
        

  

Lilleputter i sperklasse 

  

  

Foranfra V.: Roar Martinussen, Per Opsahi, Tom-
my Strandvold, Bernt Myrer m/maskoten Drifus og 
Kim Andre Farago. 

Hurra for IL Driv lilleputter 76. Ikke bare 
vant de sierien for tredje áret pa rad, men 
de gjorde det med en malforskjell pa 146 - 
31. Hver eneste kamp gjennom hele serien 
bar dette flotte laget vunnet. 

Bakfra v.: Steffen Steen Jacobsen, Per Amund Sol-
berg, Mariano Lopez, trener Laszlo Farago, Tom Ha-
ga, Stian Dybdal og Mats Are Halvorsen 

Guttene har spilt sammen siden de gikk i 
første kiasse og hvis de holder fram som de 
stevner, kan klubben se en iys framtid i mo-
te. 
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Detjobbesforfullt  med àfà Kirkebygden barnehage 
ferdig til nyttâr. Og muligheten for áfinnefram til al-
ternativer til ren kominunal drift er tilstede. 

Selv om det ser dystert ut, er ikke alt hap 
ute for driftsstart ved Kirkebygden barne-
hage fra tidlig pa nyáret. Foreldregrupper 
er ute og sonderer muligheten for utradisjo-
nell løsninger, og administrasjonen er av 
helse og sosialutvalget palagt t legge fram 
forsiag til alternative driftsformer innen 1. 
november 	 Se siste side 
-------- --- - --- 
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Kjøp og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansietings- 

b/stand ordnes. 
Vi ska f/er til veie 

de fleste bi/merker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 

Nr. 36 Onsdag 5. oktober 

 

5. árgang 

    

  

Løssalg kr. 5.00 

 

Lokalavis for Enebakk 

     

      

Politi 
runden 
Innbrudd 

Fredag ble det opp-
daget innbrudd i ei hyt-
te i Rausjømarka. Ty-
vene hadde fâtt med 
seg noen høyttalere, og 
hadde for sikkerhets 
skykd ogsá sprøytet 
rundt I hytta med et 
brannslukningsap- 
parat. 

Skyting 
Fredag kveld matte 

folk fra Iensmanns-
etaten rykke ut til et 
omrâde Øverst i Øde- 
gârdsveien pa Flateby, 
hvor det var meldt om 
skyting. Da politiet 

_kV 	am INV 	Ti *1 
gutter pa vei hjem. 
Guttene hadde drevet 
C7dl Pçk vf i 

mente selv at de skjøt 
lovlig og sikkert. 
- Det er ikke noe rart at 
folk reagerer pa sky-
ting I umiddelbar nr-
het av boligomrãdene, 
sier lensmannsførste-
betjent Stig Hansen.—
For mange har en for 
lettvint omgang med 
vápen. I dette tilfelle 
var allerede folk fra 
Romerike politikam-
mer pa vei ut. Dette er 
unødvendig bruk av 
politiets ressurser, sier 
Hansen. Han har stor 
forstãelse for at folk 
blir engstelige nar det 
skytes i nerheten av 
bebyggelse, hvor folk 
vanligvis ferdes i friti-
den, det vre, seg pa 
joggeturer, eller for a 
lufte bikkja. 

TEXACO 	  
VI KAN BIL 

SPOR US 
Bliruter, reparasjoner 

pa alle bilmerker 
til rimelige priser. 

Texaco Flateby 
TIf. 09/92 88 05 



En ex-purk og en ex-hore 
som bare har livot a tape. 

Torsdag 6.10. 
U) kl. 19.00: 

,,Rent a Cop" 

SØndag 9.10. 
B) kl. 16.30: 

<<Rømlingene" 
U) kl. 18.30: 

-Rent a Cop" 
V)kl. 20.30: 

'<Vitne i fare 

Goran Fristorp 
til Enebakk 

Neste onsdag er det kiart for hØstens andre konsert I 
regi av Enebakk kulturstyret. 
Da kommer GØran Fristorp til Enebakk-og.bolderkon-
sert pa Mjr ungdomsskole. 

En svensk kritiker har sagt fØl-
gende om Gøran Fristorp: "Aidri 
for har menneskene hatt sâ mye 
A sysselsette Ørene med". 

De som har opplevd GØrans 
praktfulle stemme, gitarspillet 
med de kiassiske undertonene og 
den nrmest antikvariske 
stemningen som oppstár vet a 
bekrefte dette. 

I Norge fikk GØran  Fristorp 
sitt endelige gjennombrudd med 
sin tredje LP plate, med dikt av 
Nils Ferlin og tonesatt av Fri- 

storp i samarbeid med arrangØ-
ren , Leif Strand . Etter den tid 
har sangerens varierte framstØt 
ovenfor det norske konsertpu-
blikum resultert i solid anseelse 
hos kritikerne, og Økt entusi-
asme hos et stadig stØrre  pu-
blikum. En overraskelse for man-
ge er GØrans blendende opp-
visninger som gitarist, Likevel 
synes hans praktfulle stemme a 
vre den viktigste ressurs og 
egenart, selv om det kansakje er 
samklangen som gjor hans kon-
serter til denne unike opplevel-
sen av stemningsformidling. 

I Herrens hender 
Sal. 31, 1-6 

Salmenes bok i Bibelen er en bØnnebok. Mang en 
gang kan det vre godt a bruke de formulerte bØnnero-
pene der. Det var et ord fra samle 31 Jesus ropte ut for 
han ândet ut pa korset: <4 dine hender overgir jeg mm 
and- v. 6. 

Vi har fatt rett a rope til Gud i alle situasjoner. <<Be, 
sá skal dere fa>>. Let, sá skal dere finne. Bank pa, sâ skal 
det lukkes opp for dere>>, sa Jesus, Matt. 7.7. 

Det ligger en stor kraft I det a be, og sâ er det et kall 
til oss a bruke denne retten i var hverdag, bade i glede 
og sorg. BØnn i Jesu navn er a lukke Gud inn i vârt liv. 

La oss ikke gâ trett i var bønnetjeneste. Jesus har by-
et at vâre bØnner blir hørt. Men sá vet du ogsá at Jesus 
lrte oss a be. <<La din vilje skje>>. Han som hay den sto-
re oversikten, vet hva som tjener til var velferd, og vi 
skal i trygghet fâ legge vârt liv i Herrens hender. La oss 
gjØre det, og hente frimodighet fra det i var livsstrid. 

S.H. 

(SAVANNAH iflge#1,, 

MARK MILLER 
DONOVAN SCOTT BRIDGEITE ANDERSEN.  

1  11  h2ntt 

Gudstjenesteljste 
9. oktober 1988 

Enebakk 
Stranden bedehus, Flateby, 
kl. 11.00: Barnas misjonsdag 
v/J. MØller, Po Chu GrØnvold 
og Heigheim. Kirkekaffe. 

Hipp hurra, 
ná skjer det! 
Vi gifter oss i Mari kirke lØr-
dag 15/10 kl. 16.00. 

Glenn og Irene 

3 x 3 HURRA! 
for Marit Bjerkesmoen 
som fyller runde âr. 
Gratulerer med dagen. 

Hilsen Venner 

Betel 
Husk ukens mØter. Vi mi-
ner spesielt om inspira-
sjonsweekend. 

Se ann. 

Enebakk 
bondekvinnelag 
starter kurs. 

Se ann. 

Enebakk Senterpar-
ti 
har nominasjonsmøte. 

Se ann. 

Enebakk Pensjonist-
forening 
har medlemsmøte. 

Se ann. 

E.I.F. Fotbaligruppa 
samler lopper. 

Se ann. 

I.L. Driv hoppskole. 
Se ann. 

Flateby kino 
Se ann. 

I morgen viser Flateby ki-
no Rent a Cop. 
Her tinner vi Burt Reynolds 
som ex - 
Ii som ex - hore , som bare 
har livet a tape.... 

Ukens barneflim er den amen-
kanske ROmlingene (Savannah 
smiles). Alvie Gibbs (Mark Mil-
ler) og Boots Mc Gaffey (Dono-
van Scott) flykter til Utah etter 
at Boots far Alvie ut av fengselet 
i Texas. Alvie tar alle avgjOrelser 
og Boots prØver a fA dem ut av 
ufØret. Men alt g.r galt, helt til en 
liten seks ar gammel pike, Sa-
vannah (Bridgette Andersen) 
gjemmer seg i baksetet pa den 
gamle bilen de har stjalet. 

SØndagsens voksenfilm er Vit-
ner i fare. Filmen handler om Mi-
ke Keegan (Tom Berenger), en 

Tre vii bli 
Økonomisjef 

Det er tre sØkere til stillingen 
som Økonomisjef i kommunen. 
De tre er: Kirsten Tegle Bryne, 
Spydeberg, Andreas Lund, Ene-
bakk og Vidar Sandem, Ene-
bakk. 

