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5. ãrgang

T,range ka'r for
eie og omsorg
Etter at bolgene

I}nhiring kontorpiass
til pleie og omsorgssjef ( )hr har lagI seg,
og h('rUe pa
' kopas hat IJLI tilbake sin
dagi igtue, onsker heIst' og saIsjeI' Iner Haagaas Ha a SC iHL'l(ie JhI de saniledt kontorforholdene VC(I pleie og OflHaagaas mener at dersorn
driften av denne avdelingen
skal bli best mulig ci det nød
vendig a samle kontosfunk
ajonene pa et sted. Det er I
dag fern ansatte i adniimstibve og meikantile stillrnger
i pleie og omsoigsavdelingen
som administrativt ligger inn
under helse og sosialetaten.
Disse er pleie og oinsorgssjef,
leder for institusjonssykep-

icien, iedei' for hjernrnesykeplelen saint kontorfullmektiger
for liver av de sistnevnte avdelingene, pa deltid. Leder for
institusjonssykepleien har i
dag kontorplass pa sykehjernmet. hvor (let ogsd er en
kontorfullrnektig, og ledei for
hjernrnesykepleien liar plass
pa Kopas, hvor det ogsa er en
Forts. side 3 (1)

Lokalavis for Enebakk

Løssalg kr. 5.00

Trygg skolevei?
Barna holdt seg stort sett til gangveien, og bustene kjørte med den aktsomhet som kreves, stort
sett, da folk fra lensmannskontoret mandag morgen var pa plass I Tangenkrysset i Ytre, for a
overvãke trafikksikkerheten pa barnas skoIevi
I forbindelse med skolestart
er det satt i gang en landsomfattende aksjon som gâr
pa a trygge barns skolevei.
Ogsà Enebakk deltar i denne
aksjonen, og det var i den anledning lensmannsfolkene var
mØtt fram ved Tangenkrysset
mandag. Det er her elevene
fra kretsen krysser riksveien
for a komme til skolen.
-Dette er en hoidningsskapende og forebyggende
aksjon, og vi kommer til a fØlge den hele denne uka, sier
lensmannsførstebetjent Stig
Hansen. - Vi kommer til a dra

rundt for a overvãke skoleveien ved alle skolene i bygda.
Det vi ser etter om fotgjengerfeltene forseres forsvarlig, om
bilfØrerne tar tilstrekkelig
hensyn til disse. Bade bilfØrere, sykiende og gaende observeres. Vi ser etter om gangveiene benyttes, om barna gàr
pA rett side av veien. am bilførerne utviser hensynsfull kjøring
- Det gikk greit mandag
morgen, sier Hansen, og gledelig var det ogsã at vi observerte 7 - 8 elever sam hadde
sykkelhjelm.
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Arbeidene, som utfØres av
firma Bjorn Skjelle pa Tomter, ble igangsatt for drØye to
uker siden, og grunnmuren er
nã pa det nrmeste kiar.
Dersom framdriften gár etter
planen, kan strandaelever og
lrere glede seg til a ta den
nye gymsalen i bruk like over
nyttâr.
Gymsalen kommer til a bli
dobbelt sá stor som den er i
dag, og utvidelsenlopprustingen er kostnadsberegnet til
1.2 millioner.
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Arbeidene med ut- Stranda skole pa Fla- skal skolen endelig fá
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Teltmøtene i gang

VI forbehotder oss etten tI A kutte ned pA for lange innlegg
etter beste skjØn Du kan skrive anonymt.
men redaksjonen ma ha navn og adresse.

Gudstjenesteliste
for Enebakk
28. august 1988
Enebakk kirke ki. 11.00: v/I.
Strand.
Mari kirke ki. 11.00: v/Helgheim.

Godjenta var, Catrma Elisabeth Arnesen, gratuleres med
1-ârsdagen 28. august av
mamma og pappa
Stale og Espen
Kjre Heidi Thune
Gratulerer med dagen!
Hilsen
oss I hytte 8

Torsdag 25.
(U) 19.00 POLITISKOLEN 5
20,(V)21.00 RAMBO III 25,Fredag 26.
(U) 19.00 POLITISKOLEN 5
20,(V)21.00 RAMBO III 25,LØrdag 27., ki. 15.00 og 17.00
(B) MERE MORO I BAKKEBYGRENDA 15,Søndag 28.
(B) 16.30 MERE MORO
I BAKKEBYGRENDA 15,(U)18.30 POLITISKOLEN 5
20,(V)20.30 RAMBO 111 25,-

PLAKATEN.
AMONEWN

Betels mØter
se ann.
Flateby kino
Se ann.
Enebakk Orgelfestival
se ann.
Teltmøtene
se ann.
Enebakk Viltnemnd
se ann.

