
e Brum er era, men •e 
hjeiper ikke hvis ikke folk 
vii ha ham, sa avtrop-
pende varaordfØrer Egil 
SØren.sen, Fr.p. 

Skudd- 
drama 

En f1atel)utL i ' 
- irs  alderen hh 
niandag Ct term i dd a 
varetektsfengslet I 
fire uker I forhir'.- 
re(t'n 	I Lillestrom 
iktet for for'.sk pa 

drap, etter at han 
ed 2.30 tida nan til 

sondag sk.jot med 
hag le mut en sam- 
bygding I '-au.' - al- 
der. 
Det var p.m en fest pa  

Flateby Ii.iI t ti! sondag 
-, 	

. 

a~ de ail-Ire fest- 
Oelt4isrrflr. 	1)eL 	ht be 

'ndte md at I 25 arm. 
I,L :. Lset u_ ,;ihh 

hjem og hentet en hag-
be. Tilbake pa astedet 
for testen, stakk han 
hagla inn i vinduet, li-
ke bak nakken pa en av 
de kvinnelizt, test-
mleltakt-rnt sorn koni 

g uniaa. I)et OppsLO en 
del i uiniiltr og panikk 
I SL'.ht. og -!:- arin.rrn 
med 	li,i Ia liii.. I nnri. 

En 	av Ii'.tds II ak'rne 
springer da Ut for a 

snakke til gutten hvur-
i)a 25 - aringen skyter 
og tn-tier ihun I heinet, 
og fopei 1 ithake igjt-n 
IPUSet livor !LIl Imfir 
o vernannet a% de ,fl. 
d re te.t dt It akern e sorn 
s:m ti thaI icr pul ii let. 

(illttf-n S(UI hIt- skutt 
pa fikk 174 hag I I Ivgen, 
og disse -.att for th pt til 
a f.jernt's. nwtm '-vke-
liusimmiileggm-tse var 1k- 
ke iit'd' "'m.lig. 

TEXACO 	  
VI KAN BIL 

SPUR 08$ 
Bilruter, reparasjoner 

pa alle bilmerker 
til rimelige priser. 

Texaco Flateby 
TIf. 09/92 88 05 

Skyhøye 
avgifter? 

Dersom forsiaget til budsjett fra teknisk etat 
blir vedtatt, kan enebakkinger vente seg rekord-
høye Økninger i flere kommunale avgifter. De 
trange tidene skal komme til a merkes ytterligere 
i husholdningsbudsjettene rundt om i de tusen 
hjem. 

Jordnver jobb 

Ella med Marius og Andre Øien pa fan get 
Jobben som dagmamma gir meg muligheten for 

en fin kornbinasjon mellom jobb og omsorg for 
eget barn, sier Ella Bjerregaard ( 42), Flateby. El-
!a er en av de fern farniliedagrnødrene i Flateby 
familiebarnehage. Fra 7.30 til 16.30 bar hun om-
sorg for tvillingene Andre og Marius. To trivelige, 
viltre krabater pa 5 1/2 màned, i tillegg til dat-
teren Kristine pa 7. 

Ella har foreløpig hoppet av karrierekarusellen 
- Jeg bar jobbet fra meg ute, sier Ella. 120 âr bar 
hun jobbet med regnskap og Økonomi pa alle 
plan. Tatt bedriftslederskole og datautdannelse.-
Men denne jobben er mye mer jordnr sier hun. 

Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 
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Strid om << Ole Brum >> 
Etter at kommunestyret mandag kveld ved-

tok konsesjonsvilkãr for vising og omsetting 
av film og video, ma de lokale videoforhand-
lere ha tilgjengelig et rimelig utvalg av det 
som finnes pa markedet av barneprogram og 
norskproduserte program. 
Dette er et av de punktene som inngâr i de 
spesielle konsesjonsvilkárene for Enebakk, 
og det var ogsá dette punktet striden sto om 
da konsesjonsvilkârene skulle drøftes. 
Et annet punkt om at man kan 

nektes konsesjon under hen-
visning til kinoers konkurranse-
situasjon, sto det ogsâ strid 
om.Det var Fr.p.s representanter 
som talte sterkt mot begge disse 
punktene. Men ved avstemming 
fikk de bare fØlge av fire av sine 
egne pa sitt forsiag om a slØyfe 

Merinntektene som de foreslát-
te avgiftsØkningene vii gi, er det 
meningen a bruke til vedlikehold 
av kommunaltekniske aniegg. 
De avgiftsØkningene som er for-
esiâtt er 10 prosent Økning av ge-
byr for byggemelding og tilsyn, 
10 prosent Økning i gebyr for kart 
og oppmâlingsforretninger, de-
positum i forbindelse med grave-
melding Økes fra 700 til 5000 kro-
ner, O.rsavgiften for kloakk, hus-
hoidning, foreslas Øket med 15 
prosent, for industri med 20 pro-
sent, ársavgiften for septikrerio-
vasjon foreslas Øket med 10 pro-
sent, renovasjonsavgiften med 10 
prosent,prisen for sØplestativer 
foreslãs satt til kr 600,-pr stk. og 
endelig foreslâs feieavgiften Øket 
med 5 prosent. 

Teknisk etat har fâtt en bud-
sjettramme pa 12,3 millioner. I 
forhold til innevrende âr er det 
en Økning pa 7,4 prosent, noe 
som kommer av at tilskudd til 
privat vegvedlikehold, og be-
taling for vedlikehold og strØ-
mutgifter for veglys er gjeninn- 

disse bestemmelsen De resteren-
de 28 representantene stemte for 
formannskapets fiertailsirinstil-
1mg om a gà inn for kulturstyrets 
enstemmige forsiag til konse-
sjonsvilkàr hvor det blant anriet 
fastslás at kommunen v/kultur-
styret har rett til a inspisere kon- 
sesjonsØkeresog 	konsesjons- 

fØrt i budsjettet. BelØp til mas-
kininvestering, inventar og ut-
styr er ikke med i rammen.— I fjor 
ble midler til dette for inne-
vrende ár overfØrt fra driftspost 
til post for lánemidier,mot eta-
tens vilje, sier teknisk sjefTorgils 
Opedal, og peker pa at denne for-
men for budsjettering liar for-
arsaket at arets belØp for mas-
kininvestering ikke inngâr i ram-
men. Han har derfor forutsatt at 
midler til dette kommer i tillegg 
til budsjettrarnmen for 1989. Ope-
dal peker ellers pa at teknisk sek-
tor siden 84 liar hatt en vesentlig 
mindre vekst i driftsbudsjettet 
enn andre etater. - I realiteten 
har man foretatt en nedbygging 
av etaten, som nâ liar nádd 
skjringspunktet. Dette bØr tas 
alvorlig, sier han, og sier at det 
ná er tvingende nØdvendig a 
styrke etaten. 
Etatene leverer I disse dager fra 
seg sine budsjetter, og rád-
mannen legger pa bakgrunn av 
disse fram sitt forsiag i begynnel- 

Forts. side 12 (2) 

haveres virksomhet. Ellers in-
neholder de spesieile konsesjons-
vilkãrene for Enebakkbestem-
melse om at konsesjon skal gis til 
enkeltperson som ansvarlig kon-
sesjonshaver, og at dersom kon-
sesjonshaver skifter arbeids-
giver, eller ornvendt, ma det sØ-
kes fly konsesjon. Konsesjon kan 
ogsa nektes personer som i lØpet 
av de siste fern ar er straffet for 
overtredelse av by mot fram-

visning av film/video med grov 
void, eller pornografisk innhold. 
Videre skal aldersgrenser fast-
satt av st.atens filmkontroil over-
holdes, og her nytter det ikke a 
stille opp med fullmakt fra for-
eldre. 
Det buir ikke tillatt med video-
automater i Enebakk. Punktet 
om plikt for konsesjonshaver til a 

Forts. siste side (1) 
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eUer beste skjønn Du kan skriie anonymt 
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GjOr like s A 

Bank og utvidet 
âpningstid 

I forbindelse med en høstsalg og markedsdag pa Fla-
teby senter nylig, ble det foretatt en spørreundersøkel-
se blant publikum. Et flertall av de spurte Ønsket utvi-
det âpningstid pa senteret, og av tilbud man savnet 
mest, oppga de fleste bank. 

nsdagem 
En tjeners skikkelse 	Fil. 2,5 7 

Jødene ventet Messias som den store kongen. Han 
skulle realisere drømmen om Guds rikes endelige seier 
og en ny framtid for Israel. Mrn profetene hadde ogsâ 
tegnet et annet bilde av Jesus. Vi tenker f.eks. pa  Es. 53 
der vi mØter den lidende Herrens tjener. 'Han tok en 
tjerners skikkelse pa seg- sier Paulus I tekstordet I dag. 

og han ble lydig inntil døden, ja, døden pa korset'>. Jø-
dene kunne som folk ikke godta dette, og forkastet sin 
Messias. 

Vi star her overfor det ufattelige. Gud selv bøyer  seg 
ned og gir sin egen sønn til kors og død. Var forstand 
streiker, men troen finner hvile I Bibelens kiare vitnes-
byrd. Jesus matte gi helt til burns I var nod for a gi oss 
framtid og hap. 

Men ordet I dag har ogsã en annen side, en sterk for-
maning om a la Jesu Kristi tjenersinn prege oss I várt 
liv og var daglige ferd. 

Bj.S. 

NOW 2 

Etter to og et halv àrs stilistand, er det nã duket for 
en ny giv i Enebakk Handel Hándverk og 
Industriforening.Det har vrt ilten aktivitet i for-
enignen etter den siste generalforsamlingen i april 
1985. Na er det innkalt til ny generalforsamling og 
âpent mote 5.september 

Tema for det apne mote er 
"Enebakk som service- ressurs>. 
Her vil Knut A-Thorvaldsen, som 
er en av EHHI's representanter i 
Enebakk nringsrád ha et inn-
iegg pa hvorvidt det er av inter-
esse for nringsiivet i Enebakk a 
fellesprofilere handverk og tjene-
steytende virksomhet i omlig-
gende markeder, og det vii deret-
ter bli ápnet for diskusjon pa det-
te temaet. 

Nytt liv i EHH1 

4. september 1988 
Enebakk 

Ki. 11.00: Hauglia skole, Fla-
teby. Fam.gudstj. v/Helg-
heim. 

VI GIFTER OSS 
i Mari kirke 3. sept. ki. 16.00. 
Lill-Eva Amundsen, Ytre 
Enebakk og Roy Nordhagen, 
Ytre Enebakk. 
Adr. for dagen: Enebakk Her-
redshus. 

Kjere Solveig - 
kona mi! 
Hjertelig takk for 20 
gode ár. 

Ivar 

Solveig og Ivar 
gratuleres hjerteligst med 20 
ârs bryllupsdag 31. august 
1988. 
PS: Dere glemte A si hvor da-
gen feires. 

Hilsen venner 

September 
Torsdag 1. kL 1900 U - 20.-

<SOLENS RIKE>> 
LØrdag 3. ki. 15.00 og 17.00 B 
15.- 

<KAMILLA OG TYVEN'> 

SØndag 4. ki. 16.30 B - 15.- 
KAMILLA OG TYVEN" 

K1. 18.30 U - 20.- 
<SOLENS RIKE' 

Ki. 21.15 V - 25.-
NB! Merk tiden 

<RATT PART!' 

Irv*, 	W""_ 

 PLA.  

Flateby Hundeklubb 
medl.mØte 20. sept. 
Se ann. 
Enebakk Handel, hand- 
verk og industrifor. 
holder ekstraordinr ge- 
neralforsamling 5. sept. 
Se ann. 
Utbedringslân 1988 
Se ann. 
Betel 
minner spesielt om for- 
middagstreff. 
Se ann. 
TeltmØte 
Se ann. 
Innskriving av konfir- 
manter 88/89. 
Se ann. 
Start i Driv handball- 
gruppe. 	Se ann. 

Jeg har ofte undret meg over 
utfØrlige opplysninger om frem-
gangsmter for innbrudd i bildø-
rer og andre dØrer. Er det for opp-
1ring av andre, likesinnede sli-
ke opplysninger gis i masseme-
dier? 

I Vignett nr 29 - 17 august, er 
det en utførlig beskrivelse av 

- Hvorfor er det sá 
mØrkt langs veiene, und-
res folk rundt om i kom-
munen. Spesielt er det fle-
re veier i Váglia hvor 
høstmørket er merkbart 
p.g.a. manglende veilys. 

Stort sett er det Velforeninger 
og privatfolk som har bekostet 
utstyret til veilys rundt om i byg-
da, og deretter er vedlikehold og 
forsyning overtatt av kom-
munen. Hardnakkede pástander 
"pa bygda" gâr pa at gater og 
veier er mØrke  fordi kommunen 
ikke betaler regningene sine til E 
- verket. Det er kommunen som 
skal bekoste vedlikehold av an-
legget, og strØmforsyningen. 
Enkelte frykter at abonnentene 
nã selv ma betale for strØmfor- 

Det var 102 personer som svar-
te pa undersØkelsen som ble 
gjennomfØrt av Harajama sko i 
tidsrommet torsdag til og med 
lØrdag. Av de handlende kom 80 
Ira Flateby, 8 fre Enebakk, 1 fra 
Dalefjerdingen, 2 fra Ytre, 7 Ira 
Nordby i R1ingen, og fire Ira an-
dre steder. 

De fleste av de spurte ønsket 
langâpent pa senteret, men fler-
tallet mente at Id. 18.00 er til-
strekkelig, og at dagen bØr vre 
torsdag. Flertallet, 56 var imid-
lertid av den formening av det ik-
ke spiller noen rolle nár butik-
kene âpner om morgenen, mens 
34 mente at man burde àpne 
klokka 9.00. Ingen var interessert 
i at butikkene ápner klokken 8, 
og 12 mente at klokka 10 er pas-
sende tidspunkt. 

God service, 
vanlige priser 

De spurte er jevnt over godt 
fornØyd med prisene pa senteret. 
85 mente at det er vanlige priser,  

fremgangsmâten for a ápne bil-
dØrer. Det kan vre mange sva-
ke sjelder som leser Vignett, og 
som skal forsøke samme frem-
gangsmàte. Dette burde bade 
politiet og Vignett vre opp-
merksomme pa. 

Oddmund Fremsater 

syningen til veilys, dersom de 
Ønsker dette. 

- Langt ifra, beroliger E - 
verksjef 	 Jan 
Floberghagen. NØdvendig ved-
likehold blir utfØrt enten regnin-
gene er betalt eller ikke. Det er 
en ren intern sak mellom kom-
munen og E - verket. Det er be-
manningen som er ársak til at vi 
ikke har rukket vedlikehold og 
skifting av prer pa veilyset. 
Men det gjØres i disse dager. 