Administrasjonsutvalget be-
handler saken i morgen kveld. 

Hvem har 
betalt? 

—Hvem har betalt kontingen-
ten? Det er det store spOrsmálet 
for Vaglia vel om dagen. Etter at 
de sendte ut giroer for innbeta-
ling av medlemskontingenten 
har det blant alle innbetalingene 
ogsa kommet inn 14 giroer hvor 
avsender hr glemt a fylle inn sitt 
navn. Vellets folk er saledes i vill-
rede om hvem disse 14 personene 
er. Det bes derfor om at personer  

politimann som lever et harmo-
nisk familieliv i Queens, New 
York. Da vakre , rike Claire 
(Mimi Rogers) blir Øyenvitne til 
et mord, er Mike en av politi-
folkene som blir satttil a sørge for 
hennes sikkerhet, og sakte, men 
sikkert blir hans liv flerret i styk-
ker... 

som har betalt kontingenten 
uten a páføre avsender pa giroen 
til a kontakte Karen Hagen, eller 
evt. sende inn kopi av innbetalin-
gen. 

Eva Ek,(H) 
er av et enstemmig kommune-

styre valgt som ny leder av helse 
og sosialutvalget etter at Liv Vi-
kan (H) fikk mnnvilget sin sØknad 
om fritakelse fra dette vervet 
p.a.a. helsemessige arsaker. 

Bevillinger 
Et enstemmig kommunestyre 

gikk mandag kveld inn for a gi 
Trond Botness, Tores Mat A/S 
bevilling for salg av 01 i kl. 2 i 
perioden fram til 31.3.1990, samt 
rett til salg av juleøl kl. 3 i tiden 
1.12. - 15.1 i bevillingsperioden. 

Ogsa Tove Hagen, Bolseths 
eftf., ble innvilget samme bevil-
linger i samme tidsrom av et en-
stemmig kommunestyre. 



Kj'ent i Enebakk 

Visst var det mange som kjente igjen 
eiendommen Lia I Flatebydalen. Dette 
var en bolig for ansatte pa Flateby Cel-
lulose. 
Av de som har ringt oss med rett svar, er 
følgende trukket ut som vinnere av hver 
sitt lodd i pengelotteriet: 

Trygve Back, Flateby 
Viktor BrunstrØm, 
Kirkebygda 

Enebakk kommune, 
teknisk etat. 

Vi forsøker oss med en ny nøtt. 
Vrer oppmerksom pa at bildet vi presen-
terer er svrt gammelt, selv om bygnin. 
gene er relativt uforandret.Vet du hvor 
dette er, sâ send oss noen ord, eller ring 
tif. 92 60 04 innen tirsdag klokka 12.00. Vi 
trekker ut tre nye vinnere av lodd i pen-
gelotteriet. 

I 
Natt til fredag brøt uvedkommende seg inn i Mjer ungdomsskole, Tyvene 

kom seg inn i bygningen ved a knuse ruta pa heimkunnskapsrOflflflet. De 
stjal en videoopptaker, et stereoanlegg og et farge TV apparat. 

Garanti 
I forbindelse med avvikhingen av 
arets EM pa vannski for juniorer 
pa Mjr, arrangerte Trekkspill-
gruppa Frisk Luft i samarbeide 
med toradergruppa Rallaren di-
verse arrangementer i Mjrhal- 

hen. To av arrangementene gikk 
med kjempeunderskudd, og 
klubbene liar vrt nØdsaget til a 
ta opp et lan pa 40.000 kroner i 
denne forbindelse. Kommune-
styret gikk mandag kveld en-
stemmig inn for a gi kommunah 
garanti for dette lânet. 

kif 	/ I/7 

Mjcer ungdoinsskole - (let er ikke fin rsre gang uvedkornrnende brvter 
seg inn her. 
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Innledningsvis gikk Hansen, 
mildt og humoristisk i rette med 
vàre holdninger: - Stakkars alle 
disse andre som ikke er her i 
dag., og som har alle disse pro-
blemene a stri med. 

Som en rod trâd gjennom hele 
inniegget gikk apellen om kon-
troll med ungdommene -Kon-
troll er ikke utidig inbianding, 
det er ikke at man ikke stoler pa. 
Kontroll er omsorg, sa Hansen. 

Sjekk! 
Hansen la hovedvekten pa 

Økende rusproblemer i miljØet, 
og bereftet at alle stoffer finnes i 
Enebakk. Han bekreftet ogsà at 
enebakkungdommer helt ned i 
14 15 ârs alderen misbruker hasj. 
Foreldrene fikk fyldig infor-
masjon, blant annet om indika-
sjoner pa at ting er galt. :-Likeg-
ladhet med utseende, nye yen-
ner, Økt hemmelighetskremmeri, 
dárlig konsentrasjon, manglende 
interesse for skolearbeid og an-
dre ting, skulk. Andre ting man 
bØr vre oppmerksom pa er fre-
netisk utlufting,stort konsum av 
sot drikke og sØtsaker i forskjel-
lige varianter. Det ble ogsâ opp-
fordret innstendig til at foreldre 
sjekker nar avkommet ligger bor-
te i helgene. Er det ná sa sikkert 
at han/hun er der hvor de sier. Ta 

m en telefoil sjekk om ungdomen 
virkelig er pa oppgitt sted. - Det 
header stadig at vi treffer pa ung-
dommer rekende ute seint natte-
stider, eller pa morgenkvisten, 
nar foreldrene antagelig sover i 
trygg forvisning om at avkom-
meter et helt annet sted. sa  Han-
sen. 

Bruk utstØtingsme-
kanismene 

Han bekreftet ogsa, at hasjmis-
bruk Øker i Enebakk, ikke minst i 
Ytre, og undertreket hvor nØd-
vendig det er at man forhindrer 
at det bygger seg opp et miljØ 
rundt dette.- Ingen sitter inni 
skauen aleine med ei pipe og rØy-
ker hasj, sa han. Deter en del for-
utsetninger som ma vre til-
stede. Det er viktig at ungdom-
mene ikke aksepterer hasjrØy-
king pa fester gjennom en passiv 
holdning til det som foregár, og 
det er viktig at man bruker Ut-
stØtingsmekanismene. Det er feil 
a tro at man ved a apne for venn-
skap med folk i stoffmiljØer vil 
kunne bevirke at noen kommer 

Nytt permisjonsreglement 
for skolesektoren er ná pa det 
nrmeste ferdig utarbeidet. 
Reglementet skal behandles 
pa skolestyrets neste mote. 
For tiden er det ute til hØring 
hos organisasjonene, og man 
venter at kommentarene 
foreligger i begynnelsen av 
neste uke da etaten skal ha 
mote med de hovedtillits-
valgte. 

Det er pa oppfordring at 
man ná har utarbeidet nytt 
permisjonsreglement for an- 

ut av den onde sirkelen. Det er 
snarere tvert imot. Gir man folk 
fra slike miljØer en sjanse i form 
av en apen dØr, ma man gjØre det 
helt klart et et brudd pa tilliten 
er det samme som at dØren luk-
kes ettertrykkelig. Her er det vik-
tig med konsekvens. 
Mengder av utstyr 

Hansen viste fram en mengde 
utstyr, beslaglagt i forbindelse 
med stoffmisbruk i Enebakk. Her 
var alt fra opiumslamper og hasj-
piper til sprØyter i forskjellige Ut-
fØrelse. Mengder av utstyr. Smâ 
flate blikkbokser med rødlig po-
made. -Til a smøre seg med pa 
leppene, forkiarte Hansen. De 
smØrer seg ustanselig fordi de 
blir sa tØrre. Og drikker enormt 
med sot drikke. 
Det meste av det belaglagte Ut-
styret dreide seg imidlertid om 
utstyr knyttet til hasjmisbruk. 
Et stort antall maispiper og chil-
lumpiper, rister til pipene og vek-
ter i forskjellige utfØrelser. 

PA foreldremØtet hadde Han-
sen ogsa med seg en koffert med 
prØver pa alle de vanhige narko-
tiske stoffene som er i omlØp, 
selvsagt forsvarlig forseglet i 
plastbokser. 

Kofferten oppbevares til vanlig 
pa Romerike politikammer 

Forskre 
pa forseglede pillesker med van-
ilge medikamenter som paralgin 
forte og beroligende midler som 
valium, librium, stesolid etc.. 
Lovlige medikamanter nár de er 
foreskrevet av lege, men som og-
sa anvendes av misbrukere. Og 
hvorfor man ikke kan holde 
fengslene stoffrie var lett a be-
gripe nar man stirret pa knap-
penalssma LSD biter. Det var og-
sa eksempler pa hvordan stoffet 
var drysset bakpá frimerker. 