Om antennemast
i Vágl
ia
Jeg skal ikke blande meg inn i
striden om hvor antennemasten
skal plasseres. Som vannverksstyrets formann ble jeg engang I
sommer anmodet om en befaring
pA KorsveiAsen hØydebasseng.
Antennekomiteens planer og behov for plass ble der diskutert. SpØrsmâlet om vannverkets
syn pa en slik disposisjon ble
reist, og jeg lovet a avklare dette
snarest med det Øvrige styret.
Dette ble gjort, og antennekomiteen flkk et positivt tilsvar.
Noen tid senere fikk jeg en teleton fra tidligere sekretr i vannverket, Tore Dag Pettersen, som
mener a vite at vannverket ikke
hat- hjemmel til tomten hvor hØydebassenget innerst i ødegArdsha ligger.
Dette virket mer enn merkelig,
8 Ar etter at hØydebassenget var
bygget.
Da jeg noe senere blir kontaktet av antennekomiteen som
opplyser at det er innkommet naboprotester mot den foreslAtte
plassering, og samtidig blir spurt
om mitt syn pa plassering av antennemast pa bassenget innerst i
ØdegArdslia, ma jeg opplyse om
det jeg da vet om eiendomsforholdet til grunn.
NAr Tore Dag Pettersen uttaler til Vignett 17/8 at det i hans
tid i vannverksstyret ble forhandlet med M. Petterson &
SØnn om tomt til hØydebassenget, er dette riktig. I mØteboken Sak 279/79 stAr det om
tomtespørsmAlet: Formann Eeg
Larsen skal undersØke.
sa skier det ikke mer med
eiendomsforholdet.
Den 17. sep. 1980 blir det holdt
ferdigbefaring pA hØydebassenget. 2 dager etter, den 19.
sept. blir det holdt forhandlingsmØte med M. Petterson & SØnn i

Biltyverier
I lØpet av helga har det vrt
meldt om i alt fern biltyverier,
men alle er senere funnet igjen pa
forskjelhige steder i kommunen.
En ble stjAlet fra et sted i Ytre, en
ble tatt ved Knurrestad, 2 ved
TØmmerbrAten, og en ved Logn.
To av bilene ble funnet igjen i
R1ingen, og de andre i Enebakk. Ved lensmannskontoret
fAr vi opplyst at det kan vre
sammenheng mehlom noen av tyveriene.

Knuste rute

Natt til sØndag mAtte politiet
ta hAnd om en ung enebakkgutt
som hadde knust ruta hos BarbØl
Bygg pa grendesenteret i Ytre.

Kjørte uten fØrerkort
En 28 Ar gammel kvinne ble man-

Moss. Fra Ytre Enebakk vannverk møtte formann HAkon Eeg
Larsen og styremedlem Trond
Botnes.
Av mØtereferatet fremgar at
tomten skal fradeles, at konsesjonssØknad skal fremmes av
yannverket, at prisen skal vre
kr 6500,- for 1 mAl og med 11%
rente til betaling skjer.
sa blir det pAny stille om tomtespørsmAlet.
Vannverksstyret fAr en fly
paminnelse i 1981 da de fra M.
Petterson & SØnn fAr oversendt
skjØte, dat. 31. juli 1981, i utfylt
og underskrevet stand. Kjøpesum kr 7 312, 50 samt vilkar er
pAfØrt. SkjØtet med grunnboksbladet blir satt i arkiv. Det er ikke fort til protokoll at de er mottat.
NAt- Tore Dag Pettersen mener
at skifte av styre kan vre Arsak
til at grunnervervet hat- "kokt
bort i kAlen mA dette vre en
erindringsfeil. Ved valgene av
styre i 1980-81 -82 og 83 ble de
samme sentrale personer gjenvalgt.
Hvis Tore Dag Pettersen sikter
til Arsmøtet 1984 hvor det ble en
stØrre utskifting av styremedlepmier, og undertegnede ble
valgt til formann, er det lovlig
sent a henvise til dette.
I erkjennelse av at det ahitid er
saker som mA viderefØres av et
nytt styre, innkalte jeg de avgAtte styremedlemmer til det fØrste
mote etter nyvalget i 1984. Av
møteprotokollen fra styremØte
26. mars gAr det frem at Trond W.
Botnes, Ole Larmerud og Tore
Dag Pettersen deltok og orienterte om de saker som var pa
gang. TomtespØrsmAlet i ødegArdslia var ikke nevnt.
Hilsen
Arne Svarthol

dag morgen stoppet I Ytre Enebakk av folk fra lensmannsetaten da hun kjØrte uten fØrerkort.
Kvinnen har tidhigere mistet fØrerkortet i en radarkontroll.
Politiet observerte ogsA denne
morgenen en ung eflebakkgutt
som kjØrte uten førerkort. Gutten mistet fØrerkostet for kort tid
siden, men er senere observert
kjØrende ved et par anledninger,
en gang i bil, en annen gang pA
motorsykkel.

Avskiltet
LØrdag ble en personbil avskihtet
etter at bilens eier gjentatte ganger har kjørt rundt uten førerkort. Da bihen, som forøvrig var i
dArhig teknisk forfatning ble
stoppet lØrdag, var det imidlertid
ikke bilens eier som kjØrte, men
en annen enebakkar, som heller
ikke hadde gyldig fØrerkort. Han
hadde ikke tatt fase to.

Country Gospel Team deltar pa teltmØtene i Kirkebygda.
Nok en gang har Misjonssambandet dratt i
gang en teltaksjon I Enebakk.
Teltet, som er satt opp ved
ungdomsskohen i Kirkebygda,
ble fØrste gang tatt i bruk fredag

den 19.august. Den nye teltaksjonen vil fortsette ft-am til sØndag
4.september. Hovedtahere under
denne nye teltmØteaksjonen er
Stein Vidar Lund,Odd Lund, og
Gunnar HamnØy. I tiilegg deltar
ogsA bhant annet Country Gospel
Team, og en rekke andre sangkrefter.

28 uten tilbud
28 av de i alt 154 elevene
fra Enebakks to ungdomsskoler som hadde søkt
plass I videregàende
skole, sto uten tilbud ved
skolestart forrige mandag.
Det var i alt 164 elever
som gikk ut av ungdomsskolene i Enebakk i ár.
- De fleste av disse vii
vel i løpet av rimelig tid
fâ et skoletilbud etter-

u

hvert, sier Jon Hofâs ved
inntakskontoret for de videregâende skolene i fyiket.
Totalt var 1800 ungdommer i fylket uten videregâende skoleplass ved
skolestart. 800 av- de son'
hadde fâtt tilbud mØtte
ikke opp til fØrste skoledag, og dermed er tailet
pa de som star uten tilbud
bortimot halvert alirede.

