i 4-d 169.000
86 Lancia V 10
69.000
86 Fiat Uno 60 S
3-d.
75.000
85 Fiat Abarth
130TC
103.000
85 Saab 900 3-d.
combi
127.000
85 MB 280 GE
lOs.buss
258.000
85 Ritmo 85 S
76.500
85 Unto 55S
61.000

0

STROMMEN
BILFORRETNING A/S
Vt

IAS'(IR

OPEL

!JE1LEHS/L AS.

SKJ1RVAVN. 6 B - STROMMEN
TLF. 06/81 56 60 (S.4GDALEN)

87 VW Polo CL coupe
86 Camry combi
86 Subaru 4WD,
coupe
86 Volvo 360
86 Starlet
85 BMW 316 m'solt.
85 Toyota Camry DX
85 Opel Kadett 1.3
85 Mitsubishi Colt
85 Corolla GTI
m/2 ars forsikring
84 Toyota Camry
84 Carina II 4-d.
84 Mitsubishi Lancer
83 Nissan Stanza
1.8GLX
82 Mazda 323 combi
82 Mazda 323 Sedan

F6tv.1...171 -2007KJsIl.,-Oe/B1 7S01

llvams1ubn 8.2013 SkIellen, 111.06/8420 30

4

93.000
126.000
153.000
115.000
78.000
133-000
112.000
74.000
72.000
112.000
87.000
86.500
74.500
70.000
45.000
48.000

Volvo sikkerliet

TOYOTA

Forsvinner ikke selv urn bilen
er brukt

NORDBY BIL
Nygárdkrysset, 1400 Ski - TO. 94 52 64
Man -lie. 10-17 Tors. 10-19. Lor, 10.13

L
=
J I'J
R. Hoveisrud a.s

P

T1LBUD:
85 Ford Sierra 2.0 L 5-d.,
mlluke, for 117.000
NA kr
99.900
inkl. reg./inntil 5 ärs finans

87 Golf GL
125 000
86 Audi 8OCC
115000
86 Volvo 245 GL
149 000
86 VW Golf CL
98 000
86 VW Polo C
84 000
85 Honda Accord EX 117 000
85 Toyota Corolla
74000
1.6 DX
84 Audi 80 CL
85 500
85 Lada 1500 sty.
39500
84 Opel Rekord 2.0 S 103 000
84 Ford Escort XR 3 I 98 000
83 Opel Senator 2.5 E 139 000
83 Volvo 244 DL
105 000
83 Ford Sierra 2.0 sty. 66 500
82 VW Golf C
56 000
82 VW Golf GTI
57 000
82 Mazda 323
48000
81 Volvo 244 DL
69 000
81 Audi 80 LS
45 000
80 VW Derby GLS
39 000
79 VW Golf LS aut.
39 500
79 VW Passat LS sty. 28 500

.Hvnsvingen 5. Skjetten. 'hf. 84 20 20

Volvo ligger bak mye av dagens inlernasjonale kunnskap om
bilsikkerhet. Det er ingen tilt eldighet at den pa mange punkler ble
'normgivende for de amerikanske sikkerhetsbestemmelsene.
87 Chevrolet Astro
147.000
vare
96.000
87 lsuzu Gemini
76.000
87 Togliatti Samara
87 Togliatti Samara
74.000
155.000
87 Fiat Croma
180.000
86 Golf GTI 16V
86 Alfa Romeo 33 SL 106.000
86 Alfa Romeo 33 SL 105.500
86 Ford Sierra 2.0 L
107.000
46.200
86 Lada 1500 S
84 Lada 1500 S
33.000
83 Toyota Carina coupe 70.000
83 Mitsubishi Tredia
58.000
82 Opel Commodore
105.000
2.5
23.000
82 Lada 1300
53.000
82 Nissan Stanza
Biler tas i kommisjon

bruktbiisenteretl
Nittedalsgt. 2. 2000 Lillestrom.