Kofferten inneholdt ogsà luk-
teprøver pa noen av stoffene. 

Nettverk 
Betydningen av apne kom-

munikasjonskanaler mellom alle 
som har ansvar for ungdommen - 
hjem, skole, lokalsamfunnet ble 
sterkt understreket. Det er bedre 
a ringe en gang for mye enn en 
gang for lite. Hver og en av oss 
har et ansvar her. Er vi det be-
visst kan vi i samarbeid vre 
nettopp det sosiale nettverk som 
er nødvendig for a ta yare pa ung-
dommen var. 

satte i skolesektoren. I for-
bindelse med en del studie-
permisjoner i var oppsto det 
en del turbulens og politiker-
ne Ønsket derfor a fâ utarbei-
det nye regler. Stort sett føl- 

Tjuvgodset ble funnet igjen 
i en bil som hadde stâtt par-
kert pa parkeringsplassen 
nede ved riksyeien i et par 
dager. Fredag morgen skulle 
bilen taues bort av Falken, 
og ble da for sikkerhetsskyld 
ransaket av politiet som fant 
flattens fangst fra Mjr, 
gjemt under setene i bilen. 

En enebakkgutt i 16 - àrs 
alderen ble pâgrepet av pohi-
tiet like utenfor bilen, idet 
den skulle kjØres bort. Gut-
ten har tilstátt tyveriet fra 
skolen. og barnevernsnemn-
da er yarslet. 

- Eieren av bilen, en sort 
folkevognbuss, har etter det 
Vignett far opplyst ved Ene- 

ger det nye reglementet opp-
trukne stier og tidligere prak-
sis i forbindelse med permi-
sjoner i sektoren,sier skole-
sjef Hans Erik Holm. 

Ikke 
mine barn 

Under siste foreldrerâdsmøte ved Mjr ungdoms-
skole holdt lensmannsførstebetjent Stig Hansen et 
tankevekkende innlegg om enebakkungdom, slik de 
oppfattes av lensmannsetatens folk. 

Nytt permisjonsreglement 

bakk lensmannskontor ikke 
hatt noe med innbruddet pa 
Mjr a gjØre. 
- Vi har i en tid observert 

bilen rundt omkring pa for-
skjellige steder i Ytre, og den 
har blant annet kjØrt med 
falske skilter , sier Hansen. 



- Et budsjeu vi kan leve med, sier kst. helse- og sosialsjef Knut E. Jo-
hansen. 

At Personkortet er butt like vanlig 
som kontanter pa restauranter, ben-
sinstasjoner og i kiesforretninger, 
visstedu kanskje. Men hva med alt 
det andre . . .!!? Na kan du nemlig 
bruke Personkortet til a kjope deg en 
fly kjaiedegge, nye stovietter, jogge-
sko, klokke og sialombrilier. Ja, til og 
med meik og brod kan du ná betale 
med verdens mest utbredte betalings-
kort, Personkortet 

is. 
Bet 

r fra VeStera'len, 
d Personkort. 

A/JO/C 
En god bank gjordet enklem 

Sjkkheftet"! Vi gir deg 3 mâneders angrefrist. 

Personkort er tryggere enn 
kontanter, og iangt enklere enn sjek-
ker. Vii du vite mer? 
Velkommen innom nrmeste ABC 
bank! 

4 	  Igrntt 
Helse- og sosialbudsjettet: 

Ingen katastrofe! 
- Situasjonen i helse- og sosialetaten er kjelkete og 

vanskelig, men det er ikke katastrofe, sier kst. helse-
og sosialsjef Knut E. Johnsen. 

Helse- og sosialutvalget har ná vedtatt et budsjett-
forsiag for 1989 som balanserer med ca. kr 32 000 000. 

- Med dette beiØpet  er det mu-
hg a beholde de virksomheter vi 
har i gang, men tiltak som ikke er 
igangsatt ma vente. Det betyr at 
vi ma utsette driften av Kirke-
bygden barnehage, og vi far hel-
her ikke râd til a besette den Va-
kante psykoiogstiilingen, sier 
Johnsen. 

- Budsjettforslaget innebrer 
ikke at noen skal lide overiast, 
sier Johnsen, men understreket 
at noen mulighet for ekspansjon 
er det ikke. Men de trange tidene 
gjør seg gjeldende ogsâ for de an-
dre etatene. Vi er i samme bat! 

— I innevrende ãr er det 
en underdekning pa sosialyt-
elser pa 0.9 mill. Er det de 
store utgiftene til sosialhjelp 
som velter lasset? 

Det er kiart at Økningen er en 
belastning. Men ser en pa det to-
tale bruttobudsjett pa 32 milli-
oner, i forhoid til 1.9 millioner i 
sosialhjelp, iliustrerer det dimen-
sjonene. Det er en skremmende 
Økning av utgiftene til sosiai-
fijeip, seiv om belØpet i seg seiv 
ikke er sá frykteiig. 

- Det ma ogsâ tiifØyes  at de 1.9 
millionene inkiuderer alle former 
for Økonmisk sosiaihjip, sasom 
i.n, forskudd pa trygder etc. Noe.  

av disse pengene er penger vi far 
tilbake. Og hvis vi yter sosial-
hjelp som medfører  formueØking 
for den som far hjeipen, sâ ytes 
lánet med pant i huset. 
- Er behovet for Økono-

misk sosialhjelp stØrre i 
Enebakk enn i andre kom-
muner med tilsvarende 
stØrrelse? 

- Enebakk ligger pa en 4. plass 
nedenifra av kommuner i Akers-
hus. Det vii si at det er fire kom-
muner som har mindre utbetalin-
ger enn Enebakk. Det kan bety 
at det er en bra kommune - det 
skal ikke vre mer. Det kan kan-
skje ogsä bety at med ny opp-
blomstring av boligbyggingen vii 
vi fá ny vekst i utgiftene til sosial-
hjelp ogsá her. 

- Enkelte hevder at de 0k-
te barnehageplassene vii fØ-
re til Økt press pa sosialbud-
sjettet? 

- Vi har ikke merket noe enna. 
Og jeg tviler pa at pagangen bhir 
sa mye stØrre.  De hØyeste  satse-
ne, hvor Økningen er stØrst, er 
det ikke sá veidig mange som ma 
betale. Vi forholder oss til de be-
talingsreglene vi har fátt. Og her-
fra kommer det ikke til a bli tatt  

noe initiativ for endring av disse. 
24 millioner av sosialbud-

sjettet gâr til lOnninger. 
Mange hevder at pengene 
hadde vert bedre anvendt 
direkte i felten? 

- Vi skal huske at helse- og so-
siaietaten er en arbeidsintensiv 
virksomhet med et stort antall 
fotfolk. I forhoid til den totale 
iØnnsutgiften utgjØr de refit ad-
ministrative og merkantile stil-
linger lite. Hvis en ser pa en hvil-
ken som heist annen bedrift in-
nen service og tjensteytende 
virksomhet, med omtrent sam-
me omsetning, sa er det M som 
kiarer seg med frre siike stil-
linger. 

- Folk pa grasrota lurer ii-
kevel pa hvorfor man ma ha 
bade en helse- og sosialsjef, 
og en pleie- og omsorgssjef. 

- Helse- og sosialsjef er en ren 
administrativ stilling. De andre 
lederstillingene her er alle pa en 
eller annen mate invoivert i di-
rekte khientarbeid. I en etat hvor 
det er sa stort sprang fra topp til 
bann, ma det vre et sammen-
holdende punkt. Deter vanskehig 
A styre uteri en samlende enhet. 
Da kan pengene i alle fall kunne 
komme til a ga fort. Husk pa at 
bare innen hjemmehjelpsordnin-
gen er det 4 faste stillinger, og 60 
timelØnte medarbeidere. 
- Men hvorfor en pjeie- og 

omsorgssjefsti11ingi tiliegg  
til helse-  
nØdvéñ 

- Na skal en huske at pleie- og 
omsorgssjefstilhingen ikke er en 
ny, ekstra stilling. Det er like 
mange ansatte innen pleie og 
omsorg na som fØr. FØr var det en 
sykehjemsstyrer. Den stihhingen 
finnes ikke mer. I stedet er pieie-
og omsorgssjefstihlingen kommet 
inn, og stillingen som avdehings-
leder ved sykehjemmet er om-
gjort til avdeiingssjef. Deter uhy-
re viktig at vi har en pieie og om-
sorgssjef. Ikke minst fordi det gir 
muhigheten for en effektiv ko-
ordinering av systemer som kom-
mer pleietrengende i miii øet til 
gode, og man far muligheten til a 
ga inn pa systemer som Mr hele 
det kommunale pleie- og omsorg-
sarbeidet til a fungere maksi-
malt. 
- Hva med omsorgsarbeid 

for barn og unge. Betyr de 
trange tidende at dere ikke 
har penger til det? 

