
15.millioner mennesker 
er i dag pa flukt fra sitt 
land og sine hjem. Søndag 
har du en sjanse til a gjøre 
noe for at de skal fà en 
mer menneskelig tilvr-
else. 

Arets store TV - aksjon 
er tildelt Det norske 
Flyktningerád som hjel-
per flyktninger utenfor 
Norge. 

I Enebakk er innsam-
lingsaksjonen organisert 
pa vanlig mate. En kom-
munekomite har forbe-
redt aksjonen, og koordi-
nator for innsamlingsar-
beidet er Oddvar Wen-
nevold. Det er som tidlige-
re Sanitetsforeningene og 
Helselaget som star for 
det praktiske opplegget 
ute i kretsene, og ung-
dskotee1eer O: S - 
• -. 	- 	v 

bzerere. 
Bessebrerne har legiti-
masjon. Det er Lions og 
Rotary som star for trans-
porten av bossebrerne, 
som vii besØke  alle huss-
tander i Enebakk i tids-
rommet fra kl.15.00 til ki. 
18.00/19.00. Der hvor ingen 
er hjemme legger de igjen 
post eller bankgiro slik at 
alle far anledning til a gi 
sin gave.ABC - bank skal 
som tidligere ãr sta for 
opptellingen. Dersom no-
en har større gayer av for-
skjellig slag som de øns-
ker a gi til aksjonen, sâ 
kan de henvende seg til 
ABC - bank i Kirkebygda 
hvor det er folk tilstede 
under hele innsamiings-
aksjonen i Enebakk. 

- Vi háper folk er flinke 
til a gi, slik at vi minst 
kan nâ opp til fjorárets be-
lop, sier Oddvar Wen- 

	

nevold. 	Se side 6 

 

Kjop og saig av biler 

Kommusjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmeiker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 
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5. ärgang 

  

    

      

<<Pa 
flukt>> 

LØrdag ble det kiart at Enebakks A - lag 
skal spille i 4.divisjon fra neste sesong av. 
Sammen med en rekke enabkkinger som 
hadde tatt turen opp til Jessheim, fikk vi se 
at Enebakk vant 3-0 over Ullensaker/Kisa. 
Dermed var andreplassenpã tabellen sik- 

ret, og opprykket et faktum. Det er hele 20 
ár siden noe A - lag fra Enebakk har vart i 
4. divisjon. Vignett gratulerer Morten Wi!-
helmsen og hans mannskap med opprykket. 

Se side I 

Dansk drama pa' 
Spikerverket 

22 unge danske amatørskuespillere i a!-
deren 10 - 14 ãr inntok lørdag Spikerverke-
sarbeidernes feriehjem ved Lyseren. Grup-
pen kommer fra NexØ pa Bornholm, hvor 
det er enorm interesse for amatørteater-
virksomhet. Na har scene 2, stedets faste 
amatørscene fãtt sin egen barnegruppe, og 
det er denne gruppa som ná gjester Akers-
hus med sin fØ'ste  oppsetning, Jacob Lang-
tud. Barna skal i løpet av uka spille 14 for-
estillinger rundt om i fylket. Fram til i mor-
gen bor de pa Spikerverket med Enebakk 
Dramatiske som vertskap. I morgen gár tu-
ren videre til Eidsvold hvor Eidsvold ama-
tørteater skal vre vertskap resten av uka. 
Turneen er kommet i stand gjennom Nor- 
disk amatØrteaterrád 	 Se side 5 

InstruktØr Steen Noreen Larsen fØrer an i en liten 
oppvarrningsrunde pa Spigerverket sØndag for-
middag, like for avreise til plastbakken i Marikollen. 

TEXACO 
VI KAN BIL 

SPOROSS 
Bilruter, reparasjoner 

pa alle bilmerker 
til rimelige priser. 

Texaco Flateby 
TIf. 09/92 88 05 



1. Johs. 2,8-11 

Mørket viker for lyset 
Johannes sier at mørket viker. Han mener at all synd 

og ondskap I oss og rundt oss er pa retur. Ja, om det ba-
re var si vel at lyset, det gode, fikk overtaket liksom 
morgenlyset driver natten tilbake. Johannes kunne vel 
ikke unngâ a se at pa hans tid brygget det opp til storm 
rundt de kristne? De første store forfØlgelsene nrmet 
seg. Her hjemme i Enebakk har vi ikke slike problemer, 
men det er forskjellige andre uvrsskyer i horisonten 
som kan ramme oss. 

Likevel sier apostelen og vi med ham, at lyset bryter 
fram. Det begynte for alvor a lyse ved Jesu kors og opp-
standelse. Ved dette viste Jesus at han elsker men-
nesker dypere enn noen av oss kan begripe. Nâr vi tar 
imot hans verk i tro, mister mØrket sitt grep pa oss. For 
da tilhører vi Gud, vi far leve i hans tilgivelse og løfte 
om en ny jord der alt ondt er borte. 

Den som mener a leve i dette, men som ikke viser 
kjrlighet til sin neste, har ikke skjønt evangeliet. 
Over disse ringer alarmklokkene som varsier at du en-
ten er uforstandig eller hyklersk. La oss daglig be om 
ikke a havne i den situasjonen selv. 

SØndag 16.10. 
B) kl. 16.30 
I SKUDDET 
U) ki. 18.30 
GIRLS WANT TO HAVE 
FUN 
V) ki. 20.30 
BEST SELGER 

Fotbaligruppa 
i Driv holder ârsmøte. 
Se ann. 
Hoppskole 
i Driv. Se ann. 
E.I.F. fotballgruppe 
trenger lopper. Se ann. 
Flateby kino 
viser bl.a. <<I skuddet" 
denne uken. Se ann. 
Enebakk 	skole- 
styre 
har mote. Se ann. 
0-gruppa, Driv 
har ârsmØte. Se ann. 
Foreidremote 
ang. Kirkebygden Bar-
nehage. Se ann. 
Apent mote 
vedr. miljØvern. Se ann. 
Betel 
minner om ukens mØ-
ter. Se ann. 

PRITTirou"  
Vi.fbehMderètten4U.kUtte 

øttet beste skjønn 1* ken skrle anonymt, 
men redekejonen in ha na'n og adresse. 

Funksjonshemmede tilbake 
til lokalsamfunnet 

star det skrevet i en 
viktig melding som Sosi-
aldepartementet legger 
siste hand pa i disse da-
ger. Det betyr enkelt sagt 
at kommunene ma ta an-
svar for alle sine inn-
byggere. Men det berØrer 
ikke bare de ansvarlige i 
kommunen - det berører 
ogsã deg og meg og alle 
som bor I kommunen. 