Vi har kjØrt med for liten be-
manning. Det har sluttet to mon-
tØrer her i løpet av aret. 
fátt adgang til a besette en av 
disse stillingene, men sá langt er 
det ingen sØker, sier Floberha-
gen. 

16 mente at prisene erhØye,  mens 
4 syntes prisene er lave. 50 av de 
spurte betegnet servicen som 
god,21 mente den er bra, 4 sa 
dárlig og 29 betegnet servicen pa 
Flateby - senteret som god. 

46 av de spurte er fornØyd med 
utvalget pa senteret, 40 betegner 
det som bra, 10 stykker synes ut-
valget er dárlig, mens 6 personer 
betegner utvalget som meget 
godt. 

Av de spurte var det 43 som 
oppga at de handler ofte pa 
senteret,21 noen ganger, mens 37 
av de spurte for det meste hand-
ler pa senteret.Av de 43 som opp-
ga a handle ofte pa senteret sa 23 
at de Ønsker ápningstid til 
kl.18.00, mens 19 Ønsket äp-
ningstid fra klokka 9.00 om mor-
genen. 

41 oppga bank som det stØrste 
savnet pa senteret, mens 15 say-
net bygg/isenkram forretning 
mest. 

Etaberlingsvilje 

MarkedsundersØkelsen som 
markedsføringslinja pa Strom-
men videregaende pa Flateby 
gjennomførte for Nringsradet i 

Apne 
moter 

I en interpellasjon til kom-
munestyremøte førstkom-
mende mandag retter SV's 
Tom Nilsen spørsmãl til ord-
fØrer Kâre KjØlle om a apne 
hovedutvalgenes mØter for 
publikum og presse. 

I sin interpellasjon spur Nils--r.  
* 4------. 

vaigsmØter, og ber om at for-
mannskapet tar saken opp og 
fremmer 	forsiag 	til 
kommunestyret.Utenom kom-
munestyret er det i dag bare sko-
lestyret som har apne mØter. IfØl-
ge tidligere lovbestemmelser var 
det ogsà adgang til a holde apne 
mØter i formannskap, bygnings-
rad og kommunepianutvalg. IfØl-
ge nye lovbestemmeiser som 
tradte i kraft i 1or, har kom-
munestyret na aniedning til a gi 
grØnt lys for apne mØter i alle ho-
vedutvaigmed unntagelse for de 
saker som er paiagt taushets-
plikt. 

vinter, viser at hele 21 personer i 
bygda ga utrykk for lyst til a 
etablere egen virksomhet innen 
forskjellige bransjer her i Ene-
bakk. —Dette indikerer at det er 
et kiart behov for a blase liv igjen 
i foreningen, sier EHHI's andre 
representant i Nringsrädet, 
Halyard Waade. Han peker ogsä 
pa at undersØkeisen viste at 
mange Ønsker a arbeide i Ene-
bakk, selv om det betyr a ga ned i 
lønn. —Det bØr vre en oppgave 
for EHHI a vre med og hjelpe til 
rette og koordinere de krefter 
som kan tenke seg a skape ar-
beidspiasser i bygda, sier Waade. 
Han sier videre at Nringsrádet 
har behov for en aktiv forening 
bak seg. 

I sin interpellasjon, sier Tom 
Nilsen at det i dag finnes mange 
kommuner rundt om I landet 
som har gatt inn for apne ut-
valgsmØter. Nilsen mener dette 
er en fordel fordi folk da vii kun-
ne mote fram og overvre be-
handling av saker som har spe-
siell interesse for dem, dessuten 
vii publikums mulighet til a over-
váke møtene virke ski erpende pa 
poiitikernes behandling av sake-
ne, pressen vii kunne vre til-
stede, og endelig mener Nilsen at 
de foikevaigte da vii siippe pro-
biematikken med hva de kan in-
formere om og hva som ma hoi- 
denerflrPjiI 	 
Nilsen hevder videre at apne ut-
vaigsmøter vii bedre kontakten 
mellom publikum og politikere, 
slik at det skapes en bedre ar-
beidssituasjon for de foikevalgte. 

Ordfører Kare KjØiie vii svare 
pa interpeiiasjonen i kommune-
styrets mote fØrstkommende 
mandag. 

—Aile ordninger har bade for-
deier og uiemper, sier KjØiie, og 
iegger til at praktiske problemer 
yule melde seg om man skuiie 
matte ha alie hovedutvaigsmØter 
i kommunestyresaien. Ordnin-
gen med apne mØter innebrer 
behov for plass til publikum. 

Na blir det lys 



Ingen vii bli 
Økonomisjef 

Foreløpig ser det ikke ut som 
om stillingen som Økonomisjef i 
Enebakk frister. Det har ikke 
meldt seg sØkere til stillingen sá 
langt, far vi opplyst hos perso-
nalsjef Jan Ryste. 

SØknadsfristen er satt til 
12.september, og stillingen ble 
utlyst i begynnelsen av august. 

Det er mange utlysninger 
rundt i kommunene pa slike stil-
linger ná, forteller Ryste, som 
regner med at det finnes en del 
som sitter pa gjerdet og sender 
inn sØknad like fØr  fristens  utlØp. 
Men lang sØkerliste regner han 
ikke med. 

Netting 
innstilt 

Kst. kommuneingeniØr Sverre 
Netting, Ytre Enebakk,er innstilt 
til stillingen som kommunein-
geniØr. Det var fire sØkere til stil-
lingen. Administrasjonsutvalget 
behandler saken i rnoren. 

Foig med 
I 

ncermiljoet 

'W8Ctt 
Konserter 
pa Mjar 

Konsertene med Big Chief 
og GØran Fristorp, henholds-
vis 12. og 23. oktober blir I 
landskapet pa Mjr ung-
domsskole, far vi opplyst 
ved kulturkontoret. Konser-
tene vil bli behørig annon-
sert seinere. 

UW6ns 
Denne ukes Vignett blir de!t ut til samtlige av Ene-

bakks befolkning, Vignetts Stornummer. Flateby Kino 
vil derfor først presentere ukens fi!mer pa denne faste 
3.siden, samtidig som det annet sted i avisen vil bli gitt 
en oversikt over flimer a se fram til i denne mørke og 
ofte triste høsttid. 

PENELOFE. 
FILM.. IP 

Han er II fir og alene i en verden I krig. 
For a overleve ma han finne styrke større 

enn de tragedier som omgir ham. 

En STEVEN SPIELBERG Film 

SO NS 
RIKE 

EMPIRE OF THE SUN" 

SCHV 
0 

TT 

(RAW DEAL) 
REGI: JOHN IRVIN 

SYNCRON PEG.. 

Iijrntt 3 

Harald Apalnes 
Skauvn. 44 
1911 Flateby 

Alder: 48 âr 
Gift, har 3 barn 
Utdannelse: IngeniØr 
Arbeidssted: Forsikring 
Andre interesser: Altfor 
mange. 

Som sá ofte fØr - star en 
ovenfor valget: Skal - skal 
ikke. Det a skulle forme noe 
som kanskje skal stâ pa 
trykk, er ingen spØk. Et nei - 
yule ha lØst problemet en-
kelt og liketil, men nâ er mu-
ligheten der til virkelig a 
tenke gjennom situasjonen 
og se om en er si sire tilfreds 
med tilvnrelsen. 

Nãja, det virker som at vá-
re mer kjente personer I byg-
da er forelØpig <brukt>> opp, 
og redaksjonen har begynt a 
skue ut over den gjenvren-
de hop og da star du nok i fa-
resonen du ogsâ. Godt er det 
- jeg er oppriktig lei av a lese 
om klubbkamerater og par-
tifeller som sa hallo! til 
hverandre gjennom spalten. 

Forresten-, er jeg en smule 
urettferdig nâ? Det er ikke 
si enkelt nar en er pálagt a 
utfordre en ny! Det blir gjer-
ne en du kan ringe til a si noe 
sánt som: Hallo gamle venn 
nä skal du høre at...! 

Men hva i all verden skal 
en skrive om? Og som kan ha 
allmennhetens 	interesse? 
Tar en for seg emner som 
jord - luft - ild - vann eller p0-

iitikk, sá bØr en ogsâ mene 
noe om det-!, eller <<hurx'? 

Da skal pa død og liv en el-
ler flere mene noe annet og 
gjene koble dette sainmen 
med et partiprogram - men 
for all del - det er slik demo-
kratiet fungerer. Det er i et 
hvert fall enkelt a skape de-
batt, det gâr liksom I evig 
motbakke nâr noe av dette 
skal omsettes i praksis. 

Derfor har jeg ogsâ si 
vanskelig for a godta at det 
meste det fattes politiske 
vedtak om er si usigelig 
tungt a fá utfØrt-. Det er nok 
av saker i vise til, en kon-
kret er utvidelsen av gymsa-
len ved Stranden skole, 
mens en iaktar i samme geo-
grafiske omrâde at man knu-
ser fjeil til pukk for a bygge 
idrettsanlegg. Kan en skyide 
pa viljen tro-, nar det ene 
prosjektet er omtait i Ca. 20 
âr og det andre ble aktuelt 
og pâbegynt bare for noen at 
siden? 

Ett av de elste knep som 
brukes for A holde en samta-
le igang, er a stille spørs-
ma!-. Jeg ma fortsatt undres 
over forskjellige ting-, hvem 
gjør ikke det? 

Nier vel de fleste ferdig 
med det vi kan kalle som-
merferie? Var du uheldig 
med vret? sier du. Ja, du 
skulle selvfØlgeiig tatt fri 
sann rundt St. Hans for da  

var veret strãiende, og to. - 
ken begynte a bli pãtrengen-
de. 

Da kom ogsâ restriksjonen 
om hagevanning med slange-
og de fleste jeg kjenner bru-
ker det her pa Flateby. 

Siden har det vert lite 
oppholdsvrer mellom by-
gene, og vanningsforbudet, 
gjelder fortsatt til langt ut 
pa vinteren, sâ vidt jeg hus-
ker. 

Derfor undres jeg: Kan en 
ikke under bygging, - utvid-
else av anlegget, - utskifting 
av gammelt iedningsnett 
etc. - planlegge dimensjone-
ringeR til ogsâ a omfatte ka-
pasiteten til Ca. 1000 hage-
slanger pa dag/kveidstid? 

Dette ma ikke oppfattes 
som kritikk mot de personer 
som nedlegger et stort og 
prisverdig arbeid I den dag-
lige vanuforsyningen-! det er 
til og med utdelt Apen post's 
hederspris for denne inn-
satsen. En rose- som riktig 
nok ikke trenger vann 
men-?, men konstant penge-
mangel er ikke ailtid godtatt 
svar.. 

Skolen har begynt for de 
fleste, men en opplever med 
stigende undring at enda 
mangler et antall ungdom 
skoletilbud. 

Ingen skal fâ by a bagatel-
lisere det antall ungdom som 
akkurat nâ ser en vinter i yr-
keslØshet foran seg - for ung 
til a fA en jobb, og for gam-
mel til a bare ga hjemme. 

Men arsaken er yel for ffi  
poeng hos eleven til a kom- 
me inn pa den linjen som er 
sammenfallende med inter-
essen og lysten. Tja- tro det, 
snarere en sprekk i pianleg-
gingen, en svr en, - meilom 
behov og budsjett! 

Da skjer det plutsebug noe 
fra sentralt hold, man tar 
sats pa noen straks-tiltak, og 
med litt politisk turning 
kommer man ned pa beina 
her ogsâ, om enn noe sent 
kanskje. 

Er det foreldrenes nerver 
og tâimodighet som testes, - 
eller elevenes? 

Og hvor hentes pengene 
fra-? hvis de ikke alitid har 
vrt til stede? 

Nylig leser man i en annen 
avis at et av vare partier I 
Enebakk vii apne dørene til 
formannskapsmøter og ho-
vedutvaigenes møter og de- 
batter. Det vii i praksis si at 
du og jeg kan ta oss tid en 
kveld og se hvordan vare 
valgte personer skjØtter sitt 
hverv-. 

Bra-, ingen er vel uenig I 
det. Bortsett fra hovedperso- 
nene selv og kanskje Vignett 
som da ville fi noe mindre a 
skrive om? 

Kommunestyret har ifølge 
var kilde diskutert dette 
problem fØr, men har an-
tagelig hatt sine betenkelig-
heter her. Er man redd for ai-
vorlig rabaider fra tilhører- 

benken-, 	eller 	sterke 
mishagsytringer, si som 
banning fra galleriet, nar sa-
ker som angâr oss skal de-
batteres? 

Navel- en skal ikke under-
sla uromomentet, for ikke 
vet jeg om følgene beslut-
ning ble fattet i noe utvaig, 
men han eller dem som be-
stemte at et oppholdsrom/ 
dagligstue i en av vãre al-
dersboliger skulle bli kon-
tor! hadde I alle fall fâtt pro-
blemer. Tro meg! 

Siden jeg har gjort meg 
selv til talsmann for a bryte 
tradisjonen med a utfordre 
et annet medmenneske (med 
etterpaføigende overtaieise 
pr. tlf.), drister jeg meg til a 
komme med fØigene forsiag: 
Bruk tilfeldigheten eller te-
iefonkatalogen nar mine 
etterfølgende 	skribenter 
plukkes frem ... ! 

At able kan fi til ett eller 
annet!, det skulle hermed 
vre bevist. 

Harald Apalnes 

Vi tar oppfordringen, og 
utfordrer Gunnar Fjeld-
stad. 
Red. 

Denne uken vil det bli vist film 
torsdag, lØrdag og sØndag. LØr-
dag er j  ingen tradisjonell kino-
dag pa Flateby, men nár den po-
pulre familie-/barnefilmen Ka-
milla og tyven kan presenteres, 
er det store muligheter for full sal 
pa alle forestillinger. (Se nrme-
re annonsering). 

Filmen handler om den foreld-
relØse Kamilla pa 8-9 âr som far 
bo hos sØsteren som er tjene-
stepike pa en storgârd. Datteren 
pa garden gifter seg, - den be-
rØmte Morten Harket, men enda 
mer spennende for Kamilla er 
motet med en snill og vennlig 
mann som gir henne gayer. Men 

Steven Spielberg stiller Opp 
med U-lumen denr 	M'— So- 
lens rike. De kaotiske tilstander 
ved utbruddet av den annen ver-
denskrig resulterte i at en elleve 
ár gammel engeisk gutt ble revet 
bort fra sine foreldre og havnet i 
en japansk fangeleir. Dette er 
portrettet av gutten som for-
andret seg fra et britisk dyds- 

vel til 
Schwarzenegger - mannen ingen 
prover seg pa. Filmen heter Rãtt 
parti. 