ki
t.J

hf. 06/8194 41

4

L44

87 Sierra 2.0 L 5-d.
126.000
87 Escort 1.6 CL 5-d. 118.000
87 Fiesta 1.1
79.500
87 Toyota Corolla GL
Sun
106.500
87 Ford Sierra 2.0 sty. 126.000
86 Scorpio 4 x 4
298.500
87 Golf 1.6 GL
119.900
86 Sierra 4 x 4
221.500
86 Sierra 2.0 IS 3-d.
148.000
86 Sierra 2.Oi GL
135.000
86 Sierra 2.0 L sty.
107.000
86 Sierra 2.0 5-d.
117.000
86 Sierra 2.0 GL
112.500
86 Scorpio 2.Oi GL
199.500
86 Mazda 929 2.Oi
126.500
85 Scorpio 2.Oi CL
157.500
85 Scorpio 2.0 CL
147.880
85 Granada 2.8 L
130.000
85 Opel Rekord 2.0
SGL
112.500

85 Opel Kadett 1.3 SGL
sty.
86.500
85 Mazda 626 combi
90.000
85 Peugeot 505 GR
79.500
84 Sierra 2.0 L
90.000
84 Mazda 929
88.500
84 Escort 1.3 LX
71.000
83 BMW 745iA
83 Ford Fiesta 1.1 jub. 53.500
83 Volvo 240 vare
75.500
83 Volvo 340 DL
72.000
83 Mazda 626 LX
69.500
83 Honda Quintet
69.000
82 Nissan Cherry 1.5 GL61.500
82 Ford Taunus 2.0 sty. 59.500
82 Ford Taunus 1.6
Bravo
49.500
82 VW Passat CL
59.000
81 Toyota Corolla 1.3
DX
44.500

ROMERIKE AUTOCO A/S
Hurdaisgl 23, LiIIestr8m, III, 06/81 48 80.

ROMERIKE AUTOCO A/S
Hurdaisgl, 23, Litestism, III, 06/81 4880.

VeIg mellom folgende brukte Volvoer:
Volvo 363 CL -87
16.500 km. lnvrl
Volvo 365 CL -87
12.000 km. vinrod
Volvo 244 OlE -87
8000 km. nor.
aut
sollak
Volvo
744 CL -87
15.600 km. hvil
Volvo 744 CL -87
16300km, levI
Volvo 244 CL -86
36000km. virirod
Volvo 343 GLS 81
79 000 km, solv mel
Volvo 364 CLE -84
123.000 km, vinrod,
sollak
Volvo 363 CL -85
49,000 km. bla met.
Volvo 344 DL -85
29.000 km. bla met.
Volvo 365 CL -86
33.000 km. Soil
sollak
Volvo 364 CL -87
14500km. bla met

Volvo 363 CL -87
124.000 27.000 km. vinrod.
sollak
133.000 VolvO 245 vare -78
173 000 km. bla
Volvo 245 vare -80
194.500149,000km.
mO,k bran
217.500 Volvo 244 CL -80
102,000 km.
217.500 100901 met. aut.
Volvo 244 CL -82
149.900 67,000 km. rod met
Volvo 245 DL -3
69.500 77000km, beige
Volvo 245 CL -85
91400km. OOlv89.500 grovv mel,. aut.
Volvo 245 DL -85
104.500 56,000 km. hvit'
Volvo 245 yam .05
94.500 107 000 km. beige
Volvo 245 CL -86
99.300 km. vinrod
122.500 Volvo 245 CL -86
85.800 km. gra met
133.000

'

Volvo 244 CL -86
154.500
36,000 km. 5101
Volvo 244 CL -87
169.500
33900km. 5v,l
34.960 Volvo 764 GLE -86
55.000 km. levil.
aut sollak
269.500
44.900 Volvo 745 CL -86
57188km. gronnbla met
224.900
74.500 Volvo 745 CL-Se
57000km. Svrt,
105.500 sollak
'
229.500
Volvo 745 CL -86
114.500 42 BOO km, solv met 226.500
Volvo 744 CLE -86
34.000 km. hvil.
144.500 sollak
229.500
Volvo 744 CL -86
139.500 33.000 km. solv mel 199.500
Volvo 745 turbo -67
78.900 32.000 km. rod,
aut voltak
319.500
147.000
123.500