Den gruppen funksjons-
hemmede som gjennom tidene 
har hatt det vanskeligst og som 
ofte har vrt mobbeofre og ut-
satt for dârlig behandling er 
psykisk utviklingshemmede. Det 
skyldes mange ting - det er lett 
overse psykisk utviklingshem-
mede - de fremmer ingen egne 
krav. Vi vet lite om psykisk ut-
viklingshemmede og tror vi ikke 
kan oppfØre oss vanlig overfor 
dem, men at de krever "spesial-
behandling>' og det er ikke det 
minste rart for det har myndighe-
tene sagt ganske lenge. 

Funksjonshemmede og vel-
dedighet har i ganske lang tid 
vrt som hand i hanske, og litt 
forenklet kan man vel si at det 
var den gode mening som skjØv 
de funksjonshernxnede og i srlig 
grad de psykisk utviklingshem-
mede ut av samfunnet og til in-
stitusjoner. 

S6L sent som i 1945 la sosi-
alkomiteen frem en innstilling 
som sluttet kiart opp om store 
sentralinstitusjoner for denne 
gruppen. Hovedtanken var en 
bedre bruk av sainlede ressurser 
som skulle fØre  til et bedre kvali- 

fisert personale. De samme prin-
sippene for sromsorg ble under-
streket med en landsplan i 1952. 
Effektivitet og oversikt var noen 
av argumentene, men omsorgen 
kom til a were preget av frivillig 
innsats og veldedighet. Man ap-
pellerte til folks medlidenhets-
fØlelse for a fá midler, og dermed 
ble avstanden mellom funksjons-
hemmede og andre ekstra stor. 

Alle vi som er barn av 50 - 
60-árene og som hadde psykisk 
utviklingshemmede i var nrhet 
som slekt eller nabo opplevde jo 
nettopp at disse ble >sendt bort'> 
for deres eget beste, og vi opp-
levde sjelden A se dem igjen for 
de fleste av dem ble utsatt for 
livslang oppbevaring. 

Men nà er de pa vei tilbake til 
kommunal omsorg til kommuner 
med smá ressurser, med d.rlig 
vilje og mangel pa kunnskap og 
hvordan kan da dette ga bra. Ut-
valget som laget meldingen fant 
at isolering var sâ skadelig for 
gruppen at alt annet matte an-
sees a vre bedre. Det gjenstár a 
se hva som skier  for det er kiart 
atom alle flykter fra ansvaret sitt 
enten det gjelder politikere, 
pleieomsorgsetat, sosialetat eller 
skoleetat sa blir denne svake 
gruppen lokalsainfunnets tapere. 
Men om vi makter a ta denne ut-
fordringen, bruke tiden kreativt, 
trekke veksler pa og kunnskap 
fra de som kjenner dem i dag vii 
vi kunne tilfØre  bade oss selv og 
lokalsamfunnet flere medmen-
neskelige trekk. 

Tove Britt Henriksen 

For eller siden ma man ta livet pa alvor. 
Men nã er det annt som gjelder... 

iILJ 
tohave FU 

WMAIDNIH 1110110 ROOM]  

27 millioner 
i restskatt 

Mandag ble ligninga for 1987 lagt ut. 
AV Enebakks 5338 skatteytere er har de 
fleste grunn til a glede seg. Hele 3172 far 
penger tilbake. 

Riktignok ikke de store 
summene for de fleste. 
Gjeunomsnittlig 	til- 
bakebetaling er kr 
5657.Tilsammen skal ene-
bakkinger ha igjen 
17.942.457 kroner.Det er 
en stigning fra 86 pa 1,25 
prosent. Summen for 
restskatt har Økt med 29,5 
prosent. pa landsbasis er 
Økningen 	pa 	30 
prosent.Tilsammen skal 
1898 personer betale inn 
26.949.044 kroner I rests-
katt. Gjennomsnitt pr 
person er 14.200 kroner 
mot 12.800 1 fjor. Største 
enkeltbeiØp er pa kr. 

729.447, mens den som far 
igjen mest pa skatten, far 
246.397 kroner. Fiere per-
soner har tilgode under 20 
kroner, hvilket vii si at 
man ikke far penger til-
bakebetalt, mens man 
med en restskatt under 
300 kroner heller ikke blir 
krevet for belØpet. 239 
personer kommer ut med 
en restskatt under 300 
kroner. Tilsammen repre-
senterer det er restskatt-
belØp pa 30.850 kroner. 

Total utligning for 87 er 
pa 204.638.257. 

e Ikgrntt 2 

Enebakk 
Søndag 16. oktober 

Enebakk kirke ki. 11.00: 
Fam.gudstj. v/Helgheim. 
Utdeling av <<Min kirke-
bok- til 44ringer. Kirke-
kaffe. 

Mari kirke ki. 11.00: 
Fam.gudstj. v/Øvstegârd. 
Utdeling av <<Min kirke-
bok> til 4-âringer. Kirke-' 
kaffe. 

Vi gifter oss 
fredag 14.10. kl. 12.30 i Oslo 
Rádhus. 

Anita Schou og 
Trond Teigland 

Vi vii fâ Ønske 
Marianne hjertelig 
til lykke med 18-ârsdagen 
den 15. 

Hilsen Silje og mamma 

En ukes deilig høstferie er 
over for denne gang, og jeg 
hâper dere har samlet kref-
ter til a mote de lange og 
mørke host- og vinterkvel-
dene. Kino er en fin mate a 
koble av pa! 

Søndagens B-film er "I skud-
det" med bl.a. den kjente fot-
balispilleren Pelé i hovedrollen. 
Unge Jimmy lrer ikke bare a 
spille profesjonell fotba.Il hos 
Santos (Pelé) - han lrer ogsa 
noe om selvkontroll, om respekt 
og samarbeid. Ingredienser som 
alle er nØdvendige for a bli en 
vinner... 

SA mot opp alle 
fotballentusiaster! 

GIRLS JUST WANT TO HA-
VE FUN - nei, det stemmer vel 
ikke, men det er na tittelen pa 
ukens ungdomsfilm denne uken. 
Janey har byttet skole 11 ganger, 
og de fleste skolene er ganske li-
ke. Det som gjØr  denne siste sko- 

BEST SELLER (V). En politi- 
mann ble hardt sk.adeti et ran for 
mange ar siden. Han klarte a ska-
de lederen for ranerne og sa ogsa 
et glimt av ham. Politimannen 
skrev en bok om dette ranet og er 
na en kjent og populr forfatter. 
BØkene hans er Best Sellers. Men 
tingene slutter ikke her. En leie-
morder vil ha ham til a skrive en 
bok over hans leiemorderkar-
riere, men politimannen og mor-
deren taler ikke synet av hver-
andre, men boken ma bli ferdig 

Det eneste de har telles, er ansket om a bli best... 