- Vi har midler til a ga inn med 
forebyggende tiltak pa barne- og 
ungdomssida. Men vi bruker ik-
ke midlene pa gruppetiltak. Vi 
setter ressursene inn pa fore-
byggende tiltak for den enkelte 
som har det kjelkete. Det kan for 
eksempel vre snakk om a sende 
barn som ikke far annen muhig-
het for ferie og avkobhing, pa leir-
skoie. Nar det gjelder bruken av 
barnevernsressursene, er vi 
svrt fleksible i forhold til hvilke 
tiltak vi setter i gang i de enkelte 
tilfeller. For 89 har vi avsatt mid-
ler i forhold til budsjettert behov. 

Ehlers etterlyser vi bedre kom-
munikasjon mellom de instanser 
som skal dra omsorg for barn og 
unge. I dag er det mangel pa 
kommunikasjon. Man vil nØdig 
involvere barnevernet, og lar ik-
ke signalene ga videre til de in-
stansene som sitter med kapasi-
tet og midler. Man skal ikke 
glemme at barnevernet ogsa kan 

og sos aLsjef' Er de1 	 njyj £Iy3k 

cugr 	 ressen OTte saper et annet 
de av hva barnevernet befatter 
seg med. 
- Har dere mange tunge 

barnevernssaker i Enebakk? 
- Vi har ogsa tunge barne-

vernssaker. Og da har vi kapasi-
tet og penger til a handtere disse 
forsvarhig. Det er ting vi ma pri-
oritere. 

- Setter dere i helse- og so-
sialetaten svake grupper 
opp mot hverandre? 

- Nei, det gjØr vi ikke. Men alle 
som roper og ber om tiltak, og jeg 
forstâr nar man gjØr  det, det v-
re seg for barnehager, fritids-
hjem, dagsenter etc., ma vre 
klar over at ingen kan fA nettopp 
det de Ønsker uten at det gar Ut-
over andre. Man ma vre klar 
over at alle spØr i samme potten. 
Vi ma erkjenne at hvis vi vii ha 
nye barnehager, betyr det at vi 
ma si at noen andre ikke kan M. 

Det er ikke a sette grupper opp 
mot hverandre. 

Med det forsiaget til budsjett 
som helse- og sosialutvalget na 
har vedtatt, kan vi beholde ak-
tiviteten pa dagens niva. Vi kan 
opprettholde tjenester og ytelser 
ogsa i 89. Det er ingen katastrofe. 
Vi vii M en situasjon som er til a 
leve med. Men vi har ikke penger 
til a sette i gang nye tiltak, elier 
til nØdvendig vedlikehold. 

Nar det gjelder drift av Kirke-
bygden barnehage, er det klart at 
det ikke er Ønskehig a utsette 
driften, og. selv om vi har et kom-
munestyrevedtak som fastslar at 
kommunen har ansvar for barne-
hagedrift i Enebakk, er kanskje 
tiden moden for at vi ma reduse-
re pa prinsippene. - I utgangs-
punktet mener jeg barnehage-
drift bØr  vre et offenthig ansvar. 
Men n.r det ikke er penger til 
det, ma vi se pa andre lØsninger, 
sier Johnsen. 



Enebakkvei i vàrlØsinga. Problemer med a dokumen-
tere behov har man i alle fall ikke i teknisk etat. 

HVERT HJEM SIN IIJULtt 

Jeg ønsker a motta Vignett 

Navn 	  

Adr 	  

onnerff! 
- Hold deg orientert om bygda di 

Abonnement kan ogsà bestilles I tlf. 92 65 50 - 92 65 40 

	> 

Vignett, p.b. 62, 1912 Enebakk 
	'I 

Annonser leses av  folk flest  

OTTERBECK BIL og karosseri 
er med... 

JJinitt 

Asfalt ikke vegskrape 
5 

Ingen fartsdurnper 
Det -ble foreuopig ingen fartsdempere i form av hum-

per i Gaupeveien i Ytre. I teknisk etats forsiag 
til budsjett er det for-
eslâtt a sette av 500.000 
kroner til asfaltering av 
veier. Denne avsetningen 
er det ikke butt plass til 
innenfor 	budsjettram- 
men. 

Etaten mener en slik avsetning 
er nødvendig for A forebygge sto-
re skader pa kommunens vei-
nett. 

Det er flere omráder rundt om i 
kommunen som i dag ikke har 
fast veidekke. Det gjelder omra-
der i Klokkerudásen, Vaglia og 
Flateby. Omthdene ble bygget ut 
tidlig pa 80 taliet. Siste veien 
som ble asfaltert i Enebakk, var 
Gaupeveien. Det skjedde 11985, 
etter at Jehovas Vitner hadde til- 
budt kommunen et rimelig lan til 
prosjektet. Stifteisen var inter-
essert i a fá en presentabel opp-
kjØrsel til sitt hovedsete i Norge. 

Teknisk sjef Torgils Opedal 
sier, at hvis kommunen kommer 
i den situasjon at de ma kjØpe en 
fly vegskrape til 1 million kroner, 
sâ vii det vre rimeligere og mer 
formáistjenlig a asfaitere veiene 
for a slippe de store driftskostna-
dene med grusdekke, maskin-
hold osv. I dag er 30 av det totalt 
46 km kommunal vei i Enebakk 
grusveier. Det tilsvarer 66 pro-
sent Pa ytterligere 10 prosent av 
veiene i kommunen foretas det 
reasfaltering av gammelt veg-
dekke. Nár det gjelder gang og 
sykkelveiene, sier Opedal at man 
i nrmeste framtid ma regne 
med a oppruste 50 prosent av dis-
se p.g.a. krakelering og Ødelegg-
elser. 

Teknisk etat liar utarbeidet en 
asfalteringsplan, og kostnadene 
med nyasfaltering og reasfalte-
ring belØper seg til rundt 6 milli-

oner. 
Det er som fØrste etappe i denne 
asfalteringsplanen at teknisk 
etat nâ Ønsker 500.000 kroner ut 
over rammen. 

Andre nØdvendige midier som 
teknisk etat ikke harfâtt plass til 
innenfor budsjettrammen er 
70.000 kroner til konsulenthjelp i 
forbindelse med oppmâling av 
Nylende, ca 400.000 til oppdate-
ring av kartverk for Kirkebygden 
og RãkenlGran omrâdet 

Deter i dag avsatt kr 100.000 til 
omlegging av veien ned til Flate-
by renseanlegg. Skal prosjektet 
gjennomfØres ma imidlertid den-
ne posten Økes med 150.000 kro-
ner p.g.a. Økte pris og anlegg-
skostnader. Men heller ikke den-
ne summen har etaten fatt plass 
til innenfor rammen. 

Eilers Ønsker etaten a styrke 
posten for trafikksikringstiltak 
med 200.000 kroner. 
Pa kloakksiden er det behov for 1 
million til opprusting og utskift-
inger pa de forskjeliige anleg-
gene. Pumpene ved de eldste kb-
akkpumpestasjonene trenger a 
skiftes ut, kloakkrensestasjonen 
ved pa Flateby trenger en ski-
kkelig opprusting, det gjelder og-
sa for klaokkrensestasjonen ved 
Kopas. Etaten har imidlertid ik-
ke funnet plass til disse tiltakene 
innenfor budsjettrammen, 

Pd grunn av den nye brann-
loven som pálegger brannvese-
net en rekke nye oppgaver er det 
nØdvendig med anskaffelser av 
nytt utstyr som ifØlge bereg- 

ningene vil koste 100.000 kroner. 
Dette belØper er ogsâ fØrt opp ut 
over rammen. 

Teknisk sjef Torgils Opedal 
sier at etaten tidligere liar frem-
met krav om styrket bemanning 
uten at dette er prioritert. I dag 
er balstningen pa personalet ved 
flere avdelinger etter hans me-
fling pa et urimelig hØyt  niva. 

Ny utstiller 
páligningskontoret 

Enebakk Kunstforening fort-
setter med utstillingene pa big-
ningskontoret. Manedens utstil-
ler er Liv Vogt fra Ytre Enebakk. 
Hun stiller ut akvareller 

Lovsang og 
fellesskap 

Romerike Indremisjon liar 
vrt sa heldig a a tak pa Be-
tieliem sangkor fra østfold til sitt 
hØstmØte. Koret gjester Skeds-
mo kirke sØndag 9. oktober. 