Det er butt erklrt krig og den 
kommer til a bli et helvete. Slag-
marken er Chicago. Ved fØrste 
Øyekast kan det se ut som om 
styrkene er ujevne. En mann mot 

DU VIL LE DU VIL GRATE. 
EN FILM FOR HELE FAMILIEN 

k OG TYVEN P 
\LRDNIKA FLAT • DENNIS STORH0I 

A(,NFTE HAALkND • MORTEN I-IARKFT 
EN FILM A%' GRETE SALOMONSEN 

det viser seg at vennen er en 
skummel tyv... 

monster til en 	mon i lei- 
rens ind-  

For a overieve ma han finne 
styrke sterre enn de tragedier 
som omgir ham. 

Denne ungdomsfllmen varer 
noe lenger enn vanlig spillefllm (2 
t. 33 min.) og V-filmen vii derfor 
starte noe senere enn hva som er 
vanlig. Se annonse. 

byens stØrste gangstersyndikat. 
Det gangsterne ikke vet er at de 
har oddsene mot seg. 

Det sies at Schwarzenegger 
blir bedre og bedre som skuespil-
1cr (det kan kanskje diskuteres), 
men en ting er 1 hvert fall sikkert 
- han er sa hard at man grØsser! 

In ger 

De fleste kjenner 

(pggj 

aLebthke 
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Del eneste vi krever for at du skal fri full 
glede av Senior Service-fordelene,  er at du er 
kunde i ABC bank, og er over 60 ar. Om du 
er over 60, men ser "unormall ung' ut, 
kanskje du skulle ta med et aldersbevis for 
sikkerhets skyld ...? 

41 	 Iijiiitt 
0 	 0 45-ãring tatt pa fersk 

gjern1
,,,.
igiABCbank0i  

Han sa han var 60. 

Ce C 

C') 

> 
L 	 

Den historien biter du seivsagt ikke pa. 
Men det spørs om ikke noen og enhver har 
grunn til a misunne vãre kunder over 60 àr 
akkurat nã. 

ABC bank-kunder over 60 àr i Oslo/ 
Akershus kan nà là sift eget kundekort. Kortet 
gir adgang til gratis, personlig rAdgivning i 
spørsmâi som angâr din private økonomi. 

Denne tjenesten i ABC bank har vi gift 
navnet Senior Service. 

DIN EGEN, PERSONLIGE RADGWER 
I ABC BANK. 

Som Senior Service-kunde vii du fa bedre 
rentebetingelser pa Personkonto. Du betaler 
frre gebyrer. Du vii fa tilbud om reiser og 
kurs. Men den storste fordeienav dem aile er 
din egen rádgiver, som du kan be om rád i aile 
sporsmál som gjelder din personhige ekonomi. 

Senior Service-konsulenten har bade 
erfaring og oppiring i økonomiske spørsmál 

som er aktuelle i din aldersgruppe. 
Ta en tehefon, og gjør en avtale. 
Kanskje kan det Iønne seg a se nrmere 

pa ian du har? Vurdere spareformer? 
Redusere utgiftene? Vurdere nye skatte-
fradrag? Søke iânestøtte gjennom kommunen? 
Kanskje ... ? 

Hvorfor vente til gode ràd biir dyre, nàr 
du far dem gratis hos Senior Service? 

SENIOR SERVICE FINNER DU NA 
I HVER FJERDE ABC BANK 

I OSLO/AKERSHUS. 
Kontakter du din lokale ABC bank, far du 

straks vite hvor den nrmeste Senior Service-
konsuienten i ditt omràde er. 

Er du kunde i en annen bank? Send inn 
kupongen, og là lull giede av Senior Service, 
du ogsà. Sjeiden har du hatt en bedre grunn til 
A bytte bank. 

Senior Service. Bare for deg over 60.1 
Fy11 Ut kupongen (bruk heist store bokstaver), og 
send den i en konvolutt til ABC bank, Markeds-
seksjonen, Postboks 1172 Sentrum, 
0107 Oslo 1. Senior Service-konsulenten i ditt 
omräde vii sk kontakte deg for a avtaie et mete. 

(Sett kryss) 0 Jeg er kunde i ABC bank, 
o Jeg vii bli kunde i ABC bank. 
E Jeg ensker mer informasjon. 

I)itt navn 	  

Adresse 	  

Postnr. 	Sted 	  

Jeg treffes best pa telefon 	  

A1.014 
En god bank gjer det enklei. 



Ny styrer i familie- 
barnehagen pa Flateby 

Karin Sørgàrd  er gitt 
inn i stillingen som styrer 
av Flateby familiebarne-
hage etter at Evy Lind-
berg Olsen, som har ledet 
denne barnehagen siden 
den startet for ti fir siden, 
sluttet. 

Evy Lindberg Olsen, 
som ogsâ er styrer for 
korttidsbarnehagene 	i 
kommunen har na gitt 
over pa full tid i den stil-
lingen, mens Karin Sø-
gârd som ogsã er styrer 
for Flateby barnehage nâ 
bli styrer for bade den 
barnehagen og farnilie- 

barnehagen, slik at de to 
barnehagene kommer inn 
under en administrasjon. 
I stedet for a dele sin tid 
mellom administrativt og 
praktisk arbeid I Flateby 
barnehage, skal Søgárd 
ná bruke hele stillingen 
pa administrasjon av de 
to barnehagene. Hensik-
ten med denne omorgani-
seringen er blant annet a 
trekke 	familiedagrnø- 
drene mer inn i barneha-
gen, slik at de igjen kan gi 
et annet innhold i sin 
hverdag som dagmødre, 
sier SØgárd. 

Kulturkontor - ikke 
ligningskontor 

Til toss for at kultur-
kontoret ná har holdt til i 
sine nye lokaler i gamle 
herredshus siden mai, far 
man na daglige henvend-
elser ved kontoret ye-
drørende ligninga. 

Ligningskontoret en flyttet til 
StrØmsborg og Enersens nybygg, 

vegg i vegg med postkontoret. 
Den liar de holdt til i innpa halv-
annet ar. 

Ved kulturkontonet hâper man 
at framtidige henvedelser ye-
drØrende bigninga rettes til rette 
vedkommende pa ligningskon-
toret, og ikke til kulturkontoret, 
hvor man syslen med ganske an-
dre ting. 

MWS 
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Et trygt og trivelig alternativ 
Flatebys fern familie-

dagmodre trenger aviast-
fling i form av en vikar 
som kan tre inn nár de 
skal avspasere overtid. 
Og de trenger en som kan 
ta over ved sykdom. I fjor 
dekket de opp for hver-
andre. De er lite lystne pa 
it gá pa et ar til med den 
ordningen. De fikk inn-
vilget 1/2 vikarstilling, 
men denne er dratt inn 
p.g.a. trange tider. I mor-
gen kommer saken opp til 
fly vurdering i administ-
rasjonsutvalget. Innstil-
lingen lyder pa at stillin-
gen nâ skal lyses ut. 

Farnlliebarnhagen pa Flateby 
er det eneste barnehagetilbudet i 
Enebakk til barn under tre ár. 
Barnehagen har fern failiedag-
mØdre. Tre som tar imot to barn 
liver, og 2 som tar imot et barn 
liver. Ella Bjerregaard er en av 
dem som tar imot 2 barn under 
tre ár. Fra klokka halv àtte til 
halv fern om ettermiddagen, har 
hun omsorg for tvillingene Man-
us og Andre pa snaue halvâret, i 
tillegg til sin egen datter Kristine 
pa sju.- Det er veldig rnoro, sier 
hun, og det er en jobb jeg stortri-
yes med, fordi jeg trives med a 
vre hjemme. Men hun legger 
ogsá til at det er slitsomt med sâ 
smá. Men det er like slitsomt 
med to treáringer som ma skilles 
hele tiden. Og derfor en det eks-
tra viktig at man ná far en vika-
rordning, silk at man far mulig-
heter for A avspasere overtid. I 

Ingrid Strand avsluttet 
sitt vikariat i Enebakk 
prestegjeld med avslut-
ningsgudstjeneste i Ene-
bakk kirke søndag 28. au-
gust. 

Etter gudstjenesten hadde me-
nighetsrádet stelt i stand kirke-
kaffe i kantina pa Herredshuset. 
Klokker Ole Dokkehaug ledet 
samvret, og hadde et avskjed-
sintervju med Ingrid Strand. 
Han spurte hvorledes hun egent-
big hadde hatt det hos oss, og hva 
hun ville tenke tilbake pa. 

Ingrid Strand understreket at 
det var en uerfaren vikan som 
stantet opp sin tjeneste her. Hun 
sa tilbake pa tjenesten med takk-
nemlighet, og gay snlig uttrykk 
for all den takknemlighet hun 
fØlte for all oppmuntring og om-
song hun hadde blitt gjenstand 
for. Hun syntes det hadde vrt 
fint a oppleve at den aktive me-
nighet, - srlig i Mar!, - bestod 
av mennesker i alle aldre. Menig-
heten var ikke noe spesielt for 
gamle, men for unge, voksne og 
eldre. Dette er noe menigheten 
ma ta godt vare pa. Menigheten 
en for able, og able har noe a gi til 
fellesskapet. 

PA spønsmalet som dette a 
re kyinnelig prest, svarte Ingrid 
Strand at hun gikk inn i tjenes-
ten fordi hun fØlte at dette van 
hennes oppgaye, Gud bruker 
mennesker. Som prest er jeg ikke 
fØnst og fremst kvinne, men men-
neske. Gud vil bruke able men-
nesker. Merin og kvinner kan Ut-
fylle hverandre, Gud har skapt 
oss forskjellige med forskjellige 
egenskapen, og nan det er en tje-
neste a gA inn i, gar vi inn med de 

dag jobber familiedagmØdrene 
lenger enn de har by til. 

Ella har vrt kommunal dag-
mamma i et og et halvt âr, og 
stortrives med jobben.-Jeg had-
de jo ikke drevet med dette hvis 
eg ikke trivdes med det, smiler 
hun, men legger til at hun brukte 
lang betenkningstid pa a gi opp 
en jobb med karrieremuligheter 
og satse pa en jobb som repre-
senterte mykere verdier.-
Men.jeg trives med a vre hjem-
me, og synes den gir fine mulig-
heter for kornbinasjon med om-
sorg for egne barn. Det er ord-
nede arbeidsforhold, og lØnnen er 
slett ikke verst. Det a jobbe som 
dagmamma i et slikt system er 
mye sikrere enn a jobbe som pri-
vat dagmamma, noe jeg har for-
sØkt tidligere.Du har full lØnn  un-
der sykdom, har du to barn far du 
pensjonspoeng, du far klesgodt-
gjØrelse, skattefri del av lØnna 
som kompensasjon for slitasje og 
kost. Og man føker skoleruta 
bortsett fra hØst og vinterferie I 
tiilegg kommer tryggheten ved 
faglig veiledning og oppfØlging. 
Du har noen a konferere med, og 
du er ikke alene om ansvaret. Er 
det ting man lurer pa kan man 
kontakte barnehagen nan som 
helst. Vi har et reelt samarbeid, 
og fØler oss i hØy  grad som en <<or-
dentlig barnehage" , sier Ella. 
Hun fonteller at en gang i uka er 
styrer pa besØk med nâd og vel-
ledning om man lurer pa noe. En 
gang liver 14.dag samles hele 
familiebarnehagen rundt i hjem-
mene 
BesØk i barnehagen blir det ogsá 
fra tid til annen.En gang i mane-
den er det turn pa Hauglia 

egenskaper Gud har lagt ned i 
liver enkelt av oss. Jeg tror menn 
har egenskapen for pnestetjenes-
ten som kvinner ikke har, men 
jeg tror ogsa kvinner har egen-
skapen som menn ikke har med 
tanke pa tjenesten. Det er behov 
bade for menn og kvinner i Guds 
nikes arbeid. Etter min vurdening 
kan det vne lettere for en kvin-
ne i en sjelesorgssituasjon over-
for en kvinne, enn for en mann 
overfon en kvinne, og jeg tror at 
dette forholdet ogsa kan vre 
slik at menn har en lettere situa-
sjon i sjelesorg ovenfor menn. I 
min tjenste har jeg først og 
fnemst Ønsket a vre et men-
neske, - et menneske i tjeneste. 

Fondelen med a komme inn 
som kvinne er at det da ikke er sa 
mange rolleforventninger som 
stilles. Jeg har i stor grad ftt ga 
inn i min tjeneste og formet den 
Ut fra mine fonutsetninger. Det 
har utvilsomt vrt en fordel for 
meg. 

PA spØnsmal om den videre tje-
nesten i kinken, kunne hun fon-
telle at hun skal ordinenes i Ha-
mar domkinke onsdag 31.08. Den-
etter skal hun fungene som vi-
kanprest i Haman bispedØmme. 
Fra 15. september blir hun a fin-
ne i Gnue i SolØr, og der regner 
hun med a ha sin tjeneste i Ca. et 
halvt an. 

Dokkehaug spunte hva hun na 
Ønsket a legge vekt pa i sin vide-
re tjeneste framover. Til det van 
svaret, i fØrste rekke legge vekt 
pa Gudstjenesten. Innen den 
rammen som vi har for Gudstje-
nesten kan den vanieres i stØrre 
grad en vi til na har gjort, gjen-
nom forskjelliges medvirkning 
og aktivisening av menigheten.  

skole.- Disse er jo bitt smâ til ak-
kurat det enda. sier Ella, og ser 
ned pa de to krabatene som bol-
trer seg pa teppet. Andre har al-
lerede begynt a krabbe, Marius 
strever og strever, og det er like 
fgr.. 

- Jo. jeg koser meg med denne 
obben. sier Ella, som forlengst 

har lagt smàbarnsmor stadiet 
bak seg. Eldstesønnen er blitt 19, 
og minstejenta, Kristin er sju. 
Hun synes det er veldig stas  med 
tvillingene, og selv om hun er 
blitt skolejente i host. blir det tid 
til a kose seg hjemme med mam-
ma og tvillingene bade for og et-
ter skoletid. 