PELE 
JIM VOUNGS 

I 
SKUDDET 

-HOTSHOT,,  

JIM YOUNGS • PELE • DAVID GROH 
REGI: RICK KING 

len litt interessant, er at den hg-
ger i Chicago, byen der -Dance 
TV. lages. Janey gjØr hva som 
heist for a delta i dette program-
met. 
HumØr, følelser, dans 
og herlig musikk! 

fGrst - en BEST SELLER. 

Det bllr dessverre Ingeñ forestil-
linger torsdag 13.10. 

Inger 

1inctt 



Fodsetsdag 
kteskap inngâs 

foriovelse - 
nye verdensborgere 

er popu1rt og 
koster ingentin g! 

Postboks 62 1912 Enébakk 
Tit. 926540-926550 

VI TRENGER 
DIN STOTTE! 

For ki-. 3,3() om dagen er du 
med pi a reclde liv og gi han 
en framtid. La det ikke 1)1i 
mccl den gode tanken: 
Bli Redd Barna-fadder i 
dag! 

JAI  Jegonskerâbli 
• 	Redd Barna-fadder 

I I Send meg informasjon om Fadder- 
ordningen, og blankelt for 
pimelding. 

I Send intormasjon om Redd Barna 

NAVN: 

ADR: 

POST N R: 

T
S(,;zdt,s.- 

REDD BARNA 
Jernbanetorget 2 
0154 Oslo I 

Funksjonshemmede isoleres 

Administrasjonsutvalget vedtok i siste mote a an-
befale at det opprettes en engasjementsstilling som 
prosjektleder for planleggingsarbeidet i forbindelse 
med overfØring av ansvaret for psykisk utviklings-
hemmede til kommunene. Utvalget foreslâr videre at 
stillingen gjØres  tidsbegrenset fram til 31.12.90. 

Prosjektleder 
for HVPU Flere grupper funk-

sjonshemmede i Enebakk 
fØler at de ná er tvunget 
inn i en isolasjon fordi 
transporttilbudet er tatt 
fra dem. En del av disse er 
fysisk sâ dãrlige at de ik-
ke kan komme ut pa an-
nen mate enn ved a bli 
hentet av bil og hjulpet i 
sterk grad. 

Dette var et av temaene som 
ble tatt opp pa samordnings-
râdets brukersamling den 28. 
september. En del av bygdas 
funksjonshemmede og deres 
familier møtte frem, og kvelden 
ble nyttig som informasjon til 
samordningsrâdet. 

Dagsentre 
Meningsfylt tiivrelse - kon-

takt med andre - komme seg Ut 
litt, var noe aile savnet og der- 

Fra Ytre Enebakk skolemu-
sikk far Vignett opplyst at det ik-
ke kommer til a bli flere papi-
rinnsamlinger i iØpet  av hØsten, 
pa grunn av stor aktivitet pa an-
dre omrâder. Biant annet skal 
korpset avvikle flere arrange- 

FØrstkommende sØndag blir 
det igjen huskonsert pa Kopás. 
Denne gangen inviteres det til 
Wildenveyaften. Det er Kjell G. 
BØrrensen som kommer til Ko-
pás for a toike Wildenvey. - Han 
er enestàende til a framfØre Wil-
denveys dikt, sier Marit Osnes 
AambØ.— Mange som har kjent 
Wildenvey og hØrt  ham iese sine 
egne dikt, mener at BØrresen 
framfØrer dem veldig mye pa 
samme mate. 

Husk Fristorp 
Vi minner om kveldens konsert 

med GØran Fristorp pa Mjr 
ungdomsskole.  

med dukket dagsentertanken 
opp. Dagsentre har vrt fremme 
i diskusjonen for, biant annet 
kunne Tove-Britt Henriksen for-
telle om et aviastningsutvaig 
som ble nedsatt i 1982, som i sin 
utredning etterlyste dagsentre 
for funksjonshemmede. Hen-
riksen mente for Øvrig at denne 
utredningen aidri var butt be-
handlet, men samordningsrâdet 
kunne naturligvis ta saken opp 
igjen. 

Flere arbeidsplasser 
Det bØr  opprettes flere ar-

beidspiasser for arbeidstakere 
med liten arbeidsevne i kom-
munal regi, var et annet forsiag 
som kom frem. Man burde kunne 
benytte slike ressurser til post-
ombring, kopiering, kantinear-
beid m.m. Det er ogsâ et problem 
med boliger for funksjons-
hemmede. Kommunen benytter 

menter i forbindelse med sitt 30 - 
ârs jubileum. 

Men fortvii ikke. Skolemusik-
ken vii vre tilbake med faste 
innsamiinger til neste àr, den 
fØrste ailerede tidlig pa nyàret. 

Marit Osnes AambØ skal seiv 
framfØre sanger med Wildenvey - 
tekster, og Ariid AambØ skal 
spille musikk av Debussy.  

Annonsering 
er aktiv 

markedsføring 

I nett 
-ditt talerør 

boliger i andre kommuner til sli-
ke formal. BØr  vi ikke jobbe for at 
disse far bo i Enebakk? 

Bekymring 
Familier med psykisk utvik-

lingshemmede sâ med bekym-
ring pa at kommunen ná ogsá 
skulle overta ansvaret for denne 
gruppen. Intensjonen i meidin-
gen som páiegger kommunen 
dette ansvaret er god, men nár 
kommunen gang pa gang trene-
rer de psykisk utvikiingshem-
medes sak blir vi veidig be-
kymret, sa familiene. De viste 
bi.a. til at tiltak for psykisk ut-
viklingshemmede ikke var kom-
met med i siste kjente forslag til 
helse- og sosiaibudsjett. 

Konklusjonen pa mØtet var at 
de fremmØtte satte pris pa a ha 
direkte kommunikasjon med 
samordningsradet som dermed 
far i oppdrag a arrangere lignen-
de mote pa et senere tidspunkt. 

Fra 1.1.91 overtar kommunene 
ansvaret for tiltak og tjenester 
for personer med psykisk utvik-
lingshemming. I den forbindelse 
er kommunene palagt a utar-
beide individulle tiltaksplaner 
for navrende brukere av HVPU 
innen 1.11.89. Det skal ogsa Ut-
arbeides planer for hjemmebo-
ende som har behov for tjenester 
utover de kommunen yter i dag. 
Ogsa andre ting ma planlegges i 
forbindelse med tilbakefØringen, 
sasom f.eks. boligtilbud. Det skal 
utarbeides en tiltaksplan for 
kommunens samlede tiltak og 
tjenester, slik at denne kan inna-
rbeides i budsjettet for 1991, og i 
kommunens helse og sosialpian. 