Kretssekretr S. Danielsen 
opplyser at kretsens ledelse ven-
ter stor oppslutning om liØstmø-
tet i ár. I lØpet  av heigen skal 
medarbeidere som slutter, M sin 
takk og nye skal Ønskes velkom-
men. MØtene lØrdag og sØndag er 
apne for able. 

Betieliem sangkor blir med og 
lager en fin sangkveld for hele [a-
milien pa sØndag. Helgen vii sta i 
fellesskapets og lovsangens tegn. 
I bibeltimer og samtaler vii det 
fØrste bli belyst. I praksis vii vi gi 
rom for mye iovsang opplyser S. 
Danielsen. 
S.D. 

Annonser leses 
av folk flest 

Med den arbeidsmengden man 
etterlivert liar Mtt ved etaten, 
ma en forvente at serviceniváet 
ma reduseres , sier Opedal, som 
likevel ikke i den nâvrende 
budsjettmessige situasjon liar 
villet ga ut og be om Øket be-
manning. 

Teknisk etat har en ramme for 89 
budsjettet pa 12,3 millioner. 

Ring 414635 
og bli 

REDD BARNA- 
VENN 

fra kr. 50 pr. ár. 
For barn i nod. 

\$/ REDD BARNA 
I TIf.: (02) 4146 35 

Alierede i 1981 ble det nedsatt 
et utvalg som skuble utforme 
forsiag til fatsdempende tiltak i 
vaglia. Teknisk utvalg kom aret 
etter med forsiag til plassering av 
fartsdumer bade for Flateby, Kir-
kebygden og Vagbia. 
Og dette forsiaget ble beliandbet i 
formannskapet, og aksepert som 
grunnlag for senere gjennom-
fØring av fartsdempende tiltak i 
boligomrader. 

Teknisk etat liadde i trad med 

Da saken ble behandlet i teknisk 
styre i slutten av august, foresbo 
imidlertid øyvind StrØm,  Fr.p. a 
vente med fartsdempende tiltak i 
Gaupeveien til en total trafikksi-
kringspban for Vaglia foreligger. 
StrØms forslag ble enstemmig 
vedtatt. 

dette foreslãtt a bruke Gaupe-
veien som prØveprosjekt for a se 
pa fordeler og ubemper for miii 0-
et. De pianlagte fartsdumpene 
yule kostet kr 30.000 

Fern biler avskiltet 
i trafikkontroll 

I en trafikkontroll i Ytre Ene-
bakk forrige torsdag, ble tre la-
stebiler og to personbiler ayskil-
tet p.g.a. manglende innbetabing 
av veiavgift. 

Samtidig ble en moped ayskiltet 
fordi den var <<mekket" med 

uorginabe deler. 

Kontrollen ble gjennomfØrt av 
folk fra lensmannsetaten i Ene-
bakk og Bibtilsynet. Ved en kon-
troll i august, ble ogsà flere biler 
avskiltet. 



Enebakks 	damelag 
kiarte seg bra mot SØrum 
sØndag. Det sto hele 8-1 til 
hjemmelaget da dommer 
Arne Tangen blâste av 
kampen etter 90 minutter. 
Enebakk bar nã sikret seg 
andreplassen pa tabellen, 
og skal trolig spille kvali-
fiseringskamp om opp-
rykk. 

Enebakks første 
De fØrste 20 minuttene var 

jevnspilte, men etter hvert tok 
Enebakk mer og mer over kom-
mandoen. AnfØrt av Idun Ash 
scoret Enebakk tre mál fØr pau-
se, mens SØrum bare scoret ett. 
En lei vind var med pa a gjØre 
denne omgangen til en veldig 

ujevn omgang rent spillemessig. 

Mâlrik andre 
Enebakk gikk pa banen etter 

pause for a score flere mal, og det 
kiarte de virkelig a gjØre. 5 ml 
puttet enebakkingene inn bak 
Lene Trondsen i Sørum-malet de 
siste 45 minuttene. Dermed ble 
det altsa hele 8-1 til Enebakk i 
denne viktige kampen. 

Kvalifisering 
- Dette var nydehig. Vi kjØrte 

dem av lasset etter ti minutter i 
andre omgang. Vi var sa over-
legne at vi godt kunne ha scoret 
5-6 mal til, sa Enebakks trener, 
Magne Nordli: Dermed bar ene-
bakkingene sikret seg andreplas-
sen pa tabellen, og far ganske 
sikkert spille kvalifiseringskamp 
om opprykk. 

Trond Vidar Stubberud var bade hØyt og lavt i denne 
kampen. FØrst scoret han to mãl, set matte hanforlate 
banen skadet. AnfØrt av Idun Aasli vant Enebakk 8-1 mot SØrum. 

Drøm ikke lenger! Din nye 
kjole finner du blant váre 
kiesannonser!! 

I.L. Driv 
Hoppskole 7-12 âr 

Sted: 	Ytre Enebakk skole, gymsalen. 
Tid: 	Hver fredag kl. 17.00-18.30. 

FØrste gang 14. oktober. 
Ledere: Arne Kristiansen 92 48 71. 

Fred W.Kathrud 92 48 91. 
Hopp er goy, sá mot opp! 

Vennlig hilsen Fred W. Kathrud 

Avlingsskadetrygil I Enebakk 
Gârdbrukere som mener seg berettiget til av-
lingsskadetrygd for 1988 bes henvende seg til 
Landbrukskontoret for a fá tilsendt melde-/ 

søknadsskjema. Frist for innsending er 1. november. 
Landbrukskontoret Jordbruksetaten I Enebakk 

Førerkort UI 09. 
Teorikurs starter 10.10. kl. 16.30. Ring Eva tlf. 
06/814292. 

Gaute's Trafikkskole A/S, LillestrØm 

KUNNG ØRINGER 

Hap du lopper? 
E.I.F. fotballgr. tar imot lopper. 
Ring tif. 92 64 87, 92 7127, 92 86 35, 92 85 98. 
Vi henter. 

Iiinitt 6 

Enebakk pa' opprykksplass M aOlfest 
Søndagens kamp mot Fet 

ble mer spennende enn det 
folk flest satte pris pa. Etter 
en god âpning av Enebakk 
kom Fet sterkt tilbake, og 
det gikk hele 86 minutter fØr 
Fred Sandás avgjorde kam-
pen I Enebakks favor. Der-
med ligger Enebakk pa opp-
rykksplass og kan selv av-
gjØre om det blir fjerde- eller 
femtedivisjon. 

Enebakks fØrste 
Enebakk begynte kampen i 

hØyt tempo, og det ga uttelling i 
en tidlig scoring ved Trond Vidar 
Stubberud. 

Men det skulle ikke ga lang tid 
fØr Enebakks andre mál kom. 
Nok en gang kunne Trond Vidar 
Stubberud plassere ballen bak 
Lars Askheim i Fet-málet. Alle 
trodde at dette skulle bli lett 
match for enebakkingene. Men 
da tomálsscorer "Pinne> matte 
fortate banen etter en skade, ble 
kampen jevnere. Og 12 minutter 
fØr pause reduserte Lars øde-
gard for Fet. Men flere mál ble 
det ikke fØr  pause, selv om begge 
lagene hadde hver sine sjanser. 

Spennende andre 
Det ble en veldig spennende 

andre omgang, selv om spillet ik-
ke var av hØyeste  klasse. Ene-
bakk spilte nervØst, og bade ty-
delige problem med Fet som sat-
set pa raske kontringer. Og da 
Lars ødegard utlignet Enebakks 
ledelse etter 33 minutter spill, 
fryktet vi det verste. Men Ene-
bakk ga ikke opp, og dagens 
redningsmann ble Fred Sandâs. 
Fire minutter fØr full tid slengte 
ban beinet frem og ga Enebakk 
ledelsen. Kampen var avgjort, og 
hiemmelaget hadde nok en gang 
sikret seg 3 poeng pa Enebakk 
stadion. 

Stort sett fornøyd 
- Jeg er godt fornØyd med àp-

ningen av denne kampen. Vi sco-
rer 2 mál pa 15 minutter, og det 
er bra. Men da Trond Viggo Stub-
berud ble skadet, mistet vi litt av 
futten i laget. Det er utrolig at vi 
vant. Fet ga oss skikkelig pro-
blemer Ut over i kampen, sa Ene-
bakks trener, Morten Wilhelm-
sen. 

- Na ligger Enebakk pa an-
dreplass pa tabellen, og med 
seier borte mot UlllKisa til lØr-
dag, blir det 4. division  neste Se-
song. Men den kampen ma Ene-
bakk spille uten sin gode midt-
banespiller Gunnar Mathisen, 
fordi ban da er pa Øvelse i det 
mi1itre. 