149.500

Volvo-sikkerheten far du pa kjopet.
P,rserre en inkl req

F,navsier,ng - lnnbytte - Brlikl 10'

I bergs

MUZ;

merke for
okonomi og kvaiitet

Myrfaret 1.1400 Ski - TH. 87 54 11
'5

Aperrt hver torsd. lii kI. 19. Lord. 1613

VIGNETT

NB. NB. NB
Har du noe a
meddele dine
sambygdi nger?

GULVSLIP
Alt i tregulv slipes og Iakkeres. Gratis besiktigelse.

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

Prov en
smâannonse i

Masse fine kIr
OPPTIL

FYRINGSOLJE • PARAFIN

1/2 PRIS

BEGRAVELSESBYRAER

v/Bjorn Brodholt, Tomter

Ski
Bc0r\1clscsbVr

SALGET STARTER 12. JANUAR
LAVPRIS

TH. 92 26 10

Aguk

*41#

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

CHRSTENSRUDEFTF

-Am KeS Yrkesklaor

• AUTODIESEL•
Folio Varmeservice

Asenvn. 3, 1400 Ski
Teleton 87 30 60
Vakttelefon

Askimvn. 1, 1820 Spydeberg.
TH. 02/88 81 54.
Langdag onsdag - torsdag til kI. 19.00.

Vi kommer
i konferanse

OPTISK SYNSPROVE

Ordner alt

SKI

Follodistriktets byra
gjennom 60 ãr

Annonser leses av folk flest

0rt,ker' 8YS SN K -. H

OPTISKE as
Asenve,en 1, 1400 SKI Telefon 870524

rb

SPYDEBEEG
]Interior & Farve A/S

uflJ**flTI

r

VAREOPPTELLINGSSALG
HEUGA TEPPEFLISER FRA LAGER
TEKSTILTAPET
SUPE'RLAAqvarelie, ARETS NYHETBr. 90 cm.

FØR OPPTIL 198,-

98,

FØR:66,49,f

GULVBELEGG2 m. bredde. Flere farger

IL

pr.m

29,f pr. m2

FØR:273,- 1 49fdw

TEPPE CUP LOOP4farger.

pr. m 2

pr. m2

STORT MARKED MED RESTEVARER FRA TAPETAVD. JERNVARE, TEPPEAVD.
TILBUDENE GJELDER sA L.ENGE LAGERET RE KKE R.

MAN-FRE.9-19.
LOR.
9-15

-

MAN-FRE. 9-19.
9-15
LOR.
TLF.88 71 54

VI G N EU

4eh ir Nr
MURERE

RØRLEGGER

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

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

FI1hI9EI1

Dame- og herrefrisør
SaIg av hârpreparater og parfymeatiller.
Mand. fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag Ira kI. 10.00-20.00
-

Mur, puss,
peiser og fliser

Varme, saniIr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

'

1912 Enebakk

SPESIALFORRETNINGER

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enebakk rørleggerhedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.

Vaglivn. 25, 1914 Enebakk

-

tlt. 92 43 54

Fast pr/s

Enebakk Markiseservice
Markiser

1/7

Enebakk glass

Alt i innramming
Meda/jeskap og innrammede akvare/Itrykk

Svein Thorsen

Dyner, saueskinn, gardiner
garderobe, osv.

-

tlf. 9246 13

Svein Guibrandsen

TIf. 83 70 19/72 16 85

0. Freitag & Co
Elektro

Alt i blikkenslagerarbeid
utf ores.

tlf. 92 82 67

og annen massetransport.
RIingen

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74

OSVALEI NODLl
1911 Flateby

-

Mekanisk Verksted
Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bil Elektro
-

-

Produkslon

Rolf Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Alt i nydyrking, bakkeplanering

Vi renser det meste:

Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Brødrene Svendsen A/S

Nc

.