Allerede i 1986 ble det opp-
nevnt et utvalg som skulle ut-
arbeide et forprosjekt i forbindel-
se med tilbakefØring/bygging av 
boliger innen HVPU. Dette ut-
valget framla sitt forsiag i febru-
ar 1987. Dette forsiaget er svrt 
omfattende. Bade nØdvendige 
bo. arbeids og fritidstilbud er ski-
ssert i forslaget. Etter en hørings-
runde besiuttet formannskapet a 
legge forprosjektet til grunn for 
videre arbeid med saken. og det 

Vidottã: 

Den endelige regningen for 
opprustingen av Vidotta er pa 
1.228.114. Det er merutgifter pa 
103.114 kroner i forhold til den 
godkjente frnansieringsplanen 
pa 1.125.000. Det var forutsatt et 
laneopptak pa 851.000 kroner, 
men i stedet ble det tatt opp lan 
pa 730.000. Totalt kommer til- 

ble da nedsatt en tverrfaglig ar-
beidsgruppe Arbeidet skulle ko-
ordineres av helse og sosialsje-
fen, og midler til arbeidet skulle 
innarbeides i helse og sosialeta-
tens budsjett for 88. sa langt har 
det ikke vrt arbeidet videre 
med saken inntil helse og sosi-
alutvalge tok den opp igjen i sitt 
forrige mote. 

Der ble det vedtatt a be om at 
det snarest blir engasjert kvali-
fisert personale til a utarbeide de 
tiltaksplaner som man er palagt 
A ha ferdig innen november neste 
ar. 
Helse og sosialutvalget gikk ogsa 
inn for at det nedsettes en sty-
ringsgruppe sammensatt av re- 
presentanter 	 fra 
administrasjon,og politikere. 

Nâr det gjelder opprettingen 
av stillingen som prosjektleder, 
vii dette ikke bety noen ekstra 
kostnad for kommunen, sier per-
sonalsjef Jan Ryste. Stillingen 
blir nemlig fmansiert gjennom 
overfØringer fra Staten. 
De samlede tilskudd fra stat og 
fylkeskommune til dette for-
malet for 1989 er pa ca 225.700. 

leggsregninga for kommunen pa 
254.114 

En av arsakene til budsjetto-
verskridelsene er at det var kal-
kulert med at steinmassene skul-
le kjØres  fra Fiateby pukkverk, 
men massen der var ikke bruk-
bar. 

Papirinnsamling 

Huskonsertene pa Kopãs: 

wild.enveyaften 

1/2  stilling 
i Enebakk? 

I var ekspedisjon har vi ledig vikariat, 1/2  stilling 
som kontordame, forelopig for 1/2  ãr. 

Arbeidet bestâr av fakturering, foring av kas-
sakladd og forefallende kontorarbeid. 

Tiltredelse snarest. 

Lonn etter avtale. 

Kontakt 

JIi9#i,tt 
TIf. 92 65 40 

254 tusen i 
merutgifter 

Bjerke Dagligvare A/S 
er med.... 



	/ 

HVERT HJEM SIN iII( JIli!tt 

:gnnjp 1, 
— Hold deg orientert om bygda di 

Abonnement kan ogsá bestilles i tlf. 92 65 50 - 92 65 40 
	 > 
Jeg ønsker a motta Vignett 

Navn 	  

Adr 	  

Vignett, p.b. 62, 1912 Enebakk 

At Personkortet er butt like vanlig 
som kontanter pa restauranter, ben-
sinstasjoner og I kiesforretninger, 
visste du kanskje. Men hva med alt 
det andre.. .!!? Na kan du nemlig 
bruke Personkortet til a kjøpe deg en 
ny kjaledegge, nye stovietter, jogge-
sko, klokke og slalombrilier. Ja, til og 
med meik og brød kan du ná betale 
med verdens mest utbredte betalings-
kort, Personkortet. 

tern-Boots. 
Personkort. 

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

ir(I(g3 mãneders angrcfris. 

4 	  
Betydelig underbalanse 

-Hvilke konkrete fØlger 
det foreslátte statsbud-
sjettet vii fá for bud-
sjettarbeidetvárt, har jeg 
liten lyst til i si floe om 
foreløpig, sier râdmann 
Bjorn Halvorsen.Det jeg 
kan si er at vi forelØpig 
opererer med en betyde-
hg underbalanse, og at vi 
ikke har penger til a fâ ba-
lanse med dagens drift. 

- En Økning av kommunens 
andei til folketrygden til 1,25 pro-
sent betyr en merutgift pa 1,9 
millioner i 89. Det hadde vi ikke 
regnet med. Nâr det gjeider ram-
metiiskuddet blir beiØpet  om-
trent det samme som i ár, kan-
skje noe mindre, men uansett 
blir det en realnedgang p.g.a. at 
prisstigningen antagelig blir 
stØrre enn forutsatt. Hvordan de 
totale Økte utgiftene vii siá ut 
henger ogsâ sammen med 
skatteinngangen. 

I ár har vi budsjettert med 64 
millioner, og sâ iangt ligger vi 
pent i rute for innevrende ár. 
Hviiken Økning vi far til neste hr 
er umuiig a si. I statsbudsjett-
forsiaget er det regnet med en 
vekst i kommunesektoren pa 4,6 
prosent. Pa àrets skatteinntekter 
pa 64. millioner viHe det bety en 
merinntekt pa 3 millioner, men 2 
millioner vii allerede vre brukt 
opp til folketrygdandeien. SA 
star vi tilbake med en million 
mer a disponere i 89. Men vi vet 
at bade iØnninger og priSer sti-
ger, og 89 kroner er ikke 88 kro-
ner. Dessuten vet vi at vi far stor 

utvideise pa enkeite poster som 
vii fØre til Økt behov pa sosial-
budsjettet, sier Halvorsen. 

Halvorsen viser ogsâ til aile de 
store prosjektene som er pa gang 
og som medfØrer nye renter og 
avdrag. Det gjeider takreparasjo-
ner pa Enebakk ungdomsskoie, 
gymsalen pa Stranda, og Kirke-
bygden barnehage, alt ting som 
taler i negativ retning i forhoid til 
iangtidsbudsjettet. 

Men detaijerte konsekvenser 
av statsbudsjettforslaget for 
Enebakk vii râdmannen ikke Si 
floe om.—Dertii har vi aitfor iite 
talimaterieii pa bordet foreiØpig. 

- Kan kommunal drift av Kir-
kebygden barnehage definitivt 
avSkrives? 