Enebakk kommune

Enebakk kommunestyre innkalles til mote i
l
Herredshuset mandag 29. august 1988.
Generalforsamling i A/S Enebakk Tomteselskap starter
ki. 18.00.
Saksdokumenter sendes i egen ekspedisjon.
Etter generalforsamlingen holdes ordinrt kommunestyremøte.
Mote i valgkomiteen holdes mellom generalforsamlingen og kommunestyremØtet.
Sakliste
Godkjenning av protokoll fra kommunestyremØte 20.
juni 1988.
Reguleringsplan for Grevlingveien sØr, Ytre Enebakk
mlreguleringsbestemmelser.
Reguleringsplan for Nordre Borud hytteomrAde.
Dalelerdingen mlreguleringsbestemmelser.
Regnskap 1987 - Enebakk kommune.
Regnskap 1987 - Enebakk kommuneskoger.
Navnsetting av private og kommunale veier.
Representasjon av kvinner og menn i utvahg, styrer, rad,
nemnder mv. - Likestihlingslovens § 21.
Invitasjon til A delta i <Stifte1sen HØgskolesenter' pa
Kjeller.
KonsesjonsvilkAr for visning og omsetning av film og
videogram.
Nyvaig i tilhitsverv etter Egil SØrensen.
Referatsaker.
Eventuelt.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pA formannskapskontoret i kontortiden ki. 08.00-15.00.
Sakhisten er ogsA utlagt til gjennomsyn pA Enebakk
folkebibhiotek i Apningstiden.
Enebakk formannskapskontor, 16. august 1988
Káre Kjølle
ordfører
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Fin skolestart for 1 A

Ukens filmer
HAN ER TILBAKE!
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RAMBO Ill RICHARD CRENNA Music by JERRY GOLDSMITH Director of Photography JOHN STANIER. GB CT
Associate Producer TONY MUNAFO Executive Producers MARIO KASSAR and ANDREW VAJNA
Based on Characters Created by DAVID MORRELL Written by SYLVESTER STALLONE and SHELDON LETTICH
Produced by BUZZ FEITSHANS Directed by PETER MACDONALD
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Denne uken har Flateby
kino tre meget aktuelle
filmer - en for liver aldersgruppe.
Trygt og godt er det i
klassse 1 A ved Hauglia
skole pa Flateby. Foreløpig er det bare 17
elever her. Men snart
blir det tre til.Det er i
denne kiassen de tre
iranske
flyktningebarna som kommer til
Enebakk sammen med
sine familier i hØst
,skal gã.
- Derfor er det fint at kiassen er
sà liten. Deter to fØrsteklasser pa
Hauglia, og i den adnre kiassen
gar det 19 elever. FrØken i 1 A,
Marianne Ur, er en av de to nyutdannede 1rerne ved Hauglia i
ár.Samrnen med henne er ogsâ
Jorunn Sand, som hovedsakelig
skal ta. seg av flyktningebarna
nár de kommer. i tillegg far disse
barna enda en frØken, Basma Jounes, som er palistiner, bosatt i
Ytre. Hun snakker arabisk og
skal lre were morsmâlslrer for
de iranske barna, og i tillegg fungere som mellomledd mellom
barna og den andre lreren, Jorunn Sand
Vignett traff klasse 1 A i skolegarden, i full sving med siste par
Ut. Vi fikk ogsá bli med en snartur inn i klassevarelset, hvor
fØrsteklassingene skulle tegne
hendene sine.
Barna som gâr ii A er foran fra
V.: Silje Stener,Jeanette Erikson,
Jeanette Westlund, Tom Erik
Andersen, Cato Overland, Mats
Jermstad.Midterste rekke fra
v. :NinaKjekstad, Stifle Sommer,
Morten Ludvigsen, Espen Lindblom Knut KØhn, Jeanette Heidemann, Ingrid Marie Hansen,
Michael Tefertiller, Siw Fensholt
Sundby, BjØrn Tore Guibrandsen, Kim Erling Nvheim

A
kontorfullmektig.
Pleie og omsorgssjefen er forelØpig plassert pa pa sykehjemmet.
Na Ønsker helse og sosialsjefen a opprette en fern manns arbeidsgruppe som
skal komme med forsiag til
lØsning for en samlet administrasjon av pleie og ornsorgsavdelingen. Haagaas Ønsker
ikke a kommentere denne sa-

Det starter allerede opp i dag
(onsdag) med to forestillinger av
RAMBO III (Se annonse. Filmen
behØver vel ikke egentlig noen
omtale. Vi mØter igjen Sylvester
Stallone, og denne gang har han
trukket seg tilbake til et kioster i
Thailand for a finne fred med seg
selv...
Men vi kan gi andre opplysninger om filmen som kanskje kan
vre litt interessante: Opptakene er gjort i Israel, Thailand
og i California-Ørkenen. Produksjonen sysselsatte en mengde
merinesker. I Israel bygget man
en Afghansk landsby, og til opptakene ble det leid inn 200 beduiner. De ankom opptaksstedet
med familier og husdyr. Da finalen til filmen ble tatt opp, brukte
de over 1000 statister, mer enn 15
biler, tre helikoptre og en filmstab pa over 200!