!taai-amci

BLIKKENSLAGER

-

Gardinbrett

-

Alt / glassarbeid

-

Alt i blikkenslagerarbeid
utfores.

Persienner

KVIKI( HENS

Utsigts rammeverksted
1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsa kveldstid

-

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

GLASSMESTER

1911 Flateby

Grendesenteret, 1911 Flateby
Dame- og herrefrisor
Apent: Tirsd., onsd., fred., lord.
Stengt: Mand. 09 torsd.

-

TIf. 02/92 65 43
Mobil 094-37 548

Lennestadvn. 5

'

-

-

TIf. 92 81 62

TØMMERMESTER
-

-

Siw's saloNg tlf. 928049

Bjerke Ilärdesign

1914 Ytre Enebakk tlf. 9246 39
mobil 097/57 419 094/27 522

7, 1911 Flateby

DAME- OG HERREFRISØR
SOL PARFYMERI
Apent:
Mand. fred. 10.00-18.00
Torsd. 10.00-19.00, lord. 09.00-14.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13
-

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

Erik Kjelgaard

TIf. 92 82 90

Mettes HrUesign

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

Jihili.

4~
08011

FRISOR

Jan M. Johansen
Asveien

0 4=

-

K.S YrkeskIr
Askimv. 1. 1820 Spydeberg
TIf. 02/88 81 54

-

tlf. 92 84 68

-

Postboks 77. 1912 Enebakk

tit. 02192 62 94

-

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

EL-INSTALLASJON

I

Strømsliorg &
Enersen A/S

INSTALLASJONSFIRMA

WELL BRENDJURD

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

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Utleie av avfallscontainere fra 2-8 rn.

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby

TIf. 8370 19
Mobil 094/23 576

TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

EIL_1G

Kistorante ITALIA a.s pizzeria

GS Containerutlele

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

TIf. 02/92 88 60
REGNSKAP

SJAFØRSKOLE

Sandakers Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
OppI.ring pa b/I

Kiasse A Klasse B
Teorikurs Kjøretimer
-

Teorikurs

-

Om nodvendig moler v:
Iii kjoretimer i Enebakk.

-

-

Fase II

TIf. 06/81 42 92

Økonomi & Reguskap Enehakk A/S

SELGE EIENDOM?
Kontakt
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

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

-

TLF. 87 37 37

Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Roy/k
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31

-

94 22 65

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Stein lJarre-Hanssen

TAN NTE KN IKE AM ESTER
LASZLO FARAGO

Grendesenteret, Flateby
928739
92 80 31

Tit. kI. 8.00-15.00
TIf. utenom kontortid

Grevlingveien 71, 1914 Ytre
Enebakk. TIf.: 02/92 46 82

Kvelder, etter avtale.

VETERINJER

Skedsmo Dyreklinikk Riis yard, KJELLER
(Skiltet fra Fetvn. v/flypiassen)
Apent Ira morgen til kveld
hele uken unntatt Iord./sond.
Timeavlale tlf. 06/87 81 92

Landruksregnskap, Økonomi
og mindre handelsregnskap

Brede Gjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

BILFIRMA.
Audi

Erling Rod A/S

0
kw'

1800 Askim

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

TIf. 88 16 15

Trio Autoskade
Vi tar imot lakkering
09 oppretting

1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD
Tit.

-

Askim

88 1570

Flateby Antirust
NO og saig av biler
Kommislon opptil 100% finansbistand.
TIf. 02/92 8070, 1911 Flateby

Scan consult

Enebakk
Transformator
verksted
Boks 27, 1911 Flateby

-

Regnskap, forretningsforsel.
bedrifts-radgivning.

tlf. 92 85 40

Ø91LUG
Studer
annonSefle

Service-senter for nringsdrivende.