- SA lenge de er sá smá, blir det 
ikke sa mange aktiviteter. De har 
sin rutine, sove spise, leke litt, so-
ye igien. Men nan de bun stØrre 
arrangerer tegnedager, skogs-
dager, kort sagt fØlger aktivitene 
det legges opp til i Flateby bar-
nehage. Alt materiell som tren-
ges far vi av kommunen, tegnesa-
ker, leker etc. som selvsagt gàr 
pa rundgang etter hvilket alders-
trinn de forskjellige er pa 

Men, og det er et men: For øy-
eblikket er en av dagmØdrene i 
barnehagen sykemeldt pa ube-
stemt tid. En av de andre dekker 
opp for henne. Men blir to syke er 
det helkrise. Og blir Ella syk, er 
krisen fullkommen. Tvillingene 
kan man jo ikke skille. Og ingen 
av de andre kan ta imot to til i til-
legg til dem de har fra for. Her 
setter loven grenser.. -Vi haper 
det blir gitt grØnt lys for utlysmg 
av vikarstillingen, sier Ella, Vi 
trenger den sârt. 

Ellers Ønsken jeg meg mindre mØ-
ten, og mer tid i samtale med en-
keltmennesker. Sjebesorgen en 
noe som bigger meg pa hjentet. 

Ingrid Solvang overrakte en 
gave med en hilsen fra menighe-
ten, og takket for det hun hadde 
vnt med pa a gi i var menighet 
gjennom sin fonkynnelse og gjen-
nom samtalen. Hun ble Ønsket 
lykke til med sin tjeneste, og Øns-
ket velkommen tilbake for a se til 
oss og var menighet. 

Det ble ellens gitt uttrykk for 
fra organist Oudenstad at Ingrid 
Strand van en god liturg og en 
sentral forkynner. Det kunne 
merkes at gudstjenesten var noe 
hun hadde forberedt seg godt til 
bade med tilnettelegging og 
bØnn, tilnettelegging slik at det 
som ble forkynt ble tilgjengelig 
for oss able. 

Takk til Ingenid Strand for 
hennes tjeneste i Enebakk. 

tass<< 

Trivelige dager med to viltre krabater i huset, det synes 
We Ella, og Kristin (7). 

Avskjed med Ingrid Strand 



Rent a cop 
Burt Reynolds som 
ex-purk og Liza Minelli 
sm ex-hore - som bare 
bar livet a tape... 

Vitne ifare 
Politimannen Keegan for-
elsker seg i sositetskvin-
nen Claire. Hans oppdrag 
som livvakt for henne fO-
rer til bade ekteskapelig 
krise og en livsfarlig situ-
asjon for Keegan og hans 
familie. Et kriminaldra-
ma med følelsesmessige 
overtoner. 

Bestseller 
Politimannen og niorde-
ren tiler ikke synet av 
hverandre, men de prØver 
a la vre og ta livet av 
hverandre slik at det skal 
bli en bok av det. Kanskje 
en ny bestseller? 

I 
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Flateby kino - storfilmer i host 
S...... III •USISSUS 151115551 ISIS Phi S 1111111 IIISUSS 555 lilieS 

HØst er kinotid, og 
pa Flateby kino til-
bys en hØstmeny 
spekket med aktuel-
le titler. Foig godt 
med I annonseringen 
framover. I hØst vii 
kinoen vise filmer 
over flere ukeda-
ger-ikke typiske ki-
nodager- for ene-
bakkfolk. Dermed 
far enda flere an-
ledning til a se man-
ge av de flotte fume-
ne som allerede star 
pa kjøreplanen. 

Kast mamma av toget 
Owen har sin egen mor 
langt opp I haisen og 
Ønsker henne død. Han 
overhØrer at lreren 
Larry har trøbbel med 
kona og ogsã han Øns-
ker... 

Hvorfor ikke hjelpe 
hverandre; Larry tar 
livet av mamma og 
Owen tar livet av hans 
kone. Men kanskje - 
Owen skulk ha drøftet 
dette med Larry først? 

Krokodillefeberen er over oss igjen. <,Crocodile Dundee 
II>> har fãtt kjempemottakelse i USA. Etter en tid I storby-
jungelen i New York gár turen tilbake til Australia der 
krokodiller, slanger, padder og andre koselige dyr hjelper 
Dundee mot de slemme narkotypene... 
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6 Oscar-nominasjoner, bl.a. beste film, beste regi, best 
skuespillerinne Cher i Forhekset av mânen. Det er en el-
levill og morsom komedie om italiensk-amerikanere I 
Brooklyn, med Cher som midtpunkt I amorØse forviklin-
ger. Fantasi, fullmäne og hjertelag. Den fikk for Øvrig ter-
ningkast 6 I VG. 

Vi møter ogsã Cher i filmen Mistenkt, denne gang som 
forsvarsadvokat. Litt omtale: - En dØvstum, voldelig ute-
ligger blir arrestert for mordet - alle elementer i saken pe-
ker mot hans skyld. En thriller konsentrert om en retts-
sak. 

THORBJØRN EGNERS 

Folk oc rivere i 
KARDESIOMME' 	BY 

en film av 
I3ENTE ERICHSEN 

S 

SVERRE ANKER 
O L'S DAL 

OIVINI) BLLNCK 
JON ElKE\1() 

BRASSE 
BRA NNSTR(Y1 

KJERST! EX)VIGEN 
HENKI KO[.ST.\[) 

\lrju',tilni 

Folk og rØvere i Kardemomme by. 
Ja, nâ er den filmatisert - Thorbjørn Egners gode 
gamle barnebok. Bente Erichsen har gjort en kjern-
pebra jobb, og filmen kan anbefales for bade liten og 
stor. 

Benji pa eventyr 	 seg av. Filmen er utvil- 
Om hundesuperstjernen 	somt butt en film som 
Benji som ute I villmar- 	barn over hele verden vii 
ken finner fire stud forelci- 	elske, da den inneholder 
reløse puma-Linger som 	alle ingredienser en god 
han skjØnner han ma ta 	barnefilm br ha. 

Den siste keiseren 
Etter utallige oppford-
ringer vises denne 
eventyrlige historien 
om Kinas siste keiser 
Pu Yi som ble utropt til 
keiser for han var fylt 
tre ár. Om hans vel fra 
hoffets drømmcverden 
via borgerkrigen som 
gjorde slutt pa to tusen 
ãrs uavbrutt keiser-
domme. 

I 

1 

DØdsjakten 
I vilimarken jakter to 
menn pa en morder 
hvis ansikt kun de 
drepte har sett... En 
skikkelig action-film 
med gode skuespililere, 
Sidney Poitier og Torn 
Berenger. 



Mer kulturmidler til 
organisasjonene? 

Midlene pa posten for 
ailment kulturarbeid bør 
økes, sier kultursjef Per 
Sandvik i forbindelse kul-
turbudsjettet for 89. Kul-
turetaten bar fàtt en ram-
me pa 2.8 mlll.Hittil bar 
midlene pa kulturbud-
sjettet i Enebakk repre-
sentert tre prosent av 
bruttobudsjettet. Land-
sgjennomsnittet pa kapi-
tel 1.5 (kultur) er 6 pro-
sent. 

-Jeg synes det er viktig a øke 
midlene til ailment kulturarbeid, 
for pa den máten a kunne gi stØr-
re tiiskudd til organisasjonene, 
sier Sandvik. - Dersom vi kan 
Øke tiiskuddet, vii det kanskje bli 
litt mindre dugnader og kake-
basarer, og mer tid for de som 
driver til aktivt arbeid i trád med 
sine formal. Med andre ord, man 
far mer tid til a drive med det 
man egentlig skai.En Økning av 
midlene til ailment kulturarbeid 
vii bidra til a styrke arbeidet i 

kommunens ca 90 friviliige or-
ganisasjoner og lag. 
Ungdomssekretar 

Det er aiierede, fØr  ansetteises-
toppen vedtatt a opprette en 
stilling som ungdomssekretr. 

Det er viktig at man forsØker 
A fâ denne stillingen besatt. Den 
videre utvikiing av etaten er av-
hengig av at vi far denne stillin-
gen. 

Barn og ungdom 
- Ellers bØr vi etterhvert, nâr 

budsjettet er vedtatt, se pa pri-
oriteringene. Det spØrs om vi ik-
ke i enda sterkere grad bØr priori-
tere barne og ungdomsarbeid. 
Her vil vi ha mye igjen for a bru-
ke litt ekstra ressurser i for-
ebyggende arbeid Ma vi priorite-
re, bØr  prioriteringene ga i favØr 
av barn og ungdom. Dermed er 
det ikke sagt at ikke ogsa voksne 
menneskers kulturaktiviteter er 
berettiget stØtte, men graden, og 
mengden bØr ses i forhold til hva 
man har til barn og ungdom. 

Nár det gjeider kultursjefens 
syn pa prioriteringene, er jeg helt 
PA linje med det, sier kultursty-
ret.s leder, Tore Tidemann (H). 
Tidemann sier eilers at 3 prosent 
av bruttobudsjettet til kultur er 
for lite, og at man bØr  arbeide for 
a Øke kulturens andel. Dermed er 
ikke sagt at man ma opp pa 6 
prosent, som er iandsgjennom-
snittet for enhver pris. Det av-
henger av hva man far for krone- 
ne. 	- Na har vi nettopp sett at 
en kommune som Oslo, som bru-
ker mer av pengene sine til kul-
tur enn Enebakk, likevel skjrer 
til beinet nar det g.jelder tilskudd 
til organisasjonene, mens de pa 
den annen side kanskje har pa-
dratt seg utgifter til dyre tilbud, 
som ikke nØdvendigvis kommer 
folk flest til gode. 
Vi ma arbeide for a Øke kulturens 
andei av kommunens samlede 
pengesekk, og kiarer vi a Øke 
denne, er det viktig a vre be-
visst pa hva vi vii bruke pengene 
til. Og da er jeg helt pa linje med 
kultursjefen nàr det gjelder hvil-
ke grupper som bØr  prioriteres. 

3 millioner i underskudd 

Pr 31. juii i ar var salget redu-
sert med 6 prosent i forhold til 
1orâret. 

Hvordan skal man na f.â dekket 
opp ette underskuddet? E - verk 
sjef Jan Floberghagen? 

For det fØrste betyr det at vi 
ma stramme inn pa aktivitetene 
enda et âr, det VII Sj vi ma priori-
tere aktivitetene. 

Kommer abonnentene til a 
merke det pa strØmprisene? 

- Nei, det skal ikke gi seg Ut- 

slag pa strØmprisene, seiv om 
disse nok kommer til a bli satt 
opp i 89 p.g.a. at engrosprisen fra 
AEV stiger med 14 prosent. Hvor 
stor Økning det vii bety for abon-
nentene kan jeg ikke si enda. 
Underskuddet betyr at vi ma for- 
eta 	redusksjoner 	i 	89 
budsjettet.Vi regner med a kun-
ne ta inn hele svikteni 88, og litt 
av underskuddet for 87 . Reduk-
sjonene blir stort sett pa inve-
steringer. NØdvendige investe-
ringer ma i stØrre  grad foretas 

med làneopptak. Det vii ikke bli 
redusert pa det som er nØdven-
dig vedlikeholdd -av anlegg og Ut-
styr 

-Kan du forkiare det store un-
derskuddet i for? 

- Arsaken er en forskyvning 1 
inntektene. Vi fikk inn stØrre inn-
tekter i 86 enn vi skulle hatt. 
Overskuddet var pa ca 1 mill. 
Forhoidet henger sammen med 
dato for maieravlesninger . PA 
grunniag av 86 resultatet ble det 
budsjettert for hØyt i 87. Kom-
binert med dette fikk vi mild yin-
ter med svikt i Salget, sier Flo-
berghagen. 

Et underskudd pa rundt 3 millioner er hva Enebakk 
Energiverk sitter igjen med nâr regnskapet for 1987 er 
gjort opp. Og ikke nok med det.Man ma ogsá se i Øyne-
ne en foreløpig inntektssvikt pa 1 million i 1988. 

nye verdensbc 
]'J NOTIS 

- Mist ikke motet. Bak skyene 
er himmelen ailtid biâ. 

- Ja, og under vannet har vi 
en fin sandstrand. 

I f 

REDD BARINA 
Jcrnbanelorge( 2, Oslo I 
Posiirokonlo 5 00 0187 

KUNNG ORINGER 

lijJtfttt 	7 

Skalldyrcocktail 
med kiwidressing 
1 boks (200 g) krabbe natu- 
rell 
1 boks (175 g) asparges 
100 g friske sjampinjonger 
1 kiwifrukt 
salat 
dill 

Dressing: 
1 kiwifrukt 
1 ss olje 
1 ss vann 
1 ts sitronsaft 
1 liten hvitlØkbât 
salt, pepper 

La krabbe og asparges renne 
av. Rens og skjr soppen i ski-
ver. Skreli og skjr kiwifrukten i 
skiver. Strimle salaten og legg 
den pa et fat eller i porsjonsasjet-
ter og fordei krabbe, asparges, 
sopp og kiwi over. Mos kiwien til 
dressingen og rØr  inn oije, vann 
og sitronsaft. 

Tilsett knust hvitlØk og smak 
til med salt og pepper. Hell dres-
singen over salaten og garner 
med dill. Server ristet brØd til. 

Enebakk Skolemusikkorps 

Flateby Hundeklubb 
har medlemsmØte pa Hauglia skole tirs. 
20.9.88 kl. 19.00. 
Alle nye og c<gamle> mediemmer Ønskes ye!-
kommen. 

Innskrivning av 
konhrmanter 1988/89 

tinner sted i Enebakk kirke tirsdag 6. sept. kl. 18 for 
konfirmanter fra Flateby, Kirkebygden, Hammeren og 
Dalefjerdingen. For Mari sokn blir det innskrivning i 
Mari kirke torsdag 8. sept. kl. 18. 
Det blir presentasjonsgudstjeneste for ârets konfirman-
ter I begge kirkene 18. sept. I Enebakk kl. 11, i Mari kl. 
18. Merk at tidspunktet for gudstjenesten i Mari er for-
andret! 

Enebakk handel-, handverk- og industriforening (EHHI) 
minner om ekstraordinr generalforsamling Gamle 
Herredsstyresalen 5. sept. 1988 kl. 18.30. 
Apent mote. 

Det blir anledning til a tegne seg som medlemmer umid-
delbart for generalforsamlingen. 

Sakliste: 
a) Styrets ársberetning og regnskap. 
b) Styrets forslag til budsjett og kontingent. 
C) Inkomne forslag. 
d) Vaig av formann. 
e) Vaig av sekretr og styremedlemmer. 
f) Valg av revisor. 
g) Vaig av valgkomitemedlemmer. 
Styrets forslag til kontingent. 