Filmen blir foruten onsdag vist
torsdag, fredag og sØndag - sa
her ventes storinnrvkk.
For ungdommen vises POLlTISKOLEN 7 (tidspunkt, se annonse).
Hold dere fast, rekruttene inntar Miami Beach pa nye, vagale
eventyr!
Og sist, men ikke minst, familiefilmen denne uken: MER MORO I BAKKEBYGRENDA (oppfølgeren til Alle vi barna i Bakkebygrenda). Den første filmen
handlet om sommerferien, denne
handler om alt det morsomme
barna gjor om hØsten, vinteren
og vâren.
Astrid Lindgrens bøker er blitt
filmatisert og regnes som det
beste innen svensk barnefilm. sa
ta med barna - filmen vii bil vist
pa flere forestillinger (Se annonse).
Haper dette blir en filmuke for
Enebakks befolkning!

Inger

SOMMEREN ER OVER. DET ER VINIER I BAKKEBYGRENDA.
MEN DEl ER IKKE sA DUMI. FOR DA KOMMER JULEN!

ASTRID LINDGRENS
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Flere gauper
GØy

a tegne, synes Silje i 1 A pa Hauglia.

ken, men sier at det ikke et et
spørsmal om a finne kontorplass til allerede ansatte, men a
ía til en heihetlig lØsning for
hele avdelingen.
Pleie og omsorgsseksjonen
med en p1eie og omsorgssjef i
spissen er opprettet i forbindelse med innfØring av ny
Arbeidet
nernndstruktur.
med ny nemndstruktur, startet i kommunale organer i
slutten av 1983.

El
ut pa anbud, og Here
hadde meldt sin inter-

esse innen fristens utlØp, men det blir Moelven som far kontrakten far vi opplyst i
R.B.B.L. Kontraktsforhandlingene er i sluttfasen og bare smà justeringen
gjenstâr.
Byggetid for disse Ieilighetene er 9 mâneder,
men byggestart er pa
det uvisse, da det avhenger av lânetilsagn i
Husbanken, noe som
kan ta tid.

Omtrent pa samme tid
som det ble observert
gaupe like ved grensen
mellom Kirkebygda og
Dalefjerdingen forrige
uke, ble det ogsá sett gaupe i Dalefjerdingen ved
grensen til Spydeberg.
Men noe snakk om mange dyr er det ikke, mener
formann i Enebakk viltnemnd, Arve Rustad. Han
forteller at nemnda i fjor
fulgte spor p.g.a. en del
observasjoner. Vi kartla
hvor de trakk og kom til
at det dreide seg om to
dyr. Selv om det var masser av spor kunne vi regne
oss fram til det resultatet

fordi vi vet at gaupa tilbakelegger store strekninger pa kort tid. De kan
tilbakelegge flere kilometer i lØpet av en natt, sier
Rustad.

Foig med
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18,5 millioner til
idrettsanlegg og
kulturbygg

Norsk seier i Marikollen
Søndag gikk det andre sommerhopprennet i Marikollen av stabelen. Pa deltakerlisten fant vi blant annet
Holmenkoilvinner, Erik Johnsen, norgesmester John
Inge Kjøruin, og selvfølgelig hele det norske landsiaget. Med fâ unntak hadde de dyktige arrangØrene klart
a samle sã og si hele verdenseliten.
Av Gunnleik Seierstad

Trond JØran Pedersen vant ogsá ârets sommerhopp

Sammen med hundrevis av tilskuere og R1ingen Storband,
var vi vitne til et meget godt og
dpennende renn, selv om ingen
var i nrheten av Jan BoklØvs
bakkerekord pa 94,5 m.
FØrste omgang bØd pa mange
fine hopp. Lengst og best var I)orârets vinner Trond JØran Pedersen. Han tok ledelsen foran Pavel
Ploc, Tsjekkoslovakia og Guenter Stranner, Østerrike. Men det
var bare tideler som skilte de beste.
I pausen ble vi vitne til at det
norske hopplandsiaget ikke bare
driver med skihopping. De hadde
nemlig samlet inn hele 10.000
kroner som skulle ga til et nytt
svømmebasseng pa Radiumhospitalet.
I andre orngang fikk vi ogsá se
mye fin hopping, og da alle de
femti finalehopperne hadde satt
utfor, var det klart at det hadde
butt norsk seier. I ár som i fjor
var det Trond .Jøran Pedersen
som gikk av med seieren. Han av
lengst i begge omgangene med
hopp pa henholdsvis 90 og 89 me-

ter.
Arets utgave av sommerhopprennet i Marikollen blir neppe
det siste med et sâ flott plastanlegg. som det arrangØrene fra
Rlingen har, er det ikke sá rart
at verdenseliten i hopp mer enn
gjeme kommer til Marikollen for
A konkurrere.

sjanser. Men en god Roy BrunstrØm og et godt forsvar, holdt
buret rent.

Fant formen

Av Gunnleik Seierstad
Etter to svake kamper
kiarte Enebakk endelig a reise kjerringa igjen. Mot LØvenstad viste enebakkingene noe det flotte spillet de
kan, og 3 - 1 seieren kunne
godt butt dobbelt sâ stor.

Hjemmelaget spilte i meget
høyt tempo, og det medførte
at Løvenstad ble fulistendig
overkjørt i en og en halv omgang.