/
J

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774

nebakk
In egnskcipkontor
Medlem av

pJF: Norske Regnskapsbyrâe.rs Forening

hf. (02) 92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

KR

Godklent regnskapskontor

Spar I administpasjonen
og bpuk pao gpaspotaml
I trange tider vii folk i
Enebakk og med tiiknytfling til enebakk prioritere kloakkering av Ráken,
og barnehagebygging. Det
er summen av meninger
som kom til utrykk da
Vignett forrige onsdag inviterte lesere til A si politikerne sin mening gjennom avisa.
Folk som ringte inn hadde ellers
meget sterke meninger am Utviklingen i kommunen og mâten
midiene sá langt er disponert
pa.—Administrasjonen bØr nøye
analyseres med tanke pa rasjonalisering og effektivisering.
Hândteringen av barnehagesaken i Kirkebygda er sn skandale
og en skamplett for kommunen.
Wenche Solvang (35), Kirkebygdavil prioritere driftsstart

ved Kirkebygden barnehage fra
august 88.-Denne saken er en
skamplett for kommunen, sier
hun.-Ellers bØr utbygging av
Kirkebygden barneskole prioriteres, og skolene generelt opprustes. Det bØr ogsá brukes mer
midler til skolemateriell.

ma prioriteres, og det ma ogsâ bli
bedre kommunikasjoner mellom
Enebakk og Oslo hvor folk arbeider.
Unn Ellefsen,(40) Flateby:

- Jeg mener politikerne bØr prioritere psykiatrisk sykepleier. De
som trenger slike tjenester har
det i dag veldig vanskelig. Det
finnes ikke noe slikt tilbud i det
hele tatt i kommunen. Det blir da
Blakstad, eller Folboklinikken for
dagpasienter
Det er langt a dra for oss, og topp
er det heller ikke Det finnes mange psykiatriske pasienter i Enebakk. Og de stenger seg inne. Det
ville vre en god hjelp am noen
kunne snakke med dem, ta dem
med pa turer osv. Dette mener
jeg er viktigere enn at kommunen Mr kultursjef. .De som er
friske kan reise overalt a benytte
seg av de kulturtilbud som finnes.
Enebakk er faktisk den eneste
kommunen i hele Akershus som
ikke har noe tilbud til psykiatriske pasienter.

Harold Fagerhus,(30)Oslo

er engasjert i Enebakk fordi han
hyttetomt
har
Râken.-Kloakkering av Rkenomrádet bØr prioriteres, sier
Fagerhus. Pa den mâten kunne
Râken omreguleres til boligomráde, slik at kommunen far flere
innbyggere. Omràdet yule ogsà
bli mer attraktivt for nringslivet, og derigjennom yule komfâ
munen
stØrre
skatteinntekter,slik at de ble
bedre i stand til a ná sine mâl. Utgiftene til kloakkering yule betale seg ved folks bidrag med
egenandeler, og det Økte antall
innbyggere. Dermed yule en fA
utvikling i kommunen.
Pal Schroder (39) Oslo,

er ogsâ av den oppfatning av kloakkering av Ráken burde
prioriteres.-Jeg har hytte i Ráken, og kunne godt tenke meg a
flytte til Enebakk. Omrádet er
fullt av hytter-egnede boliger,
dersom man fikk vann og kloakk.
Slik som det er nà er det i alle fall
uholdbart ved at noen setter seg
ut over gjeldende bestemmelser,
og andre ikke. Vann og kloakk

KjeII Matheussen,(37), Kirkebygda:,

-FØrst ma jeg si atjeg steiler over
denne overprioriteringen av asministrasjonen i kommunen pa
beskostning av de oppgaver ute I
rnujØet som skal lØses. Det ansettes sjefer, sist kultursjef , og
det finnes penger til avlØnning av
disse. Man planlegger a bygge ut
herredshuset slik at man kan M
plass til flere folk. Dette er ikke
ting som bØr prioriteres i den návrende Økonomiske situasjon
med alle de viktige oppgaver
som ma lØses pa de forskjellige
omrader. Datautbyggingen
kommunen bØr ogsá stilles i bero
til bedre tider. Na er Na er det pa
tide med en grundig analysering
av administrasjonen med tanke
pa a vurdere rasjonalisering og
effektivisering.Besparelse i administrasjonen til fordel for det
som skjer ute i felten bØr prioriteres.