Tema for ãpent mote: -Enebakk som service-ressursx'. 
Inniegg v/Knut A. Thorvaidsen: Er det av interesse for 
nringslivet i Enebakk a fellesprofilere hândverk og tje-
nesteytende virksomhet i omliggende markeder? 
DiskuSjon.: 

Styret 

ENEBAKK KOMMUNE 
Kulturpris 1988 
Kommunens kulturpris tildeles en person, 
lag, forening, gruppe av personer eller orga 

nisasjoner, amatØrer  eller profesjonelle som har ydet en 
kulturinnsats utover det yanhige for kulturlivet 1 kom-
munen. 

Enkeltpersoner, lag og forefinger hjemmehØrende i Ene-
bakk kan foreslâ kandidater. 

Begrunnede forslag ma fremmes innen 15. september til 
Enebakk Kulturkontor, 
Herredshuset 
1912 ENEBAKK 

ENEBAKK KOMMUNE 
UtbedringslAn 1988 
Kommunen har kr 60.000,- til videre utlan for 

utbedring av boliger pa sosialt grunnlag. 

I husstanden ma minst en person 
- vre over 60 ár eller 
- vre funksjonshemmet eller 
- ha srlig sosialt behov 

Ogsa enslige blir regnet som husstand". 

Nrmere opplysninger faes ved henvendelse til Ene-
bakk Husnemnd, tif. 92 60 60 ved Rolf Buer. SØknaden 
sendes Husnemnda, 1912 Enebakk, innen 19. september 
1988. 

Enebakk Husnemnd 

Karisens Bilruter A/S 
er med 

arrangerer loppemarked pa Enebakk ungdomsskole lØr- 
dag 10/9 fra kl. 10.00. Lopper kan leveres pa Ungd.skolen 
9/9 etter kl. 18.00 eller ring tif. 92 60 79 8/9 etter kl. 18.00 
og vi henter. 
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SALGET STARTER 

TORSDAG KL. 10.00 

100-VIS AV PLAGG 
LAGT FRAM PA SALGET 

TIL PRISER DU BARE 
DROMMER OM 

Vr tidlig ute - 
	Aft 

da er utvalget storst 

VELKOMMEN 

Be"a1 Blomster  
BJORKEFIKEN 

2.5m 3500=(540.-) 

GODT UTVALG 
I ANDRE 
POTTE- 

PLANTER 

VI VENTER A 
FA INN: 

Mye nytt 
I gave- 
artikier 

Div. hobbyart. 

- 
/# 

Forr. senteret, 
1914 Ytre Enebakk 

TIf. 02/92 53 46 

Personkortet 

skaffer deg kontanter 

hele dogn-et! 

Personkortet er mye mer enn et 
VISA-kort. Du kan ogs heve 
kontanter pa miniBankene, som 
det blir stadig flere av. 

bank 
En god bank gjor det enklere. 

Filial: Ytre Enebakk TIf. '2Z'43  39, Filial: Kirtcebygden TIf. 02/92 60 70 

Sparring 
hyllesystem 
(pa lager) 1/j2'  PRIS 
BOCK 
elektro- 
verktoy 
(pa lager) 

TIXET 
beis 
(pa lager) 

1914 Y. Enebakk - TIf. 92 5295 

.4 	 

4690 kg 

Medisterpølse (1/2  pris) 83.90 	 
41 
I 
 95 
 kg 

Middagspolse blandingsprod. 72.60 	 29 kg 

Rundbiff 140.90 	  
9950 

kg 

Marinert roastbiff 26.90 	  13 90
h hg 

35 " 
Servelat (1/2  pris) 12.70 	 0 hg 

Kjempestore bunter gulrøtter 	KUN 690 

Blomkâl 	 990 
 
kg kg 

Bunter purre/persillerot 	KUN 1490 

Store bunter selleri 	 19 
Tilbudene gjelder fra torsdag 1/9 kI. 10.00 

LUKEN MATSENTER A/S 
YTRE ENEBAKK - TLF. 9240 14 

Fersk bibringe 69.60 	 

4 
(Tidligere 

Candy shop) 

Stort vareutvalg - mange nye vareslag 

Smägodt - sjokolade - kontekt - tobakk - pølser - 
leker - mineralvann - frimerker - blader - bøker 

Godt utvalg I sigarer 
Se várt utvalg av musikk 

APNINGSTIDER: 
Mandag - torsdag kI. 9.00-21.00 

Fredag kI. 9.00-23.00. Sondag kI. 12.00-20.00 

QwcK Vignett og Ovre fâs 
I løssalg 

Na har vi ogsà pengelotteri 

NOW 8 



HURRA, 
HER ER 

VI 
ISOEN 

FYLLER 
JUBILEUMSTILBUD 

15 ár! 
YTTERDOR TEAK 
Med glass, lOOx2lOcm, venstre 	3690 Før4.600,- 	 NA 

INNERDOR <HVIT EFFEKT 
70/80/90x200/210 cm 
Veil. 1120,- 

— •, 5% 840,- 
NOR-DAN 
Div. størrelser 

VINDUER 
I 25% 

HAGEVANNINGSUTSTYR + 15% 
Apningstider: 8.30-16.00, 	Alle priser er med moms. 
torsdag til 17.00, 	 Utl5n av tilhenger. 
Iørdag til 13.00. 

109"" B1&&t;atne 
ASKIM, Osloveien 91. TIf. 09/88 25 92 

Princess Interior 
kan vise deg ca. 2000 gardinvarianter! 
La oss vise deg váre. 

ENSFARGET BOMULL 
i fine motefarger 
Bredde 145 cm! 

SATIN 
Delikat 
blomstermonster 
Bredde 120 cm (for 98,-) 

SATIN 
Flott landskaps- og 
sivmonster 
Bredde 120 cm (for 119,-) 

pr. m 

pr.m 

pr.m 

SATIN 
Topp aktuelt inkamonster 
i spennende fargetoner 
Bredde 120 cm (for 148,-) 	pr. m 

Ai PRINCESS 
U Interior 

SKI 	 METROSENTERET STROMMEN 
Asenv. 1 	Skârer 	 STORSENTER 
TIf. 09/874365 	TIf. 02/971393 	TIf. 06/810606 

Intepiopm  
Service A/S 
Skjrvavn. 20 - Strom men (Sagdalen) - TIf. 84 25 40 

TILBUD 
Tpykkimppegnepte 

materialer 
Terrassebord 22x 120 mm pr. Im ekstra brede 	 

Lekter 48x48 mm pr. Im 	  9.,  

Lekter36x73 mm pr. rn 	 14. 
Bjelker48x98mmpr.lm 	 1650 

BjeIker48xl48 mm pr. lm 	 2250 

Bje1ker48x198mrnpr. rn 	 30. 
BjeIker98x98 mm pr. rn 	

3420 

24.- 
	58. 

STOPTE HELLER 40x40 cm. Meget pene, pr. stk. 

KUNSTGRESS flere bredder. Pr. kvm. fra 

OLJEBEIS ALNApr. 10' 	295. 
OLJEDEKKBEIS ALNApr.ioi 	420. 

Hele Nordsjøserien 
BEIS - DEKKBEIS OG MAtING 

til rimelige priser. 
Tyrilin og Rørosbeis pa lager. 

STIGER ALUM. COMBI 
Alle str. pa  lager. Priseks. 8 rn 	  

FLAGGSTENGER 
Hvite, glassfiber, vedi.  holdstrie 
m/kule og festebrakett: 

990.- 

6m2.200.- 
8 m 2.400.- 

10 m 3.400.- 
12 m 3.800.- 

H-VINDUER I ALLE STORRELSER 
NB! Vacuum impr, m/ventil 

-20% 

S KODDER for 120 cm vindu, pr. stk. 	 85. 
U TELAMPER stopt alum. sorte og hvite 	 fra 450. 

HYTTEKJOKKEN 
furu. Enkelt, pent og rim. Rask levering. 

Glassklare bølgeplater 	
120.- flere lengder. Pr. kvm 	  

Hverdager: 	Lordager: 
10-19 	09-14 

STOR PARKERINGSPLASS 

	fra 2.290. 
	fra645. 

YTTERDORER teak. Stort utvalg 

INNERDORER i stortutvag 

Nytt fra 
kommunestyret 

Vii delta 
kommunestyret vedtok man-

dag kveld mot fire stemmer for-
mannskapets enstemmige inn-
stilling om A si ja til invitasjonen 
om a delta i Stiftelsen HØgskole-
senter pa Kjeller. Stiftelsen tar 
sikte pa a etablere og sØrge  for 
drift av et høgskolesenter pa 
Kjeller, og kommunen var in-
vitert til a delta med kr 20. pr in-
bygger, og i sitt forslag til inn-
stilling i formannskapet glkk 
radmannen inn for dette beløpet, 
mens Jorunn Buer framsatte 
forslag pa a halvere belØpet p.g.a. 
Enebakks spesielle tilknytning 
til bade Nedre Romerike og Fol-
loregionen, med potensielle sam-
arbeidskommuner i begge ret-
finger. Det var Buers forslag som 
fikk enstemmig tilslutning i for-
mannskapet og som ble vedtatt i 
kommunestyret mot fire stem-
mer. De som stemte imot, bl.a. 
SV og Venstre, mente at disse 
pengene var bedre anvendt om 
de ble brukt i enebakkskolene 
hvor man opplevde stadige ned-
skjringer. 
Thorvald TJngerness hadde be-
tenkeligheter med a disponere 
penger utenom budsjettet pa den 
máten. 
BelØpet Enebakk skal delta i 
stiftelsen med er kr 78.730. 

Likestilling 
likevel? 

Monika Weras Bráthen Fr.p. er 
valgt til nytt medlem av likestil-
lingsutvalget etter Egil SØrensen 
Dermed har de borgerlige kun 
kvinner i likestithngsutvaiget 
noe som animerte Jorunn Buer 
til a ta ordet. FØr kommunestyre-
mØte var det nemlig generalfor-
samling i Tomteselskapet, og her 
stilte de borgerlige med ren 
mannfolkliste til valgene, noe 
som ble kritisert av flere repre-
sentanter. 
Da sa Egil SØrensen at dette rik-
tignok ble reprise pa Gutteklub-
ben Grei, og at de hadde bade 
dyktige og villige kvinner i den 
borgerlige flØy. Men til Tomtesel-
skapet hadde de valgt de dyktig-
ste. 

- Naer altsá likestillingen gjen-
opprettet kommenterte Buer til 
valget av Weràs, og sa seg meget 
tilfreds med det. 

StrØm fly vara 
Med 18 mot 12 stemmer ble 
Fr.p's Øyvind StrØm i gâr valgt 
til ny varaordfører etter Egil So-
rensen som flytter fra kommunen 
1 september. 
To av representantene stemte 
blankt. En av disse var Tom Nil-
sen, som gjorde klart sitt stand-
punkt forut for den skriftlige av-
stemmingen, og minnet om at 
AP selv hadde avvist samarbeid 
etter kommunevalget.— Na vii vi 
ikke spise smuler av hânda til 
Fr.p sa han, 
OrdfØrer Kãre KjØlle takket SØ-
rensen for den tiden han hadde 
vrt varaordfØrer.—Du bar repre-
sentert kommunen pa en fin mA-
te, sa han, og du bar vrt en fin 
medleder, og et medmenneske 
med et varmt hjerte. 
KjØlle overrakte blomstervase 
med kommunevApen til den av-
troppende varaordfØreren som 
pa sin side ga utrykk for at Arene 
i Enebakk kommune hadde vrt 
morsomme, men ikke sr1ig l-
rerike. 



Moderne -Rask-Rimel,g 

OTTERBECK BIL og karosseri 

GRAN, 1914 YTRE ENEBAKK TLF. (02) 92 44 14- 92 45 65 

AUT. MEKANISK VERKSTED 
AUT. KAROSSERI- OG LAKKVERK. 
RESTAURERINGER 
SAN DBLAS ING 
B I LA EKVI S ITA 
BI LBERG IN G 
APENT 	 8-16 
ONSDAG 	8-20 

Henting, levering og laKsenng 
etter forhàndsavtale. 

FINANSIELL RADGIVNING 
Mod tilbud em gunstig. Ióneordnng.r HI bI.a. kj.p av bolig, 
refinanslering og opplánlng: 

i 	U UTJEVNINGSLAN med 12% fast rente I 3 âr (kun rente) 
U OBLIGASJONSLAN med nominell rente fra 14,25% 

I 	• FORSIKRINGSLAN med rente fra 13,5% 
• MAR KEDSIAN med lay bindingstid (1 mnd's oppsigelse) 

I 	• BANKLAN, ate typer 09 formal, nom. rente fra 145% 
• NERINGSLAN mot pant i fast eiendom 

I 	• GJELDSFORSIKRING og andre forsikringsordninger. 
Effektiv rente Ira 14,4% - alt etter ''aIg as' civdragsfrihet og nedbeta-
1,ngst:d. VSre erfarne radgivere ti/passer forsiagene etter den enkeltes si- 

I 	tuasjon 09 behov. Ring og her om vi kan hjelpe! 

I 	
I samarbeid med Storebrandgruppen, 

Kreditforeningene, Norsk Kausjon 09 Oslobonken. StoIAR&Co.% 

I 	
Torggata 31, 0183 Oslo 1. hf. 02/36 2740 
Avd. østfold, 1640 Râde, tlf. 09/28 50 13 

L 	  

Ell 	KJEDEN AV FAGFOLK 

X 

Aiddbo-enstilitre 

ESALG 
Vi flytter til nye lokaler, 

og selger 
UTSTILLINGSKJØKKEN 

-30% 
(9 ulike modeller) 

DIV. SUPPLERINGTILUTST.MOD. 

KJ0KKEN-GARDEROBE-FURUM0BLER  

e'bo a.s 
Man , tirs., ons. 10-17. Tors.fre. fO-19. Lor. 9-14 

Gâgata, Ski sentrum. TIf. 09/8736 65 

KUNNGJORINGER 

IM ENEBAKK KOMMUNE 
Enebakk skolestyre 
har mote pa Enebakk ungdomsskole tirsclag 6. 

September 1988 ki. 19.00. 
Saksdokumenter er utlagt pa skoleStyrekontoret. 

Carsten H. BarbØl 
leder 

-  TILBUD - TILBUD - TILBUD - TILBUD - TILBUD 

KJOLESKAP 

1.400 

OPPVASK- 
MASKIN 
FAA: 

3.900 
MICRO-ON 

1.700 

VASKE- 
MASKIN 
FRA: 

2.800 
TORKE- 
TROMMEL 
FRA: 

2.000 
STOVSUGER 
1000 w 

8,95 
KNAPAS ELEKTRTKE 

1820 SPYDEBERG. TLF. 09/83 73 43 

C 
0 

TILBUD - TILBUD - TILBUD - TILBUD - TILBUD - TILBUD - 

IWnctt 10 

 

a 	 

 

  

Goa ikke over,  hekken etter vann 

for a kjope 

Drar du Iangveis 

Electrolux 

kvalitetsp rod ukter 

til lavpris? 