—Vi har et kommunestyreved-
tak pa at barnehagen skal settes 
i drift fra 1 .j anuar. Men mye har 
endret seg siden det vedtaket. 
Det er veldig trangt, og vi er nødt 
for a prioritere. Helse og sosi-
aistyret har antydet en annen 
driftsform, men det er ikke sagt 
noe definitivt nei til kommunai 
drift enda. Intensjonen er kiar: 
Barnehagen skal komme i drift 
sâ snart som muiig, i kommunai 
regi, eiier i en elier annen annen 
form. 

- Vi har ingen krise i forhoid til 
ordets egentlige betydning. Men 
det blir harde og tØffe tider. Vi 
ma omstiile oss og skru ned for-
ventningene. sa iangt har vi i 
Enebakk hatt god styring i for-
hold til de Signaler vi har mot-
tatt. NA gjeider det bare a for-
tsatt fØlge signalene. Vi ma dem-
pe veksten, og snu kursen, sier 
Halvorsen. 

- Vi ma dempe veksten, og 
snu kursen, sier ràdmann 
BjØrn Halvorsen. 

Det er i dag 12 1rere uten god-
kjent utdanning i enebakksole-
ne, de fleste fordeit pa Enebakk 
ungdomsskoie og Kirkebygden 
skoie. Den tiideite ekstrares-
sursen skal fordeles med 10 timer 
til Enebakk ungdomsskole og 5 
til Kirkebygden skole. Skole-
styret vedtok tidlig i hØst a sØke 
formannskapet om a ía den eks-
tra timeressursen pa grunn av 
det høye  antallet ufagirte. De 
argumenterte biant annet med 
den innsparing pa iØnnsbud-
sjettet man Mr ved bruk av ufag-
irte 1rere. 

l 

	av 

l 

Men rádmannen var av en an-
nen oppfatning. Han viser til den 
genereiie 	veiiedningspiikten 
overfor undervisningspersonalet 
som den enkeite skolen har, Rad-
mannen har ogsa pekt pa lØnns-
stoppen som argument for a for-
esla avsiag pa skolestyrets an-
modning om en ti eggsressurs 
p. 15 timer. Og videre henviser 
han til at ogsa andre etater i 
kommunen sliter med a ía kvali- 

• fiserte folk, uten at det har vrt 
pa tale a utvide bemanningen 
den grunn.— Dette er ikke noe 
srfenomen for skolesektoren. 
Tii na bar det vrt en forutset-
ning at nØdvendig oppiring og 

veiiedning av de ansatte gis i den 
enkelte etat innenfor de ressur-
ser man har, sier radmannen. 

Men formannskapet var av en 
annen oppfatning og gikk inn for 
A imØtekomme skoiestyrets sØk-
nad, og ta beiøpet med i fØrste 
budsjettrevisjon. Forsiaget bie 
framsatt av Magne Berg (Ap). 
Vedtaket inneholder ogsá en pas-
sus om at beviigningen gis for-
utsatt at iØnnsioven overholdes. 
Det var Thorvald tingerness, 
(SF) som Ønsket denne presise- 
ringen 

 

Foig med 
I 

ncermilloet 
US 

LIgnitt 

Ekstraressurs til 
veiledningstjeneste 
Formannskapet vedtok mandag kveid enstemmig a gi 
en ekstraressurs pa 15 timer til skolen som kompensa-
sjon for stort antaii herere uten godkjent utdanning. 
Kostnaden for denne ekstraressursen er 105.000 kro-
ner. For 1988 utgjør det 43.000 kroner. 

LO KRL AJ 
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Hele gruppa /clar for avgang til Man/cohen. Dette er den fØrste Norgesturen for de al-
her fleste av ungene. Stdende i ba/c grunnen til venstre, leder av Nordisk amatØrte-
aterràcl, Ella RØyseng, og som nummer to bakerst fra hØyre, Inger Lise Stenshi fra 
Enebakk Dramatiske. Iforgrunnen Steen Noreen Larsen, gruppas instruktØr. 

LØser vi opp denne knuten, mon tro 

NOW 

Spenne de tur edebut for 
dansk bar eteatergruppe 

5 

Frisk oppvarming pa Spikerverket sØndag formic! clag 

Frokosten var nettopp 
unnagjort da Vignett an-
kom søndag formiddag. 

Joda, de hadde kommet 
seg, alle de 22 unge skues-
pillerne, og deres voksen-
følge pa ni personer etter 
en stabasiØs tur over Ska-
grak lørdag. Full storm 
forsinket amatørteaterg-
ruppa fra NexØ pa Born-
holm med flere timer. 

Imens este pizzaen faretruende 
oppe pa Spikerverket i Ytre, hvor 
medlemmer av Enebakk Dra-
matiske Slskab, som det om-
sorgsfulle vertskap forberedte 
ankomsten, sammen med Ella 
RØyseng fra Nordisk amatØrte-
aterrád. 

Klokka 22 ankom Scene 2's bar-
negruppe, 15 timer etter at de for-
lot NexØ.  De var slitne, og trØtte, 
og en aidri sá liten smule sjøsyke 
hang fortsatt i, men pizzaen 
smakte,den. 

Ikke bare teater 
Freden har senket seg over 

Spikerverket i stille sØndags-
formiddagstimer. I spisesalen 
inntar instruktØr Steen Noreen  

pas første utenlandsturne. har 
voksengruppa vrt i Norge og 
spilt flere ganger, senest pâLffle-
hammer i sommer. Og sommeren 
89 er de invitert til a delta i 
festspillene i Harstad. Scene 2, 
har vennskapsscener over alt i 
Norden, blant annet i Trond-
heim. -Na háper vi barnegruppa 
kan opprette venneskapsfor-
bindelse med Enebakk Drama-
tiske. 

Stor interesse 
Barnegruppa turnerer med for-

estillingen Jakob Langtud av Ida 
HØgh Jacobsen. Her i Akershus 
har det vrt en enorm interesse 
for a ra besØk av den danske bar-
neteatergruppa. Hele 42 skoler 
og biblioteker rundt om i fylket 
har svart j  pa forespørselen som 
gikk Ut gjennom fylkes kultur-
etat om hvorvidt man var inter-
essert forestillingen.— Vi kunne 
spilt teater i tre uker, sier Steen 
Noreen Larsen, instruktØr, og til 
daglig journalist i TV Bornholm, 
- men med en uke rekker vi kun 
14 forestillinger, og selv det blir 
et stramt program. 