Kristin Helstad,(26)Ytre Enebakk:,

Barnehagesektoren ma prioriteres ,og her bØr det skje en rivende
utvikling. FØrst og fremst i Kirkebygda hvor det star i stampe.
Man ma snarest f tak i et nytt
firma til a sette opp den planlagte barnehagen. Det har vrt en
skandalØs hándtering av denne
saken. Videre bØr man snarest f
en smabarnsaydeling ved barnehagen i Ytre Enebakk og en barnehage til bade i Ytre og pa Flateby. N blur det lagt ut et nytt
bobigfelt i Ytre og med det Øker
antagelig antall smabarnsforeldre. Boligkostnadene er for de fleste slik at man ikke har rad til a
vre hjemme.
Eblers ma kommunen f fritidshjem Man er blitt lovet dette flere ganger og saken har vrt Under utredning, men midlene er
strØket i LTB. Dette g.r ikke an.
Man fØler det som en avkrok i
verden i va.re dager.
Man skal huske pa at smabarn
har korte dager. 1-3 klassinger
blir gaende alene halve dagen
fordi det ikke finnes noe sted a
gjØre av seg fram til foreldrene
kommer hjem. I denne sakmmenheng forundrer det meg at
det ikke er satt av plass til fritidshjem i forprosjektet for utvidelse
av Kirkebygden skole.
Nar det gjelder kulturpolitikk,
mener jeg at man ikke kan ansette kultursjef pa de midler som
er satt av tub kultursektoren i
arets budsjett. Det vible vre
bedre for kulturlivet am disse
pengene ble satt av til kulturaktiviteter I bygda. Og i den sammenheng har jeg lyst til a si at
det er ikke bare skobemusikk og
idrett
som
er
kultur.

Jeg setter et start spØrsmàlstégn
ved ansettelse av plele og omsorgssjef. I det hele tatt er jeg
kritisk til a bygge administrasjonen Ut, nar man egentlig burde
bygge den am. Det er toppen pa
gaiskap hvis herredshuset i disse
krisetider skal utvides til en

OYEREN BENSI.N & SERVICE
1911 Flateby

Nye videofilmer
selges

kostnad pa ca 10 millioner. De
som gâr inn for dette ma ha mistet bakkekontakten. P helsesektoren bØr bØr hjemmesykepleien og kapasiteten pa sykehjemmet prioriteres.

kr
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-
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Barn-/musikkfilmer
Service fra 11.00-18.00
Apnngstider:
06.30-21.00
Mand.-fred
Eventuell timebestilling
TIf. 0219281 32

BLI
FADDER.1
Postgiro 5 00 0187
Bankgiro 8200.01.60756

w
REDD
IBARNA

Lard. 09.00-20.00. Sønd. 09.00-21.00

Krafttak mot kreft 87:

18 934 kroner I Enebakk
Vi fikk inn 18 934,- kro- midler, og pengene fra Krafttak
ner i Enebakk kommune mot Kreft 87 yll bli brukt til
under <<Krafttak mot kreftforskning og omsorg. Aku kommunen retkreft 87>> opplyser kom- sjonskomiteen
ter pa vegne av Landsforeningen
munekontakt
Robert mot Kreft en yarm takk til able
Brønmo i Landsfore- som pa en eller annen mate har
ningen mot Kreft.
vrt med pa a stØtte kampen