VASKEMASKIN 
-LIC 
	

Toppmatet vaskemaskin. ctroIux 
kun 40 cm bred, Helautoma-
tisk for 3,2 kg toy. Trinnios 
500- 1000 omdr. mm . 

& 	euelL aLt. 

1912 Enebakk - TIf. 92 63 00 

Nytt fra 
kommunestyret 

Apne møter 

vurcieres 
SpØrsmàlet om Apne mØter i ho-
vedutvalgene og formannskapet 
skal nâ vurderes av hovedutval-
gene og formannskapet i for-
bindelse med behandlingen av 
hovedutvalgenes reglementer, 
for disse forelegges kommune-
styret til avgjørelse. Dette ved-
tok kommunestyret enstemmig 
mandag kveld. 

Det var ordfører Káre KjØlle som 
foreslo dette i et svar pa en inter-
pellasjon fra representanten 
Tom Nilsen SV,hvor han stilte 
spØrsmál om ordfØrerens syn pa 
Apne utvalgsmØter for publikum. 
Nilsen ba i interpellasjonen om 
at formannskapet tok saken opp, 
for sá a fremme forslag for kom-
munestyret. 
I dag er det âpnet adgang for 
kommunestyret til a bestemme 
at mØter i utvalg opprettet av 
kommunestyret skal àpnes for 
publikum, untatt nâr det gjelder 
saker der det er pâlagt taus-
hetsplikt. 
Nilsen mener at Apne mØter vii 
bedre kontakten meilom politi-
kere og publikum, og de folke-
valgte vii fâ en bedre arbeids-
situasjon. Apne mØter vii ogsá gi 
publikum anlednirig til a mote 
fram ved behandling av saker 
som er av spesiell interesse for 
dem, og politikerne vii ski erpe 
seg ved behandlingen, nâr de har 
publikum, mener Tom Nilsen. 
I sitt svar pa interpallasjonen 
viste ord.fOreren til at Apne moter 
i formannskap, kornmuneplàhut-
vaig og bygningsrád ble drØftet i 
1980, og at det da var enighet om 
at møtene skulle vre lukket. 
Spørsmálet ble igjen drØftet 1 for 
i nemndstrukturutvaiget, for alle 
hovedutvalgs vedkommende, 
uten at det ble framsatt forsiag 
om Apne mØter. 

Nye veinavn 

Kommunestyret vedtok en-
stemmig mandag kveld fØlgende 
nye veinavn: 

Strekningen Bysetermosen - 
Vangen, VangenveienStreknin- 
gen 	Svartholbekken 	- 
Tangentjern,fra , RausjØveien, 
strekningen fra Rausjøveieri 
iangs Bindingsvann, Svarthol-
veien 
strekning Sulerudveien - Svines, 
Svinesveien 
strekningen fra SUierudveien 
over Roligheten, Rolighetsveien 
strekningen Asrudveien, Nordre 
Borud hyttefelt, Borudveien 
strekningen Daiefjerdingen - Ei-
narstad hyttefelt, Einerstadveien 
strekningen Asrudveien - øvre 
Asrud hyttefelt, øvre Asrud-
veien, strekningen RV 120 - 
Svenskerud, Svenskerudveien 
strekningen RV 120 - Bjerklund, 
Svenskerudbakken, strekningen 
RV 155 v/Betei - Stig Hansen, Er-
leveien, strekningen RV 155 - 
Kjellgârd, 	Kjellgârdveien, 
streknignen Rakkestadveien - 
Fugli, Fugliveien, strekningen 
Rakkestadveien - Solbakken, 
Solbakkveien, strekningen Rak-
kestadveien - Nyborg, RØikas-
veien, strekningen RV 120- Sam-
funnshuset, Einerveien, streknin-
gen Bruseveien - Øyeren, Bratt-
liveien, strekningen Ødegárds-
veien - Bráten, Bratenveien 

Har du sett et 

kjempetilbud? 

V/s oss 
annonsen 
og v/ g/r 
samme pr/s. 
KOMFYR 
Toppmodeil. De Luxe utstyr. 
4 plater/60 cm. Grill. 



Aspiranter til postverket 
Lillestrøm postterminal pa Skedsmokorset âpner i løpet 
av hØsten 1988. I denne forbindelse skal det tilsettes be-
tjentaspiranter. 

Aspirantene utdannes til postomdelings- og transport-
tjeneste. 

Minimurnskrav til ailmennutdannelse er bestâtt 9-ârig 
skole. Vi gjør oppmerksom pa at det gis tilleggspoeng for 
utdannelse utover 9-ârig skole og for yrkespraksis. Orn-
sorgstjeneste i hjemmet og militr-/sivi1tjeneste regnes 
som yrkespraksis i denne sammenheng. 

Under opp1ringen gis det full lØnn. BegynnerlØnnen 
fastsettes pa grunniag av alder og yrkespraksis. For ar-
beidstakere under 18 âr utgjØr lØnnen f.t. kr 84.088,- - 
97.556,-. For arbeidstakere over 18 ár Ira kr 100.223,- - 
128.930,-. 
Det gis tillegg i lØnn for kvelds-, natt- og helgedagsar-
beid. 

LillestrØm postterminal vii vre i drift hele dØgnet, 7 da-
ger i uken, og arbeidstiden vii vre 3-delt. Pa grunn av 
skiftordningen vil arbeidstakerne i iøpet av en 5 ukers 
periode 1 gang fâ sammenhengende fri i 5 dager. 

Attesterte kopier av vitnemâl og attester legges ved sØk-
naden. Omsorgstjeneste i hjemmet kan f.eks. dokumen-
teres ved fødelsattest for barn. SØknadsskjema Ms ved 
henvendelse til nrmeste postkontor. 

SØknadsfrist er 15. september 1988. 

Ønsker du here opplysninger om opplring, lØnn, ut-
viklingsmuligheter m.v., ta kontakt med Folden, tif. 
06/819801. 

Søknaden med vedlegg sendes 
POSTKONTORET I LILLESTRØM 
2001 LILLESTRØM 

lor posten 

HOS KeS  
Penbukser 

rester 

981M  

Cord og Ola- 
bukser 

i 51 8'. 
Rester av sommerens 

T-shirts og 
gensere 

'/2 PRIS 
Skjorter 
m/kort arm 

981M  

WO 

Arbeidstoy tO fabrikkpris!! 

LAVPRIS 

-Ak  K * S Yrkesklaer 
ASKIMVN. 1,1820 SPYDEBERG 

TELEFON (09)83 81 54 
	 Langdag onsdag -torsdag til ki. 19.00/ 

fimi1ittq & &teuet G9.t 
er med 

' to 0' nett 
Nytt fra 

kommunestyret 

Ingen endring 
Kommunen vii ikke endre far-

etatte vaig, etter henstilling fra 
likestillingsombudet. Dette er 
kiart etter at kommunestyret i 
gár mot en stemme vedtok for-
mannskapets enstemmige inn-
stilling. 
Det var orfØrer Kâre KjØlle sorn 
framsatte forslaget til denne inn-
stillingen i formannskapet. I ved-
taket heter det at man tar like-
stillingsombudets brev til etter-
retning, men at man ikke vil end-
re valgene idet de er foretatt ut 
fra forholdstallsprinsippet, og at 
det sá langt mulig er gjennomgá-
ende representasjon fra kom-
munestyret til hovedutvalgene. 
Kommunestyret mener sâledes 
at likestillingslovens intensjon er 
fulgt. 
Her heter det blant annet at rád 
og nemnder med mer enn fire 
medlemmer skal hvert kjØnn  v-
re representert med minst 40 pro-
sent av medlemmene, og i utvalg 
med mindre enn fire medlemmer 
skal begge kjØnn vre repre-
sentert. 
Men loven sier ogsá at dersom 
valget foregár ved forholdstalls-
vaig gjelder ikke denne regelen, 
Likestillingsombudet har funnet 
at tolv utvalg ikke tilfredstiller 
lovens krav. Dette var ikke kom-
munestyret enig i. Tom Nilsen 
(SV)Ønsket a utsette saken for a 
Ia en uttalelse fra likestillings-
utvalget som skal ha mote i neste 
uke, men var alene om a stemme 
for utsettelsesforsiaget. Et for-
slag til punkt 2 Ira Dag Skaug, 
om at det ved suppleringsvalg i 
perioden skal legges spesiell vekt 
pa likestillingslivens paragraf 21, 
ble enstemmig vedtatt. 

Grevling- 
veien 
sØr vedtatt 

Kommunestyret vedtok man-
dag kveld mot en stemme regu-
leringsplanen for Grevlingveien 
SØr. Planen fastsetter bl.a. at 
avkjØring fra RV 155 og inn i bo-
ligfeltet skal avstenges, bortsett 
fra nar det gjelderadkomsten til 
Svarthols eiendom, og avkjørin-
ger skal legges inn mot Grevling-
veien. Utstikkeren i Vàg 
v.Svarthol er lagt inn som 
friluftsomráde.Busslommen ved 
krysset Gaupevn. RV 155 blir lo-
kalisert sØr  for krysset, altsá i 
samme omráde som i 
dag.Striden nár det gjelder pla-
nen har státt om hvorvidt buss-
lommen ved Gaupeveien skal 
legges nord for krysset RV 155 - 
Gaupeveien, eller sør for 
krysset.Formannskapet vedtok 
tidligere i âr pa forslag fra Egil 
Holstad a legge busslommen 
ford for krysset, og plassere dag-
parkering for biler, rasteplass og 
omrãde for lek i tilknytning til 
busslommen. Saken ble sendt til-
bake til bygningsrâdet for ut-
arbeidelse av plan i samsvar med 
dette vedtaket som ble fattet pa 
forslag Ira Einar Holstad. Byg-
ningsradet sâ imidlertid ikke 
grunn til a utarbeide alternativt 
forslag fØr  saken hadde vrt be-
handlet i kommunestyret. Saken 
gikk tilbake til formannskapet, 
og der gikk et flertall inn for regu-
leringsplanen som foreligger, 
hvor busslommen er lokalisert 
sØr for krysset. Mindretallet pa fi-
re stemte for a sende saken til-
bake til bygningsrâdet under 
henvisning til tidligere vedtak i 
formannskapet. 

Hjertellg takk 
for blomster og gayer i anledning min 70-ârsdag. 

Karen Myrer 

Iii vãre abonnenter 
Har De husket màleravlesingen? 
Hvis ikke, ma vi be Dern ordne dette orngáende, og fØr 
De glemmer det igjen. 
Har De ikke avlesingskortet a skrive pa, mottar vi av-
lesingen pr. brev, telefon el. med glede. 
Dersom vi mangler mâleravlesing til arsavregningen, 
blir forbruket beregnet av oss. 

Hilsen Enebakk energiverk 

Händballgruppa i Driv 
informerer om treningstider i Mjrhallen, 

sesongen 88/89. 
Start uke 35: 
Mandag kl. 15.00-16.00 P12 

kl. 16.00-17.00 P14 
kl. 17.00-18.00 G14 
kl. 18.00-19.00 Herrer 
kl. 19.00-20.00 Darner 

Onsdag kl. 15.00-16.00 G12 
Torsdag kl. 17.00-18.00 P12 

kl. 18.00-19.00 P14 
kl. 19.00-20.00 G14 
kl. 20.00-21.00 Darner/Old girls 
kl. 21.00-22.00 Herrer 

LØrdag kl. 14.00-15.00 G12 
kl. 15.00-16.00 Old Boys 

Praktikant 
sØkes til Cathrine, 5 âr og Christoffer 11/2  âr, 4 dager i 
uken. 

Tif. 926201-927009 
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Hvis du gar rued planer om a kjopc et nytt 
kjokken, har vi na et gunstig tiihud til deg. 
From til 1. oktober kan du fi kjopt Star Safir 
Natur Lii 1985 priser! Et av vire mest popu-
here kjøkken i massiv, eksklusiv eik utforelse. 

VOLKSWA N 

Star Safir  Natur 
-. 

El 
sen av november. Dette forsiaget 
skal sâ behandles i formannskap 
og endelig i kommunestyret i de-
sember. Det er ikke kiart fØr da 
om befolkningen ma belage seg 
pa de ovennevnte avgiftsøknin-
gene. 

KUNNGJØRINGER 

Vi starter 
olip 

med bingoen igjen fØrstk. fre-
dag. 

RELIGIOSE MØTER 

HOST- OG 
SOMMERKJOLER 

1/2 PRIS 
(Mange spesielle, bare 
en av hver) 

2BUKSER 158.-
Ellers mange tilbud 

VOWMI 
SYDTORVET, 1400 SKI 

TLF. 09/87 3403 

]star 

jollen tfl 1985-prtser,' 
Ved kjop for 1.oktober. 

BEGRAVELSESBYRAER 
Fodseisdag 

ekteskap inn 
forlovelse - 

nyc verdensborgere 

EN NOTIS 
PA SIDE 2 
r popurt og 

oster ingentnç 

Postboks 62, 1912 Enebakl 

iw 
III. 92 611:40 92 55 50 

TeitmOtene 
v/Enebakk 	ungdoms- 
skole fortsetter. 
Tirs. 30/8 - lØrdag 3/9 ki. 
19.30. 
SØn. 4/9 ki. 18.00. 
Talere: Gunnar HamnØy 
og Odd Lund. 
Div. sangkrefter deltar. 
Alle velkommen. 

PIN 5PM EN IG H ETEN 
YFHE ENEBAKh BETEL 

Ons. 31/8 ki. 19.30: Bibel 
og bØnn. 
Tors. 1/9 ki. 12.00: 
Formiddagstreff. 
SØn. 4/9 ki. 10.00: SØn-
dagsskole. 
Ki. 11.15: Roald Ander-
sen. 
Alle velkommen. 

HAR DE BILEN? 
Vi heir kundene! 

Stedet er selvfolgelig 
østf old 

BILAUKSJON A/S, ASKIM 
Auksjon hver f redug 

Biler i alle priskiasser mottas 
for saig. Ta kontakt snarest 

TLF. 09/88 08 96 

Vekstjord 
Testet av NLK - topp kvalitet 

Hagebark 
Flere kvaliteter p5 lager 

kvantumsrabatt. 