Opplevelse og 
oppdragelse 

Steen Noreen Larsen kan for-
telle at dette med reiser er nytt i 
barneteatersammenheng. Men 
det a be fri de 22 skolebarna fra 
skolen for en uke, hadde ikke 
bydd pa problemer av noen art. - 
Men sa er da dette ogsa bade 
opplevelse og oppdragelse legger  

han til med ettertrykk. Ofte l-
rer de mer pa en slik tur, enn de 

Ør i samme tidsrom pa skolen, 
rnener han. 

Mandag spilte danskene pa Ve-
stâsen skole pa Gjerdrum. De 
har ogsá spilt pa Frambu I Ski, 
og i morgen gár turen til Eids-
vold, hvor de skal spille pa flere 
skoler i distriktet der, fØr de ven-
der nesa mot Halden hvor de skal 
ha 	siste 	forestilling 	pa 
lØrdag.SØndag vender de nesa 
hjemover til NexØ, og til en ukes 
velfortjent høstferie. 

Enebakkskolen kom dessverre 
sent" til mØlla", og opprinnelig 
var det derfor ikke lagt inn noen 
forestilling her, men neste gang 
kanskje... 

Stort behov 
Bade Steen Noreen Larsen, og 

Ella Røyseng  er enige om at bar-
neteater er noe som sâ langt har 
hatt lavstatus. - Nar vi fØrst 
kommer med et tilbud viser det 
seg at det er et behov, sier Ella 
RØyseng.—Men politikerne har 
ofte bestemt seg for at det ikke 
finnes et behov, og da kommer 
det heller ikke noe tilbud. Da vi 
henvendte oss til fylkeskultursjef 
Lars Hauge med forespØrselen 
var han positiv med en gang, og 

viser hvilket behov det er. 

Ros til Enebakk 
Dramatiske 

Og mens Ella er i gang, benyt-
ter hun anledningen til a rose 
vertsgruppa, Enebakk Dramatis-
ke for sitt initiativ - De har 
gjort en kjempejobb, sier RØy-
seng, - og jeg hâper politikerne 
har forstaelsen for dette, og gir 
dem rikelige muligheter. StØtte 
til slike tiltak er a ta vare pa 
mennesker. Det gir et menings-
fylt fritidstilbud. 

Kristine prØver a finne 
veien ut... 

Larsen sammen gruppas voksen-
følge en kaffetár, for deter tid for 
avgang til Maiikollen. Det skal 
ikke bare bli teater den uka 
danskene er her. Enebakkvert-
skapet har lagt opp til besØk i 
Marikollen, hvor danskene kan 
fá prØvd seg i plastbakken. Sene-
re pa dagen skal det bli rundtur i 
Enebakk, og endelig kinobesøk 
pa Flateby kino. I dag er de unge 
skuespillerne pa OslobesØk. Her 
er det Nordisk amatØrteaterrâd 
som star for opplegget. 

Første gang 
Scene 2's barnegruppe er en 

nykomling i NexØs mangslugne 
amatØrteaterliv, men vokseng-
ruppa har arbeidet i mange ár. 
Mens dette er barneteatergrup- 

L2 thorvaldsen 
er med.... 



Ny seier 

Disse jentene er igjen pa offensiven etter sØndagens seier i Mjcrhallen. 

-den máJeg lese! 
LOMALA  1~ U11 
	1 

Mandag ble ligninga for 1987 lagt ut. AV Enebakks 5338 
skatteytere er hat de fleste grunn til a glede seg. Hele 3172 far 
penger tilbake. Riktignok ikke de store summene for de fle-
ste. Gjennomsnittlig tilbakebetaling er kr 5657.Tilsammen 
skal enebakkinger ha igjen 17.942.457 kroner.Det er en stig-
fling fra 86 pa 1,25 prosent. Summen for restskatt har økt 
med 29,5 prosent. Pa landsbasis er Økningen pa 30 
prosent.Tilsammen skal 1898 personer betale inn 26.949.044 
kroner i restskatt. Gjennomsnitt pr person er 14.200 kroner 
mot 12.800 i fjor. Største enkeltbeløp er pa kr. 729.447, mens 
den som far igjen mest pa skatten, far 246.397 kroner. Flere 
personer har tilgode under 20 kroner, hviiket vii si at man ik-
ke far penger tilbakebetalt, mens man med en restskatt un-
der 300 kroner heller ikke but krevet for beløpet. 239 per-
soner kommer ut med en restskatt under 300 kroner. Til-
sammen representerer det er restskattbeløp pa 30.850 kro-
ner. 

Total utligning for 87 er pa 204.638.257. 

iijrntt 6 	  

15 millioner 
flyktninger 
Søndag har du sjansen til a bidra med noe i arbeidet 
for verdens 15 millioner flyktninger. 
Inntektene av árets store TV - aksjon gâr til Det nors-
ke Flyktningerâds. De skal bruke pengene i sitt hjelpe-
arbeid i Mellom - Amerika, Afrika, Midt - Osten og 
Asia. 

Hver eneste dag ma tusenvis 
av nye mennesker flykte fra sine 
hjem. To millioner hvert ár.15 
millioner flyktninger er det i dag 
I verden. Det vii si, det er de som 
er registrert av FN'S hjeipeorga-
nisasjoner og mottakeriandene. 
Det er grunn til a anta at det vir-
kelige tallet er stØrre. Nár vi sá 
vet at hele 90 prosent av disse 
flyktningene befinner seg i Ut-
viklingslandene, Med andre ord, 
de flykter fra et fattig land, til et 
like fattig naboland. Og over 
halvparten av flyktningene i ver-
den er barn under 15 hr, det vil si 
àtte millioner barn. 

Det norske Fiyktningerâd hjei-
per flyktninger utenfor Norge. De 
er opprettet og samarbeider med 
en rekke humanitre organisa-
sjoner. Rádet fungerer ogsá som 
kontaktorgan i Norge for FN'S 
hØykommisr for flyktninger. 
Rádet samarbeider bade med eg-
ne medlemsorganisasjoner og 
med FN's hjeipeapparat for flykt-
ninger, og de gir nØdhjeip direkte 
gjennom egne utekontorer og or-
ganisasjoner som er etablert i det 
aktueiie omrâdet. 

Rádet gir hjelp i form av mat, 
medisiner og husly til folk i akutt 
nod, hvor det star om liv og helse. 
Râdet gir massiv hjeip til afg-
hanske flyktninger i Pakistan 
gjennom en lang rekke prosjek-
ter, og de er ogsâ med i hjeipear-
beidet for de mange flyktningene 
fra Mosambik i Malawi. Man reg-
ner med at tailet pa disse flykt-
ningene nà er oppe i rundt 
600.000. Med penger fra TV - ak-
sjonen vii Râdet kunne Øke be-
redkapen med tanke pa nØd-
hjelp. 