Mã!lØs første
Det var ikke tvil om hvilket av
de to lagene som ville mest. Enebakk tok raskt kommandoen p

midtbanen, og dette fØrste til at
hjemmelaget produserte fiere
farlige màlsjanser. Etter 22 miflutters spill kom Ronny Lund
seg Ii, men LØrenskogs keeper,
Rune øyen reddet glimrende.
Enebakk fortsatte presset, og etter 27 minutter dundret Geir
østlie ballen over Ira meget kort
hold. De siste minuttene dabbet
enebakkingene noe av, og LØvenstad kjempet seg til en del farlige

Fylkeskommunene er Ira 1988
delegert myndighet til selv a foreta fordeling av disse midlene.
Fylkeskulturstyret har fordelt
17,1 millioner av tippemidlene pa
59 sØknader av i alt 137. Pengene
skal ga til en rekke stØrre og
mindre idrettsanlegg i fylket. BelØpene varierer Ira 10.000 - 20.000
kroner til en drØy million.
7 av totalt 15 sØkere som hadde
sØkt om midler til lokale kulturanlegg delte rammebevilgningene for statsmidlene pa 1,4 muloner.
(Kilde: Informasjon Ira Akershus
fylkeskommune)

Resultater:
1.Trond Gøran Pedersen,
Nor. 225,8 p.
2. Pave! Ploc Tch. 222,9 p.
3. Erik Johnsen Nor. 221,7
P.
4. Ladis!av Diuhos Tch.
220.9 p
5. Jiri Parma Tch. 218,8 p
6. Ole C.Eidhammer Nor.
218,7 p
7. Guenter Stranner Aut.
215,4 p
8. Halvor Persson Nor.
212,7 p
9. Ole G.Fidjestøl Nor.
211,1 p
10.Franz Wiege!e Aut.
208,6 p

Enebakk reiste kierringa

Geir Østli var en av Enebakks beste spillere i kampene mot LØvenstad

Av overskuddet fra tippemidlene fra 1987 og
statsmidlene til loka!e
kulturbygg, fikk Akersbus fylkeskommune i âr
et rammetilskudd pa tilsammen 18,5 millioner
kroner.

Enebakk begynte andre omgang akkurat slik de begynte
fØrste, i hØyt tempo. Ikke mer
enn fern minutter var spilt da en
meget god Geir Østli dro seg
ennom, fintet keeper, og satte
ballen i ápent mal. Som om ikke
det var nok bare 2 minutter senere var det JØrn Adolfsens tur.
Han kjempet seg forbi midtforsvaret, og nettet sikkert. Enebakk var helt suverene. Løvenstad hadde mer enn nok med a
forsvare seg. Enebakks siste mál
var det Ragnar Engerhoim som
sto for. Gunnar Mathisen lop inn
i feltet i stor fart, ble lagt ned, og
dommer Svein Eriksen dØmte
helt riktig straffe. Den var det
som vanlig "Raggen" som satte
sikkert i màl. Mot slutten av
kampen merket enebakkingene
det kjØret de hadde holdt, og det
resulterte i at LØvenstad fikk et
trØstemál fire minutter fØr full
tid.

Pratet sammen
- FØr denne kampen hadde vi
en lang prat sammen. Jeg gjorde
det helt klart at den som ikke ville jobbe 100 prosent like godt
kunne holde seg hjemme. Det at
aile gutta stilte opp til denne
kampen, viser at de er villige til a

gi alt. Og det gjorde de virkelig i
denne kampen 3 - 1 seier er jeg
meget godt fornØyd med. Det er
positivt at vi klarer a snu en dárlug trend. Jeg synes gutta viste
noe av det gamle gode spillet
som bor i dette lagetDet at vi
<bare' var best i en og en halv
omgang, skyldtes at gutta for
første gang pa tre kamper tok seg
skikkelig ut, sa trener Morten
Wilhelrnsen etter kampen. Vi gleder oss til a følge A - laget i de
gjenstaende kampene. La oss hape de fortsetter a spille slik som
de gjorde mot LØvenstad. Neste
hjemmekamp er mot BØn, fredag
26.8. kl.18.30.

Kampfakta:
Enebakk Stadion
Enebakk - Løvenstad 3-1
(0-0)
Enebakks mal:
50 mm. 1 - 0, Geir Østlie
52 mm. 2 - 0, JØrn Adolfsen
60 mm. 3 - 0 Ragnar Engerholm,( straffe)
Enebakks lag:
Roy Brunstrøm, Richard
Bakke, Frode Lindberg,
Ragnar Engerhoim, Fred
Sandas, Lars Furuseth
(Trond Vidar Stubberud,
20 mm.) Gunnar Mathisen, Ronny Lund, Geir Wiger, JØrn Adolfsen (Sverre
Fje!d, 1 mm.) Geir østli,
Gult kort: Jon Egil Kjelsrud, LOvenstad.
Dommer: Svein Eriksen,
Eidsvold IF, meget god.
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Jakt I Prestäa-omrädet
L..J

Annonser leses
av folk flest
RELIGIOSE MOTER

Observasjon viser at det foregâr uloviig jakt i dette omràdet, med for tidlig jaktstart og bruk av motorbát. En
ber om at jegere innhenter grunneiertillateise, samt holder seg innenfor jaktlovgivningen. Overtredelse blir anmeldt til politiet.
Enebakk viltnemnd

Edel's Hud- og
Fotpleiesalong

'F

ápner I Rakkestadvn. 23,
Ekebergdalen, 1. sept.
Timebest. mottas e. kI. 16.00.
TIf. 09/92 62 31.

RELIGIOSE MOTER

Enebakk Orgelfestival 1988

VELKOMMEN

Konsert i Enebakk kirke torsdag 25.8. kl. 20.00. Domorganist Kâre Nordstoga. Entré kr 25,-.