FOSSUM J01TV 
'2O &de6e 

Tif. 09/83 72 16e1. mob. 030/10 309 

Kontakt oss - det lonner seg. 

Optiske 
synsprOver? 

Gjor det hos 
FAGMANNEN 

Siste 

moter I 

innfatning 

HANS 0. AUNE 
Urmaker - Optiker 

Tebo-senteret 
TIf. 88 84 50 

1820 Spydeberg 
17 

Ski 
Bc0rivclscsbr CHR.STENSRUDEFTF, 

Vi har flyttet 

Ny adresse er 
Nordbyvn. 27, Ski 
TIf. 09/87 30 60 

Vakttelefon 
	rb 

Golf Sportm/utstyr 
Soltak, fargede vinduer, 

GTI-ratt, GTI- konsoll m.m. 

At Golf er en av markedets 

beste I sin kiasse, visste vi. 

Na er den ogsa en 

av markedets rimeligste. 

SPESIALPRIS: 

kr1291500 
Erfing Rod A/Skv 

Sagveien - 1800 Askim - TIf. 09/88 16 15 

12 
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PLANTE rKUPP 
En av landets største leverandører av prydbusker (Vestf old gartneri) legger ned denne delen 
av sin virksomhet. Vi har kjøpt et <<kjempepartb med hagevekster som skal selges nâ! til FAN-
TASIPRISER. Høsten er en ypperlig plantetid>> 

13 

arel&min. 

Annonser leses 
av folk flest 

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

GATEKJOKKEN 

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A.S 

Voksen og selvstendig 
medarbeider søkes 

omgàende til 
gatekjøkkenet! 

Er du interessert, 
ring eller ta 
kontakt med 

ANNE. 

1914 Ytre Enebakk - tlf. 02/92 44 08 

MMEIII 

((V(3r})-løken er nà kommet! 

NORGES 
STØRSTE 
BLOMSTER-
VAREHLJS 

NORGES 
STØRSTE 
HAGE-
SENTER 

Telefon: (06) 84 30 30 

Aprungstider: 
Hverdager: 10.00-20.00 

Lorclager: 10.00-18.00. Søndager: 13.00-18.00 

500 parkeringsplasser - kafeteria - lekeplass for barna 
Kier E-6 ut av Oslo til ski!t Hellerudsletta/Lillestrøm 

ALLE NALETRiER 

1/2 PRIS 
ALLE FRUKTTRR 

1/2 PRIS 
ALLE ROSER 

j90 
KUN 

ALLE PRYDBUSKER 
Uansett førpris 

NA KUN 29 95  
ALLE 

B.'ERBUSKER 

95 
KUN 29 

KJEMPEUTVALG I 
HE KKPLA NTE R 

51K. 	 00 
KUN 149 

Trenger De 

FERDIGBETON(;I, 
• NYHET: Pumpebil utstyrt md 5 m3  trommel 

0924 meter mast 
• Betongbiler utstyrt med transportbánd 
• Betong leveres ogsâ utenom vanlige 

àpningstider etter avtale. Kveld evt. lordag. 
• Punktlig levering, gode moterialer og 

konkurrerende priser er vór mâlsetting. 

Telefoner: 
Kontor Mysen 09-89 00 34 
Fabrikk Mysen 09-89 03 11 
Fabrikk Hobo[ 09-92 11 39/92 12 00 
Fabrikk Vestby 09-95 07 41/95 29 70 

•j,Iettbefoiriig  
IOB 

Ullestrøm Hest og I-lund 
Solheimsgt. 7, 2. etg., 2000 LiI!estrørn 

TIf. 06/81 78 80 

Vi har ná 
pa tilbud 
TERMO 

ridestuvler 
For kr 498,- 

Nakr3 
APNINGSTIDER: 

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kI. 10-17 
Torsdag M. 10-19. Lordag kI. 9-14. 

Trenger De elektriker? 
Vi utforer alt fra industri 

til hus og smáreparasjoner. 

Pere av vâre montorer 
bor i Enebakk og kjenner distriktet. 

RING 09/86 54 53 

i AU1RSEIN 

Broknnusgrenda 1
1,10-4 Siggerud 
	

Elcktfo a 
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D*iese1b*i1e*ieire1, 
Nymontering, rutinejustering 
og rep. av Deres km.teller 
og fartsskriver utfores av oss. 

Skiver for alle typer pa lager. 

BILBERGING - BILGLASS - BILUTLEIE 
1820 SPYDEBERG 

MARTINIUSSEN'S BILSERVICE 
Døgnvakt: 83 77 76. Verksted: 83 80 54. Kontor: 83 75 08 

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tilpasses 
• Timebestilling 

Th'. 09-870524 

Optiker Krogh 
F, Ski Optiske 

(Princess Huset) 

Asenveien 1, 1400 Ski, 

IVY 
IS/ 	 /hasl 

NY 

~/jcuuu 
DUN= 
JAKKER 	 028) 
SKINN= 
JAKKER 	1785/ 

Ma-lrecL: 
kI. 9-17. 
Torsd. 9-19 
Lørd, 9-14 

Disse far ben a gâ pa - 
sá raska pa! 

JERNBANEVN. - 1400 SK - TLF. 09/87 8 

W561MWO KL/ER 
UNGOOMIHEARE 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	W414 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

FLATEBY: 
Ring Gerd Flateby, tif. 
9285 46, sá far du al-
le opplysninger. 

Vi har familie-/uføre-
og pensjonistrabatt. 

CERD FLATEBY 
lit. 92 85 46 

Edel's Hud- og 
Fotpleiesalong 
âpner I Rakkestadvn. 23, 
Ekebergdalen, 1. sept. 
Timebest. mottas e. kI. 16.00. 
TIf. 09/92 62 31. 

VEL KOMMEN 

S 

• ttsq.ct> 	 >4' -> • 

Fordi Vignett * Dekker hele Enebakk 
	

* Bryr seg om DIN hverdag 
* Vet mest om bygda 
	

* Er partipolitisk uavhengig 
* Skrives av enebakkinger 

Jeg ønsker et abonnement Ut âret for kr 70,-. 

Navn: 	  

Adr.: 	  

Vignett, p.b. 62, 1912 Enebakk 

Det finnes fire aviser som skriver om Enebakk 

Bare en er Enebakks lokalavis 

iijjifttt 

'r i U3ntt - ikke først - men tortsatt best og storst I Enebakk 

Teletonen er betjent i kveld til kI. 21.00 - TIt. 92 65 50 - 92 65 40 

Leser du Vignett allerede? - Bli abonnent, sá er du med pa a legge 
grunnlaget for en enda bedre lokalavis. 

Visste du at: 

• Vignett eies av bygdefolket gjennom et folkeaksjeselskap 
• Vignett har 1400 abonnenter. Det er 40% mer enn noen annen avis som skriver om Enebakk 

Abonner nà, og fâ  ijft 
for kr 70.- Ut âret 
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Sporty priser hos Sporten 
Sàlget starter 1. sept. 
Rester av  

ärets sykler 	-25%  
Fiskestenger 09 snener ±20% 
Frank Shorter 	± 40% 

HELLY HANSEN parkdresser skal vekk 

for 470,- NA 349.- 
GO'BITER 

Joggesko - fothallstØvler, 
joggedresser, kiorhestandige hadedrakter, 

gymtlrakter, T-skjorter 09 shortser 
HELT NED TIL 

G0% 
"fill enerati 
Ill/Ill SPOR T uu t-iii iv as 

Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90 

ITALIA ønsker nye og 
/izz.e 	gamle gjester 

velkommen til fly atmosfare 
og til vr internasjonale meny 

- RIMEUGE PRISER - 
IUNSJ frd LI. 11.00-15.00 

MIDDAG frakl. 15.00-23.30 

Son. kI. 13.00-21.30 

A la carte 
hver dag 

Eurocard/Visa Alle rettigheter 	TIf. 92 88 60 

SALGET 
FORTSETTER 

Bekledningsstoffer 
og barnetoy 

'/2 
PR'S 

Reste-
stativ 
for darner 

kr 100. 
pr. de 

GE-TE MANUFAKTUR 
TIf. 92 83 32 

Et for-

friskende 

10  var interfiora 

BREGNER 	 En del fargede 

oo kjeramikk potteskjulere 

Kr19 - 15°° IK1000

Flateby Blomster 

Vi selgep Ut 
restlager av Uniroyal sommerdekk 

Kom og fá et ti/bud! 
Service fra 11.00 - 18.00. Eventual! timebestifling. 

Apningstider: Man. - fre. 6.30 -21.00. Lor. 9.00-21.00. Son. 9.00-21 00 
OYEREN BENSIN & SERVICE 

1911 Flateby-09/9281 32 
MtIII 

	 MM" 

e jliflftctt 15 

stsrrelser 

20 rors solseng 
m/ansiktssol 
10 timer kr 250. 
Enkelttimer 30. 

X. 

Alt / hageutstyr, 
skogs- og verneutstyr 

Eget service- 
verksted 
Utleie av 

hagemaskiner 

SALG AV 
BARKMASSE 

TIf. 09/92 80 13 

Karisens 
Bilruter AIS 

Avd. Hageutstyr 
1911 Flateby 

Vans- og 
baoettøflel 

122 frakr 	I- 

Bomsko 

frakrG4 I- 

Turnsokk 

_- frakr54 U 

1;;zJVatajama 

ts 

Flatebysenteret, 1911 Flateby 
TIf. 02/92 83 74 

ILBUIJ 
ROMA MINERALVANN Ill FABRIKKPRIS 
OBS: Here typer med Iavt kaloriinnhold 

I LITER BRUS 
Assortert 	

10 Ted skrukork 

APNINGSTIDER: 
mandag-fredag kI. 	lordag ki. 

10-18 9-14 

TORVS 
MAT 

Flatebysenteret, telefon 09/92 83 38 

pant 
KUN ftff 
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Eneba" sWAssenter 
VEKTER - SQL -_AEROBIC 

Solarium er 
ikke bare 
brunfarge, 
men ogsà 
avslapning, 
nedstressing - kort 
sagt varm veIvre. 

Sol deg i hyggelige 
omgivelser med markedets 
beste solseng 
Wolff perfect: Solsengen som har slátt <knockoub> 
pa alle konkurrenter. Den har 11 supertynne ror 
ekstra som gir Ca. 50% mer for ansiktet. 

Garantert skille 

'11wx:n 
S01 AM OK ORT 

Apningstider 
Man., ons., tors. 

16.00-21.00 
Tirsdag 

12.00-21.00 
Fredag 

12.00-20-00 
Løraag 

11.00-14.00 
Skyv en venn over0  terskelen 
til en prøvetime NA. 

Ring og slà 
av en prat, 
eller stikk 
innom. 

Selvforsvarku rs 

p 	 
Hos oss blir du kvitt 
overflodige kilo, 
demper stresset og 
kommer I god form 
under kyndig 
veiledning. 

STYRKETRENING 
Her er det 
fysioterapeut 
pa huset, hvis 
du trenger 
d et. 
Ring for 
provetime mellom 
16.00 og 21.00 
09/926280. 

Det er fortsatt plass 
pa følgende kurs: 

Voksne: Man. 17.30-19.00 
Tors. 19.00-20.30 

Barn: 	Ons. 17.30-19.00 
Fre. 17.30-19.00 

Vi har et godt miljo I 
trivelige lokaler. 

Gymnastikk 
til musikk: 
Ku rset fortsette r, 

)) 	start i dag 
onsdag 31/8. 
Damer/jenter tren 
dere glade, 
med lett 
trening etter egne 
forutsetninger. 



TEXACO 
V1 kan bil 

Code 
tdhud 

pa felger 
og dekk 

TEXACO FLATEBY 
TIf. 92 88 05 

DIN LOKALE FORHANDLER 

/ / 	 / -•_) 

Startproblem - ring oss - vi kommer 

Itpningstider: 
Hverdager 	  07.00-23.00 
Lordager 	  09.00-23.00 
Sondag 	  10.00-22.00 

Full svice pa er  
bilen 

kr U:W 	Jr 

Tilbudet gjetder Ut september. 

Oljeslatt inntil 
5 liter 

kr 	I 

t3jelder ELJrOtOX 

heJrso/je 

* Vi henter og bringer bilen, uten ekstra utgifter 
*11 	 

	I 
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SPYDEBERG 
]Interior & Farve A/S 

V 

DIVERSE TEPPER 
SELGES UT FOR: 
TRYKTE TEPPER, LØKKEVARER ETC. 
(Lys beige, gràtt rn/rosa, skotskrutet) 

L 
PR. M2  

 

	 4 

MAN - FRE 

9-17 
TORSDAG 

9-19 
I m; 

    

 

Nor 

  

  

LORDAG 

9-14 

   

       

  

TIf. 83 71 54 

    

       



uFtEN 
LOHHSOM !:r 

ill1  

IIaIIl1J 
s,w '-4 

Iijjtwtt 18 

TILBUDENE WELDER 
TORSDAG, FREDAG, 
LORDAG 

GJOR HANDL 
M MAL  

NORGES STORSTE 
DAGLIGVAREFORRETN ING! 
GRATIS PARKERING! 

FRA FERSKVARED!SKENE 

ENTRECOTE fersk mornet, pr. kg 152,90 	  

SPORTSPOLSE fra Stabburet, pr. kg 73,10 	  

KNAKKPOLSE fra Gilde, pr. kg 86,- 

BOGSKINKE lettrøkt, vac., fra Gilde, pr. hg 21,60 	 

SPEKEPOLSE stabbur, hel, 900g, pr. stk. 164,10 

FRA DEL IKA TESSEN 
HAMBURGERRYGG 
nyskáret, los vekt, pr. hg 23,60 	  

SOLO 1 i, 9,10 

SOLO LIGHT 11, 10,10 	  

MAISKORN 1/3 bx 	  

FRA FRYSEDISKENE 

TV-PIZZA m/kjott, 600 g 	  

HJEMMEFRYS 10 pkn., Lollipop - Pin-Up - Splitt 	 

FRUKT - GRØNT 

BANANER pr. kg 	  

GULROTTER i bunter 	  

LOK2kg 	  

FRA FISKEDISKEN 

KOLJEKAKER nystekte, pr. kg 	 2580 
FRA OSTEDISKEN 

CAMBOZOLA losvekt, pr. hg 12,- 	  7 0  

POTETSALAT 475g, 17,90 	  8 
REKER I LAKE 300g 	 32 90  

PEANOTTER 500 g 	  990  
JORDBER, BRINGEBR 

1 kg 	1290 
SOLBER 

Lokerom 
for 
do smd. 

KAFFE BAR 

• 50 meter 
ferskvaredisker. 