StØrstedeien av Flyktningerá-
dets innsats for verdens flykt-
ninger gár imidiertid til prosjek-
ter som Setter flyktningene i 
stand til a kiare seg seiv,oftest i 
det iandet de fØrst sØker tilflukt, 
I Sudan har rádet i gang flere  

selvhjeipsprosjekter for etiopiske 
flyktninger. I samarbeid med io-
kalbefoikningen er det satt i 
gang et jordbruksprogram i Qala 
- en - Nahal, og smâindustripro-
sjekter i slummen i Port Sudan 
og i Kenyas hovedstad Nairobi. 
Sysseisettingstiitak, ikke minst 
for kvinner er en viktig del av 
seivhjeipsprosjektene. 

Ogsá I Midt - Osten er Radet 
aktivt. I Jeriko har man hjulpet 
til med a gi ungdom yrkesopp-
iring, Fiyktningerádet har 
dessuten i en ârrekke stØttet hei-
searbeid for mØdre og barn i Ga-
za og i Jordan. 
Ogsa i Meliom - Amerika driver 
Flyktningerádet bade med seiv-
hjeipsprosjekter og heisetiltak. 

Midlene fra sØndagens TV - ak-
sjon vii bidra til at Fiyktningerâ-
det kan Øke Sin innsats iaiie dis-
se omrádene. 

De aiier fleste flyktninger Øns-
ker a vende tilbake til hjemland-
et sitt. Nàr det kommer tilbake, 
er imidlertid ofte iivsgrunnlaget 
deres iagt i ruiner. Mye trenges 
for en ny start. InnkjØp av red-
skap og utstyr. Det er satt i gang 
hjeip til Tamilske flyktninger 
som vender hjem til Sri Lanka, 
Flyktningeradet er ogsá med i et 
tiibakevendingsprogram 	for 
flyktninger fra Laos som opphoi-
der seg i Thailand. Rádet er ogsa 
med i flere andre tilbakeven-
dingsprogram for flyktninger. 
Flyktninger Ira Tigray - provin-
sen i Etiopia er butt hjuipet til-
bake fra Sudan. En ny suitka-
tastrofe truer i midierid her, og 
det er nØdvendig a sette inn ny 
hjeip for a hindre en flukt til Su-
dan. 

Med midler fra sØndagens TV - 
aksjon Ønsker Flyktningerádet a 
stØtte gjenoppbygging av hus, 
veier, broer, skoler og heisevesen 
pa hjemstedet og gi flyktningene 
som vender tilbake nytt iivs-
grunniag. 

SØndag ble det fulikiaff 
og fly seier for Enebakks 
IF's damelag. 

Laget sb Vestra Sjastad 14— 12 
i Mjrhaiien etter en spennende 
kamp. I lØpet av de 20 fØrste mi-
nuttene skjedde det imidiertid 
ikke stort.Jentene var tydelig 
nervØse, noe som preget kampen, 
og de fikk ikke inn et enste màl,  

mens motparten scoret tre. Men 
sá la nervene seg for Enebakk, og 
scoringene fulgte tett. Etter to 
søndager med tap, iykkes det en-
delig laget a komme pa offensi-
ven igjen. 

Enebakks herrelag som spilte 
noe tidligere pa dagen hadde 
imidiertid ikke heilet med seg  

denne gangen, og ble slátt av Fei-
ring, 31 —23. 

LØrdag spilte Gutter 12 mot 
Haga i Mjrhaiien. Resuitatet av 
denne kampen ble 16 - 6 i Ene-
bakks favØr. P 14 I derimot ble 
siatt av Rlingen H. Resuitatet 
av den kampen ble 13 - 4 til R-
iingen. 

 for G 16 
SØndag spilte Enebakk 
IF, G 16 sin første serie-
kamp I pulje 2 i MJ2erhal-
len. Motstandere var SØ-
rum IF. 

FØr kampstart kom ElF's lag 
inn i hailen pa lang rekke etter 
hverandre, stoppet pa midten, 
vendte seg mot publikum og 
bukket. Litt av en âpning! Dom-
meren bláste, og kampen var i 
gang. 

E.I.F fikk ganske fort sitt fØrste 
mái, og selv om SØrum spilte pa 
offensiven, ble det 11-4 til E.I.F i 
fØrste omgang. 

Armen  omgang ble meget 
spennende! Enebakkguttene var 
pa topp. Den ene ballen etter den 
andre gikk fra SØrums keeper og 
I nettet. Dessverre ble det noe 
rátt spill fra SØrums side, og la-
get hadde i en periode to spillere 
utvist. Det ble en knailstart for 
E.I.F. Sluttresultatet ble 25 - 11. 

Knallstart 

Mãiscorere var:Kim Engvik, 

Espen Gitlesen, Lars Gar-
segg, Morten Erik Meiheim, 
Truls Fyhn, Arild Larsen og 
Thor Lindberg Olsen. Ke-
eper: Petter Hoimen gjorde 
en kjempefin jobb i mil. Dis-
se spillerne var ogsâ pa ba- 

nen: Syver Holtet, Marek 
Partyka og Stefan Skráks-
rud. Vi gleder oss til neste 
kamp. 

En supporter 
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FERDIGBETONG'. 
• NYHET: Pumpebil utstyrt md 5 m3  trommel 

0924 meter mast 
• Betongbiler utstyrt med transportbànd 
• Betong leveres ogsá utenom vanlige 

âpningstider etter avtale. Kveld evt. lordag. 
• Punktlig levering, gode materialer 09 

konkurrerende priser er var mâlsettng. 

Telefoner: 
Kontor Mysen 09-89 00 34 
Fabrikk Mysen 09-89 03 11 
Fabrikk HobøI 09.9211 39/921200 
FabrikkVestby 09-95 07 41/95 29 70 
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Etter kampen kunne Fred Sandãs sprette champagneflasken. Sesongens store mál 
var nádd. 

JØrn Adolfsen bidro sterkt til at Enebakk vant den vikti-
ge kampen mot UlilKisa. 

	I AIJOIC 

 

er med.... 

 

Gratulerer Enebakk ! 
Sá er det skjedd, det a!-

le fotballinteresserte ene-
bakkinger hápet pa, men 
kanskje innerst inne ikke 
trodde skulle skje. Ene-
bakk idrettsforenings A - 
lag er kiare for fjerdedivi-
sjonsspill fra neste sesong 
av. 

Dette ble klart etter at Ene-
bakk vant den siste og avgjØren-
de kampen mot Ullensaker/Kisa 
EØrdag. Sammen med en stor 
flokk tilreisende enebakkinger 
ble opprykket iherdig feiret etter 
kampen. 