PINS EM EN IC HElEN

BETEL

Ons. 24.8. ki. 19.30: Bibel
og born.
SØn. 28.8. ki. 10.00: SØndagsskole. KL 19.00:
Frank Ove Haukland.
Misj onsoffer.
Tors. 1.9. ki. 12.00: Formiddagstreff. BesØk av
pensjonistgruppe
fra
Evangeliesalen i Oslo.
Aile velkommen.

BOLIG SOKES

Linda, 18 är
og praktikant, ma ha et sted
A bo. Har du noe du kan tenke deg a leie Ut? Ring
92 49 82. Alt av interesse.

Teltmøtene
ved Enebakk Ungdomsskoie fortsetter tirs. 23.8. til lørdag 27.8. ki. 19.30. SØndag 28.8. ki. 18.00. Talere: Gunnar
Hamnøy og øystein Fagermoen. Country Gospel Team
deitar i helgen. Div. andre sangkrefter deltar. Aile velkommen.

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

Komplett fra kr 1 .990.
Vannsengen Opera
i lys furu
0rdinrt kr 5.700,MESSETILBUD ± kr 1.100.Nattbord 890,- NA 750.Kan ogsâ 1ev. hvit rn/rosa dekor
Prisene inki. udempet madrass,
sikkerhetsgaranti, varmeeIenent
og liggeunderlag.

Pent mØbI. IeiHgbet
stue nilkj.avd., soy., dusjbadlWC, egen inng. Ca. 50 m2 i
enebolig, 2. etasje, ledig straks for ikke-rØker(e), ikke
barn.
Vakkert beliggende i Ytre Enebakk. 10 mm. fra riksvei.
Leie kr 3 000,- pr. mnd.
Bill. mrk. Pers. oppl.

BOLk SOKES

Forlatter søker avsidesliggende
vinterisolert helärsholig
TIf. 02/60 95 30
eller bill.mrk.: Forfatter

B EG RA VELS ES BY RA ER

CHR.STENSRUD EFTE.

VANNSENGER PA MESSETILBUD

BOLIG TILBYS

Hus, gãrd, hytte. Heist áremál.

Ski
Bcgravclscsbvr

t.-t> •

Vi presenterer et utvalg av váre vannsenger og vanhige
senger pa Rode Kors-messen, Lillestrøm, stand 73 - 75.

/ var forretning finner du ytterligere flere modeller,
samt eget proverom hvor du I ro og mak kan proveligge
madrasser med forskjellig dempningsgrad.
Vi har messepriser pa samtlige senger I
forretningen I perioden 19/8 - 3/9-88.

Spesialforretningen for vannsenger og furumobler.
3TRO m Efl

Vekstjord

PURU0BtER VAflflSEflGER

Stromsveien 76 - TIf. 06/81 84 00/81 29 84

Testet av NLH - topp kvalitet
Hagebark

El

Here kvaliteter pA lager
kvantumsrabatt.

FOSSUIVI J0171)
if .S4dde9

G KJEDEN AV FAGFOLK
Ga ikke over
bekken etter vann

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

Kontakt oss - det lonner seg.

Drar du Iangveis for a kjope
Electrolux kvalitetsprodukter til Iavpris?

Olympia nr. 3-12 - kr

FLATEBY:
Ring Gerd F/a teby, tif.
92 85 46, sá fãrdualle opp/ysninger.
Vi har famiIie/uføreT
og pensjonistrabatt.

IBIZA nr. 3-12 - kr

JLac1?-ama
FLATEBYSENTERET

GERD FLATEBY
TIf. 92 85 46

4.19

TIf. 09/92 83 74

HaP dU sett et
kjempetilbUd?
439.

JL

I

Mand.-torsd. .10-17
Fred.
10-18
Lord.
9-14

V/s oss annonsen
og vi gir samme pr/s.

cSt1LmJ1t &

eten Cla

1912 Enebakk - TIf. 9263 00

.

j1jiwtt

HAR DE BILEN9

Viharkundene!
Stedet er selvfolgelig

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

• Optisk synsprøve
• KontaktInser
tilpasses
• Timebestifling
TIf. 09-870524

Optiker Krogh

østf old

Ski Optiske

BILAUKSJON,,A/S, ASKIM
Auksjon h.ve'r f redag -'
Biller i alle prisklasser mottas
for saig. Ta kóntakt snarest

TLF. 09/88 08 96
Annonser leses av folk flest

(Princess Huset)
Asenveien 1, 1400 Ski,

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodholt, Tomter

F

TER

HE NGERE

Tilbud i
Mornarkedsuka

TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Bâthengere fra

kr 3.950,Varehengere fra

?I1star

kr 3.950,-

Kjokken tfl 1985-Dr
p iser!
Ved kjop for 1.oktober.
Hvis du gir mcd planer om a kjope et nytt
kjøkkcn, har vi nã et gunstig tilbud til deg.

Frem til 1. oktober kan du 61 kjøpt Star Safir
Natur til 1985 priser! Et av vàre mest popu1are kjøkken i massiv, eksldusiv elk utførelse.

Hestetr. 2 h. fra

kr 23.100,Inki. mva. og reg.
Kveld lord. et. avt.

FORHANDLER:

0 V Uf R

S. BUSTERUD Tilhengertabrikk
1860 TROGSTAD

1890 Rakkestad - Tif. 09/22 11 55

TIf. 09/82 64 88 82 65 31

Star Safir Natur

APNINGsTIDER:
Mandag - fredag:
7.30-17.00
Lørdag: 7.30 - 12.00
Stengt mellom
kI. 9.00 - 9.30 og
kI. 13.00— 13.30

HOSTENS
SAFTER
OG ELEER

Askim Frukt- og Brpresseri produserer saft og gele av ypperste
kvalitet. Sett høstens br og frukt p5 flasker og glass i kjelleren.