A

cie Paus Falck forsbag cm at det
skulle planlegges et kommunalt
barnehageprosjekt i Kirkebygda,
og ikke et prosjekt i samarbeid
med Emaus Misjonsforening,
som flertallet dengang gikk inn
for. Barnehagenemnda behandbet sâ saken i mars 1984 og vedtok
da a nedsette et utvalg tub a utarbeide et forslag til avtabe med
Emaus Misjonsforening. Det ble
imudlertid aidri holdt noe mote i
det utvalget, og lederen for barnehagenemnda ba derfor am a ta
saken opp til fly vurdering. Under barnahagenernndas behandling av saken, framsatte lederen
forsiag til vedtak hvor det blant
annet het at:-. Drift og opprettebse av barnehagen er en kommunal sak, og skal ikke foretas i
noen form for samarbeid". Flertall i barnehagemenda gikk imidlertid inn for fortsatt samarbeid
melbom Emaus misjonsforening
og kommunen am barnehagen.
13.februar 1985 ble det vedtatt a
opprette Drifts og anleggsutvalget som plan og byggekomite for
heldagsbarnehage i Kirkebygda.
Komiteen skuile suppberes med

Fyringsolje
og paralun

REDD BARNA

I

Jcrnbanclorgcl 2,Oslo I
PoslØrokonlo 5000187

III

NOROL

Parafin - 68 65 10
Fyringsolje - 67 43 80

Jernbanetorget 2, Oslo 1.

Bestill I dag!

TIf. (02) 4146 35

Privattele loner:

Ktokkerudásen 1
ostboks 62, 1912 Enebakk

Ms, red, Aslau9 Tidemann 924535
Journal,st love Larsen 924242
Ann.koris. 8jar Olerud Pettersen 925388
Ann icons. SoIveg Eriksen 83 7258

Telefon ann. 92 65 50
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 193298

to medbemmer oppnevnt av barnehagenemnda. Frist for presenav
tasjon
planer,kostnadsoversbag, finansieringsplan o.s.y. ble satt til
31.desember 1985.
28.noyember 1985 ble det endebig
vedtatt at den planlagte hebdagsbarnehagen u Kirkebygda skal
vre kommunab. Det ble yidere
forutsatt at barnehagen skulbe
bygges i 1987.FØrst i september i
nor, etter 2.gangs utlysning, hvor
blant annet et bokalt anbud hadde blitt forkastet etter 1.gangs
u.t.Iysing, bestemte forn21pnskapet seg fOr a innga kontraktsforhandlinger med en an de tre foreliggende anbydere. Dette yalget
var utvilsomt uheldig ettersom
flrmaet forsvant ut pa sidelinja
innen man rakk a komme i gang.
NA skal anbudet lyses ut pa
nytt.

NB! Med Norol nye fyringsolje far du mer
varme ut av hver liter - men den koster ikke mer.
Vail ordrekontor Sjursoya er betjent fra ki.
7.00 til kI. 19.00.

Redaks/on og ekspedisJon:

Pelefon red. 92 6540

mot en av vare alyorligste folkesykdommer.
Landsforeningen mot Kreft er
en av landets stØrste firyublige organisasjoner, og har den àrlige
innsamlingsaksjonen som vuktigste inntektskilde. Landsforeningen brukte I 1986 63,4 % til
forsknung og behandlingsapparatur, og 16 % gikk til pasientrettet
virksomhet, 14,7 % til opplysning
og bare 5 % til admimstrasjon.

Frivillige innsamlere besØkte
nr sagt alle husstandene l dustriktet og solgte• gaveblanketter
til kr 25,- pr. stk. Aksjonsresultatet viser at de ble godt mottatt
hos de fleste. Vi er glade for at det
norske folk nok en gang viste sâ
star vilje til a stØtte kampen mot
kraft, sier BrØnmo.
Landsforeningen mot Krefts
arbeid er basert pa innsamlede

AviSen trykkes I Indre Smaalenenes Avis

Annonsepriser:
1side pr mm kr 5.95
Aim. plass pr. mm kr 2.70
Tekstside pr, mm kr 3.70
lnnlev fist: Rubnkkann.:
Mandag kI, 12.00
Forretn.ann Mandag kl. 9.00
Abonnementspris:
Kr 110,- pr. halvâr, kr 220,-