Kampfakta: 
Enebakk - Fet 3-2 (2-1) 
Enebakks mil: 5. mm. 1-0, 
Trond Vidar Stubberud, 15. 
mm. 2-0 Trond Vidar Stubbe-
rud, 86. mm. 3-2 Fred Sandâs. 

Enebakks lag: Roy Brun-
strØm, Ragnar Engerhoim, 
Øystein Pettersen, Fred San-
dâs, Frode Lindberg, Sverre 
Fjeld, Gunnar Mathisen, 
Trond Vidar Stubberud (Ro-
ar Sandâs 60 mm.), Geir Wi-
ger, Lars Furuseth (JØrn 
Adolfsen 30. mm.), Geir Øst-
lie. 
Gult kort: Stein Pettersen, 
Fet 
Dommer: Petter Guisvik, 
Kjenn, god 



Krydderbind.-kurs 
Nybeg. starter 19. okt. 

Videreg. starter 20. okt. 
Lefse-/flatbrØd-kurs starter 24. okt. 16 timers kurs 
Brevring: Tryggere gârdsbruk for barn. 

Velkommen pa kurs. 
Opplys./pàmelding innen 14. okt. Tif. 92 60 38 etter kl. 
19.00. 

Enebakk Bondekvinnelag 

IV
Enebakk kommune 

Søknad om tippe-
midler 1988 

SØknader om tippemidler til idrettsanlegg - lokale kul-
turbygg sendes Kulturkontoret i Enebakk, Herredshu-
set, 1912 Enebakk, innen 17. oktober 1988. 
Dette gjelder nye sØknader om tippemidler sâ vel som 
fornyelse av tidligere søknader som ikke har butt tildelt 
tippemidler, men har innievert godkjent søknad. 

Enebakk Kulturkontor 
Kultursjefen 

NII We Enebakk 
((J)) Husmor lags 
'-' korttidsbarnehage 
har ledig stilling som assistent. Det foretrekkes en per-
son med erfaring fra barnehage eller lignende arbeid. 
Barnehagen er ápen to dager i uken, 7 timer pr. dag for 4-
og 5-âringer. 
Stillingen er ledig fra 1. nov. 
SØknaden sendes til Ytre Enebakk Husmorlags kort-
tidsbarnehage, Postboks 30, 1914 Ytre Enebakk. 
Tlf. barnehagen 09/93 54 31 mandag og onsdag mellom 
kl. 8.30 og kl. 16.00. 

Enebakk kommune 

Ledige stillinger I 
Enebakk kommune 

Flateby familiebarnehage 
Ved familiebarnehagen skal det ansettes en fast 
aviØser for famiiiebarnehagemØdrene/-fedrene. 
Stillingen betegnes som barnehageassistent og vii 
vre en ½ fast stilling. 
Famiiiebarnehagevirksomheten er en kommunal 
institusj on, men virksomheten er iagt til det enkel-
te, godkjente hjem. Styreren i Flateby barnehage 
er ogsâ styrer for familiebarnehagen. Barnehagen 
er for barn i aideren 0-3 âr, og hver dagmor/-far kan 
ha 4 barn i fØrskolealder, egne barn under 7 âr 
medregnet. 
SØkere med egne barn over 3 âr vii bli foretrukket 
Den som ansettes far vanlige kommunale ansettel-
sesvilkâr. 
AvlØnning som barnehageassistent i lØnnstrinn 
10-17 med topplønn etter 16 àrs ansiennitet. 
I tillegg gis det kompensasjon med kr 604,- pr. barn 
pr. máned for kost, siitasje pa hus etc. som en 
skattefri utgiftsandei. 
Familiedagmødrene/-fedrene páiegges en ar-
beidstid pa 45 t./uke, hvorav 5 t./u. avspasseres i 
forbindeise med ferier og hØytider.  Den faste avlØ-
seren dekker opp for avspasering og eventueii syk-
dom. 
Nrmere opplysninger og sØknadsskjema Ms ved 
henvendelse til Enebakk kommune, helse- og 
sosiaietaten, tlf. 09/92 60 60, eller til styrer Karin 
Halvorsen SØgaard, tlf. 09/92 85 88. 

Flateby barnehage 
1/2  fast stilling som assistent med hovedoppgave 
kjøkken er ledig ved Flateby barnehage. 
Arbeidsoppgavene bestâr hovedsakelig av: Inn-
kjøp av mat, planlegging av ukemenyer, tilberede 
middag for barna og vedlikeholde kjØkkenet. 
Kvalifikasjoner:Det er Ønskelig med en voksen, 
fleksibel person med godt humØr som har erfaring 
med matsteli - gjerne med praksis fra storhushold-
ning. Det er selvsagt et krav at du liker unger. 
Stillingen er plassert i stillingskode 6572 og lØnnes 
i lØnnstrinn 10-17. Topplønn  oppnâs etter 16 ârs 
lØnnsansiennitet. 
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse til Fla-
teby barnehage, tlf. 09/92 85 88. 

Landbruksvikar 
Enebakk kommune skal ansette landbruksvikar i 
1/ stilling snarest. 
Landbruksvikarens oppgaver er a ta over drift av 
gârdsbruk ved sykdom eller ferie. Det er derfor vik-
tig at den som tilsettes har allsidig praksis og er 
mobil. Det er sr1ig viktig med erfaring fra hus-
dyrstell. 
Stillingen kan lØnnes  i tre alternative stillingsko-
der, ltr. 10-17/11-18/13-19 alt etter kvalifikasjoner. 
Nrmere opplysninger Ms ved henvendelse til 
Enebakk landbrukskontor, tlf. 09/92 64 51. 

Kommunefysioterapeut I 
1/ stilling som kommunefysioterapeut I er ledig for 
tiltredelse snarest. Stillingen er tilknyttet kom-
munehelsetjenesten I Enebakk og omfatter be-
handlende og forebyggende arbeid sammen med 
annet helse- og sosialpersonell. Den administrati-
ve del av fysioterapitjenesten er tillagt denne stil-
lingen. 
Fysioterapitjenesten bestâr i dag av tre stillings-
hjemler - en med kommunalt driftstilskudd og to 
med kommunal ansettelse. 
Stillingen er plassert I stillingskode 7303, lØnns-
trinn 22. 
Nrmere opplysninger vedrØrende  stillingen kan 
Ms ved henvendelse til kommunefysioterapeut E. 
Berg Ellingsen, tlf. 02/92 60 60 linje 272. 
SØknad med kopi av attester og vitnemál sendes 
Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Ene-
bakk innen 12.10.88 for stiliingene I barnehagene, 
innen 20.10.88 for iandbruksvikaren og innen 
31.10.88 for fysioterapeuten. 

KUNNGJORINGER 

offix Enebakk Senterparti 
Nominasjonsmøte Gamle Herredsstyresal tirsdag 11. 

okt. kl. 19.00. 
Vaig av utsendinger til fylkets nominasjonsmØte. 

Styret 

ENEBAKKKOMMUNE 

KULTURETATEN 
Konsert med GØtan  Fristorp pa Mjr Ung-

domsskole onsdag 12/10 kl. 19.00. 
Billetter kan bestilles/kjØpes ved henvendelse til: 
Kulturkontoret 
	 tlf. 09-92 60 55/56 

Herredshuset 
	

tif. 09-92 60 60 
Flateby Postkontor 
	 tif. 09-92 86 01 

ABC-bank Kirkebygden 
	

tlf. 09-92 60 70 
ABC-bank Ytre Enebakk 	tif. 09-92 43 39 
Billettpris kr 100,- 
Arr: Enebakk Kulturstyre/Kulturadministrasjon 

TIL SAWS 

Hester UI saigs 
1 araberhingst 3 àr, 2 varmblods avishopper. 

Tif. 06/82 47 17 

STILLING LEDIG 

B. PEDERSEN EFTF. 
Lanternefabrikk - blikkenslager 

er med... 

Iuitt 
Nye regler fra 1. oktober 

Pãbudt a 
sikre barna 
i bilen 

De nye reglene for si-
kring av barn i bil trer I 
kraft fra og med i morgen, 
1. oktober. De inneberer 
at barn fra 0 opp til 4 ãr 
skal bruke godkjent si-
kringsutstyr. 
Barn over 4 âr skal ogsá 

bruke godkjent sikrings-
uttsyr som er egnet for 
barnet der dette er i bilen. 
Nâr bilen ikke har slikt 
utstyr, skal de ordinere 
bilbeltene brukes pa en 
egnet mate, heter det i 
forskriftene. 