LEIEPRESSING AV BRSAFTER
Tirsdag 23. august er siste dag for innlevering av brtil pressing.
All brsaft er ferdigtappet og bes avhentet snarest.

LEIEPRESSING AV EPLER
Epler til Ieiepressing mottas fra 20. august. Eplene mg vre
nysortert for innlevering for omhyggelig fjerning av rteskadd
frukt. Nedfallsfrukt med triske stotflekker kan brukes.
10 kg. epler gir 7 1/1-flasker usukret eplemost a kr. 3,20 eller 8
ill -flasker sukret eplemost a kr. 3,60 pr. flaske. Pant kr. 2,—
kommer i tillegg.
Eplegele kr. 5,— pr. glass. 1 kg. epler gir 2 glass gele a 440 g.

5MG AV SA"
Vi bruker kun norske rstoffer av førsteklasses kvalitet I vr
produksjon av safter of geleer. Avhengig av rvaretilgangen
selger vi disse til fabrikkpriser uten innievering av bar.

Priseksempler:

Eplesaft, usukret
kr. 5,30
kr. 5,70
Eplesaft, sukret
kr. 15,40
Solbrsaft
kr. 13,60
Solbrsirup
Rips/bringebrsaft kr. 13,90
kr. 11,80
Ripssaft
Rips/solbrsaft
kr. 13,00
kr. 15,90
Kirsebrsaft
Eplegele
kr. 7,30
Ripsgele
kr. 7,20
Solbrgele
kr. 8,50
I tillegg kommer flaskepant kr. 2,—.

ASKIM FRUKT- OG BRPRESSERI
TELEFON: 09/88 1806 —ASKIM

Uiuitt

-

!S4m w%r 1

AL
MURERE

RØRLEGGER

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

7

FRISOR

JOHN A. ANDRESEN
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
Bevervn, 11
1914 Enebakk

.ItihilL

Mob.tlf. 094/11 747
TIt 92 48 92

h1lII5iH

DAME- OG HERREFRISOR
SQL PARFYMERI
-

SommerUd 1.6. -31.8.

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

Mand. fred. 10.00-17.00
Torsd. 10.00-18.00. Lord. 9.00-14.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13
-

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

Erik kjelgaard

Mur, puss,
peiser og fliser

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk tlf. 9246 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Dame- og 'herrefrisor
Saig av hárpreparater og parfymeartiler.
-

Jan M. Johansen
.

Mettes Härdesign

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

-

-

Grendesenteret, 1911Ialeby
~
IlL 92 80 49

-

C/

Apningsticier:
Mand. torsd.
Fredag
Lørdag

9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14,00

-

Hilsen Ase Mette

SPESIALFORRETNINGER
TIf. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enehakk rørleggerhedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Vâglivn. 25, 1914 Enebakk

-

tlf. 9243 53

Fast pr/s
GLASSMESTER

tlf. 92 46 13

-

-

Gardinbrett

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

.

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

ENTREPRENØR
Graving

Persienner

KVIKI( RENS
I1.9
cj/L aa?-ama J JP

Alt / glassarbeid
-

-

1/)

Enehakk glass
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

Enebakk Markiseservice
Markiser

sprengning transport.
Kontakt oss!
-

Harald Vikan Entreprenørfor. A/S
FLATEBY

Utsigts rammeverksted
Alt I innramming
Medaijeskap og innrammede akvare/ltrykk

TLF. 92 8117 9.00-16.00
TIf. 92 88 53 92 85 25 etter 16.00
Mobil 094/55 519

1911 Flateby

hf. 9286 10
Ogsa kveldstid

-

-

D. FREI I AG XW
Elektro

Mekanisk Verksted
Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bit
Elektro
-

-

Produksjon

-

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Roll NssvoId
Vestli, 1911 Flateby

Selge/kjøpe
camp.vogn
etc.
Kontakt oss!
Annonse/datasalg

bil

-

t1f. 92 63 48 12.00-21.00

Am K.$ YrkeskIr
Askimv. 1, 1820 Spydeberg

-

'TIf. 09/83 81 54

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

tlf. 09/92 62 94

-

Langdag onsdag og torsdag til kI. 19.00.

EL-INSTALLASJON

Strømshorg &
Enersen A/S

Ristorante ITALIA a.s. Pizzeria

INSTALLASJONSFIRMA

KJELL BRENOJORO

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

E li_AG KIlekdlenaIarCseCle

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

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 85 94. Mobiltlf. 094/26 165

-

TIf. 09/92 88 60

SJAFØRSKOLE

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

REGNSKAP

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

SELGE EIENDOM?

Opplr/ng pa b/I

Kontakt

Masse A Kiasse B
-

Teorikurs Kjøretimer

Teorikurs

-

Om nodvendig moter vi
Iii kjoretirner I Enebakk.

-

Fase Ii

TIf. 06/81 42 92

TAN NTEKN IKER

TANNTEKNIKERM ESTER
LASZLO FARAGO

Grendesenteret, Flateby

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

92 87 39
92 80 31

TIf. kI. 8.00-15.00
TIf. utenom kontortid

Kveider, etter avtale.

BILFIRMA
tY.