U Egen tiskeavdeling. 

• Alt du trenger 
pa ett guv. 

• Kundevennhig 
âpningstid. 

JUICE appeisin, 11, Nora, 14,25 
	 690 

UTROLIG BILLIG! 
SOMMER-/GJESTEDYNE 	 7flKJ str. 140x200 cm. Sa langt beh. rekker 	 I 

PUTE 50x70 cm, ass. monstre 	 29 00  

SENGESETT 2-delt, blâ el. mintgronn 	 49 90  
PUTE 50x70 cm, gui el. mintgronn 	 39 

BEGONIA store, flotte 	 18 00 

KRYSANTEMUM flerefarger 	 11 90  

ZEBRAPLANTE 	 29® 
STUEASK 	 18® 
BJERKEFIKEN 
	

9090 

FUGLEREDEBREGNE 	 29 90  

SYPRESS 	 3450 
BANANPLANTE ca. h. 80/90 cm 	

3990  
KOKOSPLANTE ca. h. 170 cm 	 89 00  

YUCCAPALME m/3 stammer, h. Ca. 2 m 	
37500  

LEKEKASSE i piast, rosa el. lys blá 	
39% 

KAKEDEKSEL m/lokk 	 29 50  

BESTIKK 24 deler, rustfritt stál 	
7950  

HOYANG KASSEROLLER mellomtykke 
21 m/skaft el. ører 139,- 	  89 00  

2,71 m/orer 149,- 	  
93% 

3,51m/orer175,- 	 119 
HOYANG STEKEPANNE 
slim-line, 26 cm o, 239,- 	 139 
ILDFASTE FORMER seft a 3 stk. 
pen gavepakning, 139,- 	  

7900  

APENT 10-20 (9-18) 

98° 
2990  45% 
1190  
4980 

1190 
 

580 
+ pant 

295  

12 1690 
 

7% 
980 

9% 

RA kfl! N!A! !N 

P  
PARKERING 

Fri parkering 
Trill varene 
roll UI 
i bilen. 

RULLESTOL 

Ut gangskas se 
OR toaloll 
tilretlelagt 
for lunksjons-
hernmede 

Kaffobar 
mod god 
plass. 

It 
ISBAR 

• Tipping - Lotto 

• Bytterett. Husk a ta vare 
pa kupongen. 

• Eget baked. Ailtid ferske 
brød og bakevarer. 

• Kjempeutvalg med 
kvalitet I høysetet. 

IN Lave priser. 
IN Kjempegode tilbud. 
• Smartkort/Mini•bankkort 

PA MAXI! 

Solhe!msvn. 91, Skârer 	
71VtI1URUtt LUIIDAUER 

TIf. 70 08 10 

den trivelige kjempen 
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Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

7 	peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

TANNLEGE TANNTEKNIKER 

Auôi Erling Rod A/S 

FRISOR 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 9281 24 

Roll NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

Selge/kjope 
bil - camp.vogn 

etc. 
Kontakt oss! 

Annonse/datasaig 
t1f. 92 63 48 12.00-21.00 

Ristorante ITALIA a.s' pizzeria 

Alt i mat til hverdag og test. 

Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIt. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

Økonomi & Regnskap Enebakk A/S 
Alt innen regnskapstjenester" 

Reg. revisor Sten Roy/k 

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

Lantliruksregnskap, Økonomi 
& handelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

GLASSMESTER 
KVIKK RENS 

f/I, 	. 
taa7-arna 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

Utsigts rammeverksted 
Alt.i innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvare//trykk 

1911 Flateby - tit. 92 86 10 
Ogsa kveldstid 

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TOANERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

Flateby Antirust 
Kjøp og salg av hilep 

Kommisjori opptil 100% finansbistand. 

TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby 

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

SKEIISMO DYREKIJNIKK 
Vet. Knut-Arne Navcrdal 

N. Rhisgàrd, Kjeller 
(skill Ira Fetvn. v/f typlassen) 

Apningslider: 8.30-15/17-19' 
Timebestilling 06/87 85 00 el. 

"DROP IN" 8.30-14.Stengt heig. 

RØRLEGGER 

ENTREPREN0R 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TIf. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

EL-INSTALLASJON 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

I 
I 
Eli_AG Kieden av auIOtise,te 

elekl,o,nslallato,e, 

SJAFØRSKOLE 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Masse A - Masse B 
Teorikurs Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Oppl.ring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

BILFIRMA 

MURERE 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

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

TØMMERMESTER 

DAME- OG HERREFRISØR 
SQL - PARFYMERI 

Sommertid 1.6. - 31,8. 
Mand. - fred. 10.00-17.00 

Torsd. 10.00-18.00. Lord. 9.00-14.00 
Forretningsseriteret, 

Ytre Enebakk - tit. 92 54 13 

SPESIALFORRETNINGER 

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

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77. 1912 Enebakk - tit. 09/9262 94 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

TIf. 09/926118-09/926256 
094/25 366 - 094/08 438 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

KjOpe eller selge 

eiendom? 
Kontakt: 

K.S Yrkesklaw 
Askimv. 1, 1820 Spydeberg 

ik 	
TIf. 09/83 81 54 

Langdag ortsdag og torsdag til ki. 19.00. 

Lennestadvn. 5 	18. 09/92 65 43 

1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

.ô 	Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

09 modernisering 

Fast pr/s 

Enebakk rBrleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Váglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 92 43 54 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

1800 Askim 

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

Tit. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot lakkering 

og opprettirlg 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
BeiJIing,haer. Adv. Hege A. Try FjeII/eien 05, 1914 VIr, E,,ebairk 1/f.: 09/92 55 70 
	-a 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 

bedrifts-rbdg ivn ing. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk -tit. 92 4774 

nebakk 
egnskapkontor 

Medlem av 
Norske Reg nskapsbyrâe.rs Fore ning 

TIf. 09/92 63 03 	
KR Postboks 24 

1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

Enehakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKE AM ESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 09/92 46 82 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

,,- 

II]1111F. 
FI1hEFI1 

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

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

INSTALLASJONSFIRMA 

KJflL BRENOJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Mettes llãrdesign 
Dame- og herrefrisør 

Saig av hárpreparater og parfymeartikler. 

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

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

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Apningstider: 
Mand. -torsd. 	  9.00-17.00 
Fredag 	 11.00-19.00 
Lordag 	  9.00-14.00 

Hilsen Ase Mette 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 92 80 49 

Enebakk 
Triisformator 

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



' 
'ta 

Tilfredse smãrollinger pa mammas fang. 

Atte nye smâ enebak-
kinger pa mammas 
fang. Kan man tenke 
seg et triveligere syn 
med tanke pa bygdas 
framtid. Og nãr omsorg 
og oppfølging fra for-
eldre og fagpersonell er 
perfekt, da ligger alt til 
rette for en trygg og 
god oppvekst i et godt 
fellesskap til beste for 
Enebakk 

Praten gikk livlig rundt kaf-
febordet da Vignett dumpet 
ned midt i barselmØtet pa 
Enebakk helsestasjori, hvor 
atte mer og mindre nybakte 
mØdre var samlet for a ut-
veksle erfaringer, là svar pa 
spørsmál, og veledning fra 
fagfolk. Alle disse mØdrene 
har gàtt pa svangerskapskurs 
i regi av helsestasjonen, og al- 

le var ski Ønt enige om at dette 
var et kurs de hadde hatt stor 
glede og nytte av. Og resulta-
tet, ja det er fantastisk. Fire 
gutter og fire jenter. Kom ik-
ke her og snakk om at Ene-
bakk ligger etter med kjØnns-
kvotering! 

— Hensikten med slike kurs 
er fØrst  og fremst a forberede 
kroppen pa det som skal skje, 
sier 	helsesØster 	Sisse 
Gundersen- Det er ikke noe 
vanhig trimparti. Her lrer 
man avspenning, pustetek-
nikk, etc. Kursene er lagt opp 
med undervisning av fysiote-
rapeut Anne Marit Ralger, 
helsesØster Sissel Gundersen 
og jordmor Unni Henriksen-
Vi prioriterer l.gangs fØden-
de, og nytililyttede sier Sissel. 
-Nàr det gjelder den siste 
gruppen er det viktig blant 
annet med tanke pa kon-
takteskaping i miljØet. Det 

eneste vi kunne Ønske oss er 
at kursene skulle vare lengre. 
Den senere tiden har det butt 
korte kurs, blant annet fordi 
det er sá stor spredning pa 
termin at det bllr vanskehig a 
là til lengre kurs. 

Nár alle har fØdt bhir det in-
vitert til barselmte, som pa 
en mate markerer bade slut-
ten pa kurset og begynnelsen. 
ønsket er at mØdre og barn 
kan opprettholde kontakten 
man har Mitt, kanskje motes 
jevnhig 	og 	utveksle 
erfaringer.- Vi vet at mange 
har opprettholdt denne kon-
takten, og hatt stor glede og 
nytte av det i mange ar, sier 
Sissel, og legger til at et nytt 
barselmØte er pa gang, etter 
et senere gjennomfØrt kurs, 
hvor ikke aile har nedkommet 
enda. 

Her er Enebakks stolteframtid, Kanskje ser det likevel ikke sà mØrkt utfor 
folkepensjonen. 

IKKE FRYS 
I VINTER! 

bapthol Bpensel 
HOLDER DEG VARM 

Rask levering av: 

PARAFIN DC 
FYRINCSOLJE 
Til jordbruket og lastebilen: 
Autodiesel og smoreoljer. 

Best.tlf 	 924047 
Privat: 	  92 46 52 
Tankbilen 	 094/18967 

A 
fØre et rimehig utvalg av barne-
flimer og norske produksjoner 
provoserte Fr.ps Egil SØrensen 
til de graderat han sa nettopp 
dette punktet som en bekrefteise 
pa behovet for sitt partis 
eksistens.SØrensen sa at etter-
hvert som de andre partiene i tur 
og orden landet pa Fr.p.s stand-
punkter i en rekke saker, og 
etterhvert som galiupen viste 
stadig stigende tall for Fr.p., had-
de han vurdert om tiden kanskje 
var moden for a legge ned det en-
gang hUe protestpartiet. :-Og sà 
siãr altsà Enebakk hØyre  til, sa 
SØrensen.- Jeg ma minne Ene-
bakk HØyre  om at det er i kom-
munestyret stortingsvelgerne 
befinner seg. — Ingen pàlegger 
bevillingshavere for saig av 01 a 
selge Zero. Sàvidt meg vites er 
det bare Nasjonalteateret som 
pàlegges samme plikt som den 
man na vii pâlegge videofor-
handlere I Enebakk. Og med hen-
syn til det enstemmige kultur-
styrevedtaket, trodde vàre repre-
sentanter at de dreide seg om ge-
nerelle regler som man matte 
akseptere.Men dette er regier vi 
pâlegger vàre nringsdrivende 
sa SØrensen, som var spent pa 
hva Høyres  representanter yule 
gjOre. -AP vet vi vil regulere det 
meste. Men vi kan aldri pàlegge 
noen a ha noe I sin virksomhet 
hvis det ikke er iØnnsomt. Ole 
Brum er bra, men det nytter ikke 
hvis folk ikke vii ha ham. A pa-
legge nrIngsdrivende dette er 
toys. Jeg hàper kommunestyret 
vii avvise dette kvasisprØytet,  sa 
Sorensen. 

— Er det en bransje som har be-
hov for reguleringer er det video-
bransjen, mente Tom Nilsen, 
som Ønsket a stØtte norsk kultur, 
og kinodrilt pa grunn av den sosi-
ale funksjon. Ogsâ Dag Skaug 
tok til motmie mot Fr.p. og sa 
at han synes det var unOdvendig 
av partiet a markere sin mot- 

stand mot kultur sà sterkt. Han 
minnet ogsâ om at partiets repre-
sentanter i kulturstyret syntes 
bestemmelsene var bra. — Det 
er tull av Sorensen a si at de ikke 
visste bedre, sa Skaug, som ikke 
kunne ski Ønne hvorfor sikker-
hetskontrohhen ikke kunne stà 
der. 
Ogsà Anne Marit Nss, ga ut-
rykk for full stØtte til de foreslàt-
te konsesjonsvilkàr. — Jeg har 
aldri vrt sà overbevist nàr det 
gjelder behovet for bestemmel-
sen om barnefilmer og norske 
produksjoner som etter a ha hØrt 
pa SØrensen, sa hun. 

Christian ButenschØn, H, Kun-
ne ikke se noen problemerermed 
de omstrldte punktene. De nors-
ke filmene pa videomarkedet, 
som Flâklypa, Olsenbanden, etc. 
er  ikke tapsforretning for utleier-
ne. Sànn sett skuihe det ikke v-
re noe problem, a vedta disse vil-
karene. Og det kan vre all right 
med en sikkerhetsventil, mente 
ButenschØn. 

— Øyvind StrØm, Fr.p. fryktet 
ogsá risikoen for et restrlktivt 
kulturstyre som I egenskap av 
overvàker kunne komme til a dra 
inn konsesjoner med loven i 
hand, dersom disse bestem-
mehsene flkk stà. -Tante blà og 
tante grØnn  koster en forhand-
her 1200 kroner 

Hvis dette ikke er lØnnsomt, ma 
han ta inn pengene páandre ill-
mer. Vil en videoforhandler leve, 
ma han ta inn et spekter av det 
som markedet vil ha. Man er 
nØdt for A tenke Økonomisk, og 
markedet regu.herer seg selv, uten 
slike bestemmel.ser. De foreslàtte 
spesielle vilkàr 	bli en be! 
ning. Om retten til a nekte kon-
sesjon av hensyn til kinoers kon- 
kurransesituasjon, 	mm 
StrØm forsamlingen om at video 
ogsa er kultur, og at han ikke vii-
he vre med pa a gi en kinosjef 
mulighettil a utestenge en video-
forhandler. 

No,  

    

Annonsepriser: 
1. side pr, mm kr 5.95 
Alm. plass pr. mm kr 2.70 
Tekstside pr. mm kr 3.70 
lnnlev.frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 1200 
Forretn.anri.: Mandag kI. 9.00 

Abonnementspris: 
Kr 110 r 

I  - pr. halvâr, kr. 220,- pr. âí. 

   

Redaksjon og ekspedisjon: 
Nyberg 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
Tlt telefax og eksp. 92 60 04 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 3298 

Privattelefoner: 
Ans. red. Aslaug Tidemano 92 45 35 
Ann.kons, Bjorg Olerud Pettersen 92 53 88 
Arin.kons. Solveig Eriksen 83 72 56 
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