Etter 1. oktober er det fØreren 
av bilen som har ansvaret for at 
barn under 15 âr er sikret I sete 
der belte er montert. Brudd pa 
pábudet kan gi forelegg pa 300 
kroner. 

Ikke sikret 
Hvert ár blir mange barn drept 

og skadd som passasjerer i bil 
fordi de ikke er sikret i barnestol 
eller belter. Bare litt over halv-
parten av norske barn blir sikret 
tilfredsstillende. I Akershus ble 
64 barn skadd som passasjerer i 
bil i fjor. 
Statistikken forteller at 6 av de 

skadde barna i Akershusulyk-
kene ble alvorlig skadd, mens 58 
ble lettere skadd. Ingen av barna 
satt fastspent i barnestol. 17 
brukte vanlig bilbelte. 

Ekstra passasjer 
I kjØretØyforskriftene heter det 

at i personbil kan ett barn under 
15 âr medtas dersom plassen til-
later det. 
Etter 1. oktober ma ogsâ denne 

ekstrapassasjeren sikres i eget 
sikkerhetsutstyr dersom det er 
bilbelte i baksetet. 

Drosjer 
Reglene om a sikre barn i bil 

gjelder ogsá for drosjer, og nytt er 
det at det er drosjesjáførene sitt 
ansvar a se til at de minste passa-
sjerene bruker godkjent sikker-
hetsutstyr. 
DrosjesjáfØrene far derfor an-

svar for a ha for eksempel barne-
stol tilgjengelig. Det nytter ikke 
for en drosjesjáfØr a skylde pa at 
foreldrene sitter ved siden av 
barnet og kanskje har godkjent 
en usikret transport. 
Ved en kontroll vii det vre sjä-

fØren som far gebyret pa 300 kro-
ner. 

Sentralsykehuset i Akershus 
30/9: 
Hege og Osmund Ønsker lii-
lesØster velkommen. 

Unni og Lars Kristian 
GrØholt 

1914 Ytre Enebakk 



B11 
%dder 

• 't'IEDD 
I BARNA 
Tlf:(02)41 4635 

Kr. 3,30 om dagen gjor 
deg ikke fattigere, 

men rilerP 

PINSEMENIGHETEN 1 .tsiz TEL 
Ons. 5.10. kI. 19.30: Me-
nighetsmØte. 
Tors. 6.10. kl. 11.30: 
Formiddagstreff. 
INSPIRASJONS-
WEEKEND rn/Jon Mar-
tin Overby. Tema: AN-
DELIG UTRUSTNING/ 
FORNYELSE. 
Fre. 7.10. kl. 19.30: Ap-
ningsmØte. 
LØr. ki. 16.00-18.00: Bi-
beltimer, enkel bevert-
ning. 
Ki. 19.00: UngdomsmØte. 
Betels ungdomskor syn-
ger. 
SØn. ki. 19.00 deltar Be-
tels hornorkester. Jubile-
umsoffer til orkestret. 
SØn. kI. 10.00: SØndags-
skole. 
Alle velkommen. 

JIgul!tt 8 

NA 515,- 

S t(VS COMFORT AS 

kr2880 

kr309. 

kr 329.- 

Barn 

Dame 

Herre 

Biter du negler? 
Brekker dine negler? 

Dine negler blir lange og vakre med 
Nail by lamplight 

A pent hver kve/d 
Bjerkevn. 1, 1911 Flateby. TIf. 09/92 8201 

BASKET rn/for 

Apent 	 
Fre. 
Lor. 	 

FLATEBYSENTERET 
09/92 83 74 

10-17 
	 10-18 

9-14 

I 

bademilJo... -  DIN RØRLEGGERBUTIKK 

SKAL DU PUSSE OPP? 
Vãre ãpningstllbudgjelder 

fortsall. 
Velkommen innoin. 

FOSS BADEROMS- 
MØBLER 

.Hfl hvitdekor 

Alle priser. ogsa tilbudspriser er veil. Ira Setsaas. Frakikostuader San komnie I lilleg. 

1820 SPYDEBERG - 09/83 89 89 
v/Essostasjonen 

	  0 

MORA ARMATUR 
ettgreps serv. batten 

veil. 744,- 

dusjtermostat 

veil. 1164,- 

NA 825,- 

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tilpasses 
• Timebestilling 

TIf. 09-870524 

Optiker Krogh 
Ski Optiske 
(Princess Huset) 

Asenveien 1, 1400 Ski. 

0 
COMFORTBUTIKKEN 

med installasjon- 
service 

5K; STASJON 

SREDAJ 

Tor Veiteberg Al 
0 	

Aut. rorleggerlirma 

L
BREDA INDUSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 

TE LE FON 87 35 06 

TELEFON 87 08 28 

DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOG NVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 92 41 24 

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

DOGNVAKT 

love Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DØGNVAKT 

Ski 
13c9r1\c15c5b19ra 

CHR.STENSRUD EFTF. 

Nordbyvn. 27, Ski 

TIll (09) 87 3060 
Vakttele6jn 

Vi kommer 
I konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets bvra 
gjennom 60 är 

a- 	rb 

Torr kjeller Se 
lenge huset star 
Stem Platon brukes ná utvendig pa nesten alle 
norske grunnmurer. 

Platon gir effektiv beskytteise av grunnmuren. 
Luftrommet mellom plate og mur gir nødvendig 
uttørking av fukt. Med riktig tilbehør far du enkel 
og sikker montering. 
Vii du ha en kjeiler som 
fungerer i flere ti-ar, skal 
du satse pa System Platon. 

Produsent: as Platon, 3670 Notodderi 

FORHANDLER: 

Kirkebygden, 1912 Enebakk - TIf. 09/92 6246 

(lola 

OSO VARMTVANNS- 

BEREDER 

16 R 200 1. 

veil. 3894,-

NA 3250,- 

RELIGIOSE MØTER 

Misjonshuset 
Bibeltime fred. 7.10. ki. 19.00. 
Misjonssko1e1rer Norvald 
Yri taler. Kollekt. Kaffe. 
Samtale. Alle velkommen. 

KUNNGJORINGER 

Enebakk,, 
Pensjonistlorening 
har medlemsmØte pa Her-
redshuset ons. 12. At. ki. 
17.00. 

Styret 

ONSKES LEID 

Politimann I huset? 
Politiaspirant som skal 
begynne ved Enebakk 
lensmannskontor 1. nov. 
Ønsker et sted a bo. Har 
noen ledig en hybelleilig-
het, mØbl. el. umØbl., sá 
ta kontakt med Enebakk 
lensmannskontor, 	Uf. 
92 60 01. 

TIL SALGS 

Vinterdekk 
4 stk. Viking Stop 165x13 pa 
VW feig. Lite brukt. Kr 500,-. 

Tlf. 92 63 51 



VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG Sivesinds nye heter 

Old Classic Lasert 
Det kan skape atmosfariske 
forandringer i hjemmet ditt. 
Det rommet du for kalte kjekken blir aidri mer hva det var. 
Piutselig far det ny varme og atmosfre. 
Med laserte fronter som fremhever den spesielie strukturen i 
eiketreet med spennende løsninger rundt komfyr og de andre 
eiektriske hjeipemidiene som finnes pa et moderne kjekken. 

Dette kjekkenet har alt Sivesind har stãtt for i 50 ãr. 
Tradisjon, kvaiitetsdetaijer, finish og spennende nye losninger. 
Du vet det nár du ser pa det. Du foler det nâr du lar hânden 
gli over det. 

Vi vii fortsette a lage slike kjokken. 
Vi lager det for deg som vii eie, og arbeide i, 
noe aideles fremragende. 

- Ikke storst. !kke bihigsl, bare best! 

Sivesind Old Classic Lasert 

BYGGMARKED 
1850 MYSEN - TH. 09-89 17 00 

Torggata 31, 0183 Oslo 1. TIf. 02/36 2740 	 p 
Bernt Ankersgt. 4, 0183 Oslo 1. TH. 02/20 10 76 

— — — _L L 	  

Arne M. Raans 

ASFALT-, STEIN- OG GRAVEARBEID 
UTFØRES FAGMESSIG 

Sundby, 1913 Dalefjerdingen 
TH. 09/92 64 03 — Mobil 030/12 634— Personsoker 096/69 904 

N8r 
det gjefrJe1 
gI?c 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Spell 

Alt i glassarbeid 
utf ores. 

RING 06/814733 
06/81 6838 

Lilestrøm 
Vindu & Glass A/S 

(TIOL VILLA GLASS A/S) 

Serumsgt. 38, 2000 Lillestrøm 
Dorer - Vinduer - Speil - Alt i glass 

Se Or utstiHing 

av sanitr-

utstyr - 

kjekken-

innredningog 

baderoms-

møbler. 