1800 Askim

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

TIf. 88 16 15

Alt innen regnskapstjenester
Reg. revisor Sten Roy/k

SVEIN H. HELLER A/S

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

-

TLF. 87 37 37

Telefon 92 53 31

-

94 22 65

TANNLEGE

Stein Darre-Ilanssen

Erling Rød A/S

Økonomi & Regnskap Enehakk A/S

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER
JERNB.VN. 2, 1400 SKI

Enehakk Tannteknikk

AuOi

-

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD
Tif.

-

Askim

88 15 70

Enebakk
Translormator
verksted
Boks 27, 1911 Flateby

-

tlf. 92 85 40

Kjøpe eller selge
eiendom?
Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGLING A/S
BeiIingshver. Adv. Heige A. IryS
Fjelleeien 55, 1914 VI,,' Enebal,k
TIf.: 09/92 55 70

Landbruksregnskap, Okonomi
& handelsregnskap
Brede Gjestang
Flateby. Tif. 92 81 49

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

VETERINIER

Trio Autoskade
Vi tar imot Iakkering
og opprettirig
1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

Flateby Antirust
KjUp og salg av bller
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby

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

SKEOSMO DYREKLINIKI{
Vet. Knut-Arne NeverdaI
N. Riisgârd, Kjeiler
(skilt fra Fetvn. v/tlyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19'
Timebestilling 06/87 85 00 el.
"DROP IN" 8.30-14. Stengt hoig.

nebakk

egnskapskontor
Medlem av
Norske Regnskapsbyrers Forening
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Godkient regnskapskontor

Rekord

Ja til mast9
Bygningsràdet skal i morgen
ta stilling til om Váglia Vel skal
fâ tillatelse til a sette opp den 25
meters antennemasta for fellesanlegget i Váglia ved høydebassenget I BjØrnefaret.

ke ulempene sterke nok til a nekte Vellet a sette opp masta. Her
har vi ikke tatt hensyn til hvem
og hvor mange som protesterer,
men utelukkende hva protesten
inneholder. Og her er argumentene ikke sterke nok til et avslag.

Bygningssjefen innstiller pa a
gi tillatelse til a sette opp masta.
- Vi ser kiart at det kan páfØre
nabolaget litt ulemper, sier avdelingsingeniØr Digranes I teknisk etat, men vi anser likevel ik-

I morgen avgjør bygningsrádet
saken, men det er adgang for
begge parter til a klage pa det
vedtaket de matte fatte.

Aspirant
opptak
Bor du I Kirkebygda? Har du
lyst til a spille I skolekorps. Da
ma du passe pa ná. Mandag
5.september skal Enebakk skolemusikkorps ta inn nye aspiranter. Det skjer pa Kirkebygden
barneskole, og korpset háper at
riktig mange mØter opp for a bli
aspiranter denne dagen. Aldersgrense nedad er 2.klasse.

Festivalen fortsetter
Orgelfestivalen
i
Enebakk kirke fortsetter, og i morgen
kveld er det duket for
nok en musikkopplevelse. Da kommer Kàre
Nordstoga til Enebakk
kirke.
Káre Nordstoga er utdannet ved Norges MusikkhØgskole hvor han studerte
orgeispill hos SØren Gangfløt
og BjØrn Boysen og klaver
hos Kaare Ørnung, frem til
Kirkemusikereksamen 1976
og Diplomeksamen i 1978.
Han debuterte samme ãr, og
har siden fortsatt sine orgelstudier hos David Sanger i
London.

4,15 meter solsikke slâr noen den.
Kjempesolsikken fant
vi i hagen hos Victor
Lund i Ekebergdalen.
Den blomstret ikke da
vi tok bilde av den
men det var like for.
- Med de gunstige
vekstforholdene som er
nâ, skulle det vre gode muligheter for at
den kommer opp i 5 meter fØr sesongen er
over, sier Victor
Lund,og forteller at det
ikke er familien som
har plantet solsikkefrØet, som antagelig har
slãtt rot nettopp der
fordi fuglebrettet er
plassert en halvmeter
fra kjempeplanten.
Det er ikke bare solsikker som gror seg frodige og fine hos Lunds i
Ekebergdalen. I familiens drivhus bugner
det av lekre tomater og
slangeagurker, og kvaliteten av aldeles upaklagelig. Vignett har

prøvesmakt de ypperlige produktene.
- Det er andre áret vi
har dette drivhuset,
forteller Victor Lund,
og i fjor fikk vi ogsã
mye fine agurker og tomater her, men ikke
slik som i ár.StOrste
bifftomaten vi har hØstet her i ár var pa 350
gr.

Nordstoga var norsk deltaker ved den nordiske solistbiennalen i Stockholm 1982
og har ellers en ailsidig konsertvirksomhet bak seg bade
som solist og akkompagnatØr
med opptredneri Radio og TV
og konsert-turneer i de nordiske land samt bl.a. Tyskland, Polen, Frankrike, Italia
og Soviet.
Han har spilt inn flere
grammofonpiater, bl.a. to pla-

Kâre Nordstoga
ter med norsk orgelmusikk.
Til daglig er han ansatt som
assisterende domorganist i

Oslo Domkirke og han underviser dessuten I orgeispill
ved Norges MusikkhØgskole.

(4iffObI$.e4 t*45

folk fM4r

vw
GOLF
Det bugner i drivhuset
til familien Lund i Ekebergdalen.

Erling Rod A/S
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Avisen trykkes I !ndre Smaalenenes Avis

Ode pr.
Am pass pr mm kr 2.70
Teksls1de pr. mm kr 3.70
nntev Inst Rubnkkann
Mandag k1_ 1200
Forretn.ann Mandag W. 9.00

Abonnementspris:
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