FINANSIERING 

KKiEN 
VARME A/s 

  

AUT VVS RORLEGGER 

Strømsv. 100, Stromnsen 

TIf. 06/81 4597 - 81 45 98 

KJQP VVS HOS FAGMANNES (iSP VHS HOS FAGMUNNEN 

Kontaktlinser 
tilpasses 

Timebestiffing: TIf. 06/81 43 91 

LILLESTROM 
KONTAKTLINSEINSTITUTT AJS 
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet) 

OPTIKER 

OLAV KJØLBERG 
GEIR KJOLBERG 
M.N.K.F. - M.N.O.F. 

HUSK BILAUKSJON 

I 	ASKIM 
BILEF I 
ALLE 

I 	 PRISKLASSER. 

NB! Hver fredag kI. 18.30 
Provekjøring og besiktigelse hver dag 

STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 

TLF. 88 08 96 

S ivesindmsuksessen f ortsetter .1  

I var kjøkkenavdeling pt Susebakke Trvarefabrikk Sag & Høvleri A/S star en kjøkkenseksjon vi 
kan tilby Dem til et kjempekjøp. Ikke bare pa det nye, men ogsà pa alle typer Sivesind + en ekstra 
gave som De vii ha giede av i mange dr. 
Ta med mM av Deres gamle kjøkken og se Deres nye i distriktets flotteste kjØkkenutstilling. 

I— 

FINANSIELL RADGIVNING 
Mod tilbud em gunitig. Iän.ordnlng.v HI bi... kI.p  av Wig, 
ref inansi.ring og oppInIng: 

• UTJEVNINGSLAN med 12% fast rente 13 âr (kun rente) 
• OBLIGASJONSLAN med nominell rente fra 14,25% 
• FORSIKRINGSLAN med rente fra 13,5% 
• MARKEDSLAN med lay bindingstid (1 mnd's oppsigelse) 
• BANKLAN, ate lyper og formal, nom. rente fra 14,5% 
• N4ERINGSLAN mot pant i fast eiendom 
• GJELDSFORSIKRING og andre forsikringsordninger. 

Effektiv rente fra 14,4% - alt effer vaig av avdragsfrihet og nedheta-
lingstid. Vâre erfarne radgivere ti4,asser forsiagene etter den enkeltes si-
tuasjon og behov. Ring og hør om vi kan hjelpe! 

I samarbeid med Storebrandgruppen, 
Kreditforeningene, Norsk Kausjon og Oslobanken. 

PerS1obn&C&% 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

I  Annonser  leses av  folk flest  

<-;- 

Eders Hud- og 

Fotpleiesalong 
Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen 

Er du go'venner med go'foteii? 

Hvis ikke... prey 
en time i var salong. 	. 
Timebest. mottas e. kI. 16.00. 

TIf. 09/92 62 31. 	 .0 

VELKOMMEN 

ENEBAKK 

BILOPPHOGGING 
er med... 



Kirkebygden, 1912 Enebakk - TIf. 09/92 62 46 1820 SP'DOL 
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SKO OG KIJER 
H 

TLF(02) 973070-70 86 63H 
H 

METRO BYSENTER PA LORENSKOG 
H 

Metro ligger rett ved Strømsveien, mellom eksisterende Soiheim senter og Maxi H 

Forretningen bugner av sko og klaer til gunstige priser 

Kjempeutvalg i Iekkert støvlett-nytt 
Sko for hele famihen 	H 

H 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Poputr <rynke- 

modell! 	kr 359,- 
I itet Lay om moderne 
790,- med oldemorsnøring 

HHH HH H H H H H H H 1' HHHHHHH HHHHHHHHI1HHHHHHHHHHHHH 
.4 	 

rf~ 41 

Nt 
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06, 
0 

Enebakk \ 	.

cx- 

Pensjonisttorét 	 -70 LP 
pa Or- 
okt. 	. 	 . 

Styret 

har medlemsmøte 
redshuset ons. 12. 
1'7.00. 

I KK 

8.10. 

ONSKES LEID 

Polltimann I huset? 
Politiaspirant som skal 
begynne ved Enebakk 
lensmannskontor 1. nov. 
Ønsker et sted a bo. Har 
noen ledig en hybelleilig-
het, mØbl. el. umØbl., sa 
ta kontakt med Enebakk 
lensmannskontor, tif. 
92 60 01. 

TIL SALGS 

Vinterdekk 
4 stk. Viking Stop 165x13 pa 
VW feig. Lite brukt. Kr 500,-. 

Tif. 92 63 51 

Platon gir effektiv bescfr' 
Luftrommet meliom plate 
uttørking av fukt. Med riktig tii 
og sikker montering. 
Vii du ha en kieller som 

 skal 

Produsent: as Platon, 3670 Notodderr 

FORHANDLER. 

w 

pnungstider: 
Manci. - Fred. 
9.00-18.00 

dag 
'0-14.00 

'CRY 

1960 

r 

'kr" \ 
is 

,oO 
o'9 

fungerer i fiere ti-6r, 



FRISØR MURERE RØRLEGGER 

AuOi Erling Rod A/S 

3 

Ci 

	

, 	1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

	

M5- 	Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

TØMMERMESTER 

GLASSMESTER 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
FjelIvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tit. 9246 13 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Medaijeskap op innrammede akvare/Itrykk 
1911 Flateby - fit. 9286 10 

Ogsa kveldstid 

KVIKK RENS 
1/7 	. 	1 

z/t aczi-ama i fJ 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

D. FRE! I AG CO 
Elektro - Mekariisk - Verksted 

Produksjori - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bif - Elektro 

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

Selge/kjøpe 
bil - camp.vogn 

etc 
Kontakt oss! 

Annonse/datasaig 
t1f. 92 63 48 12.00-21.00 

SPESIALFORRETNINGER 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56 
094/25 366 - 094/08 438 

Ristorante ITALIA a.s pizzeria 
Alt i mat til hverdag og test. 

Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

Økonomi & Regnskap Enehakk A/S 
Alt innen regnskapstjenester" 

Reg. revisor Sten Røvik 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

Larnliruksregnskap, Økonomi 
& haNdelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

TANNLEGE TANNTEKNIKER 

EL-INSTALLASJON 

StrOmsliorg & 
Enersen A/S 

utforer alt I el-insta!Iasjoner 
1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

,INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

SJAFØRSKOLE 

E l LAG Kiedenavautomene  
elehl,oinstallato,er 

Vj 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Kiasse A - Klasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Om nodvendig moter vi 
Iii kjoretimer i Enebakk. 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Enehakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 09/92 46 82 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik Østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 

- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING PROSJEKTERING 

TIf. 09/92 43 40 	Mobil: 094/30 295 

ENTREPRENØR 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenorfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TIf. 92 68 53 - 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

DAME- OG HERREFRISØR 
SOL - PARFYMERI 

Sommertid 1.6. - 31.8. 
Mand. - fred. 10.00-17.00 

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

Ytre Enebakk - tit. 92 54 13 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

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

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Len nestadvn. 5 	TIf. 09/9265 43 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utlele av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Enehakk rørleggerhedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS 

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

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Enehakk Markiseservice 
Markiser -  Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

çI
V 	Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 92 80 49 
(. 	 Apningstider: 

Man. 	 stengt 
Tirs., tors. 	  9.00-17.00 
Fredag 	  11.00-19.00 
Lordag 	 900-14.00 

Hilsen Ase Metle 

Esso diesel. parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Enebakk 
Trisformator 

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

Mettes Härdesign 
Dame- og 'herrefrisør 

Saig av hârpreparater og parfymeartikier. 

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

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

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 

J]hlIi.  
I1IiltEFIl 

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

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askim 

88 15 70 

Flateby Antirust 
KjØp og salg av biler 

Kommisjon opptil 100% finansbistand. 

TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby 

Kjøpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 
TRYTI EIENDDMSMEGUNG A/S 

8e0ingshaw: Mi'. Heige A. Tryil Pjellveuen 55,'19U We Eneb&,k. 18:091925570 

VETERINIER 
• Poliktinikk • Rontgen • Kirurgi 
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SKEEPSMO DYREKUNIRK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. RiisgSrd, KjeIIer 
(skift fra Fetvn. v/ftyplassen) 

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

"DROP IN" 8.30-14.Stengt hoig. 

BILFIRMA 

Jijuitt 11 

1800 Askim 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 
Kjnp din nye el/er brukte bil hos oss. 

TIf. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Scan consult 
Service-senter for nee, ringsd rive nde. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rãdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tit. 92 47 74 

tnebakk 
dcc9nskcpskontor 

Medlem av 
PRF Norske Regnskapsbyres Forening 

TIf. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskorttor 