Ganske jevnt 
Det ble som ventet en ganske 

nervØs àpning av denne avgjø-
rende kampen. Enebakkingene 
hadde tydelig respekt for hjem-
melaget Ull/Kisa, men denne res-
pekten forsvant sakte men sik-
kert utover i kampen. Og da Fred 
Sandàs etter 15 minutters spill 
kunne gi Enebakk ledelsen, ble 
det straks liv i den store fiokken 
med tilreisende enebakkinger pa 
tribunen. Etter denne scoringen 
tok Enebakk mer og mer over 
spillet. Selv om lagets kaptein, 

Geir østli, ble pakket godt inn av 
2 - 3 forsvarere hver gang han 
prØvde seg pa noe, hadde Ene-
bakk mange store malsjanser ut-
over i omgangen. Spesielt JØrn 
Adolfsen og Ronny Lund var sta-
dig vekk nre pa a score. Men 
1ere mál ble det ikke 1 denne om-
gangen. Stemningen var spent 
blant enebakksupporterne foran 
andre omgang. 

Ingen tvil 
Enebakk apnet andre omgang 

med stort tempo og godt spill. Og 
igjen var det lagkaptein Geir 
Østli som ble kampens store spil-
ler. I lØpet av andre omgangs at-
te fØrste minutter avgjorde han 
denne kampen ved a score 2 ras-
ke mál. Men Enebakk sakket ik-
ke av pa tempoet utover i om-
gangen, og det var bare tilfeldig-
heter som gjorde at det ikke ble 
skikkelig málfest pa Jessheim 
stadion. Enebakkingene var to-
talt overlegne, og de ga ikke 
hjemmelaget Ullensaker/Kisa en 
eneste stor málsjanse i hele an-
dre omgangen. Dermed var an-
dreplassen pa tabellen sikret, og 
opprykk til qerdedivisjon var et 
faktum. 

Ulovlig bra 
- Dett var utrolig bra . Vi ble 

enige om a ta det rolig de fØrste 
15 minuttene, og deretter tra til 
for fullt. Det kiarte vi veldig bra 
og jeg er spesielt godt fornØyd 
med forsvaret vàrt. De gjorde en 
kjempejobb. 

- Jeg Ønsker gutta og den nyc 
treneren lykke til i fjerde. Det blir 
nok tØft, men disse gutta er tØffe. 
Dette sa trener Morten Wilhelm-
sen etter at opprykket var klart 
lØrdag ettermiddag. 

20 âr siden sist 
Det er virkelig pa tide at Ene-

bakk har f.tt et lag i fjerdedivi-
sjon igjen.Forrige gang det ble 
spilt 4.divisjonsfotball i Ene-
bakk, var i 1969, altsâ for 20 ar si-
den. 

Vignett gratulerer ElF's A - lag 
med opprykket, og vi hâper at la-
get klarer a gjØre en god flgur i 
fjerdedivisjon I neste sesong. 

Kampfakta: 
Jessheim stadion: 
Ull/Kisa - Enebakk, 0 - 3 
(0-1) 
Scoringer: 

13 mm., 0-1, Fred Sandâs 
49.min., 0 - 2, Geir Østli 
53.min., 0 - 3, Geir Østli 

Enebakks lag: 
Roy BrunstrØm, Øystein 
Pettersen, Ragnar Enger-
hoim, Fred Sandás, Frode 
Lindberg, Trond Vidar 
Stubberud (Sverre Fje!d, 
3 mm), Geir Wiger, Lars 
Furuseth (Vidar Eine, 12 
mm. ), Ronny Lund, Geir 

Øst!i, JØrn Adolfsen 
Gule kort: Ragnar Enger-
ho!m, Enebakk, Geir B!a-
ker, Ull/Kisa. 

Dommer: Jan Ingvaldsen, 
KlØfta: God 
Ti!skuere: Ca 100 



Den nye gymsalen pa Stranden skole tar form, og arbeidet ligger godt i rute ifor-
hold til tidsrammen. 

8 	 Nutt 

Tidsrammen holder Trekningsliste for 
p ens  j onis tfo rening  ens 
medlemsiotteri 88 

FØlgende er trukket ut 
med gevinst: 
Gevinst ur: 
1. Kransekake, Kristian StrØm, 
1912 Enebakk 2. Sengesett, Eli 
Larsen, Soistad, 1912 Enebakk 
3. Gavebrev, Birger Mork, Kon-
vallveien, 1911 Flateby 
4. Hekiet duk, Alise Stensrud, 
Flateby 
5. Dreiet bolle, Kari Magnussen 
BlomsØ, Konvallveien 
6. Fruktkurv, Fam. Henriksen, 
Vestbyveien 2, Ytre Enebakk 
7. Frokostduk, Else Fjeldstad, 
Ytre Enebakk 
8. Solputer, Petter Sand, Flateby 
9. Solseng, Petter Buringrud, Yt-
re Enebakk 
10. Nattkjole, Magda Trandem, 
Ytre Enebakk 
11. Kaffetrakter, Borghild Ru-
stad, Dalefjerdingen 
12. Pled, Ragnar Langskau 
13. EntrelØper, Kari Mette Stok-
kan, KarmØy 
14. Fruktkurv, Harald Nordby 
15. Hekiet kjØkkengardin, Karen 
Utsigt, Flateby 
16. T.V:kanne, Leif Bakke 
17. Stabbur, miniatyr, Rikka Ol-
sen 
18. Middagstallerkener, Ingoif 
Sjoberg 
19. Hándmalt fat, Ruth Jensen, 
Ytre Enebakk 
20. Handklr, Helge Killerud, 
Flateby 
21. Sengesett, Andreas StrØms-
borg, Flateby 
22. Juleduk, Alise Stensrud, Fla-
teby 
23. Matvarer, BjØrn  Bráthen, Fla-
teby 
24. Skjortebluse, Karl Gjestang 
25. Hekiet duk, Kari Engerdal, 
Smáttaveien 11 

Takk til alle som stØttet várt 
lotteri med gayer og loddkjøp 

Enebakk 3.10.88 
Styret 

S temnings- 
plate fra 
Groven 

"En fenomenal musiker pa et 
sjeldent instrument" sier den 
amerikanske dirigenten Gordon 
Wright om Sigmun Groven, og 
Ketil BjØrnstad  kaller ham -den 
urnorske kosmopolitt". 

For det norske publikum har 
Groven forlengst butt et begrep, 
gjennom utallige radio og 
TV-programmer, plateinnspil-
linger og konserter land og 
strand rundt. Men det er vel de 
frreste her hjemme som er kiar 
over hans internasjonale posi-
sjon: han regnes som en av ver-
dens aller fremste utØvere pa sitt 
instrument. 

Som tenáring vant Sigmund 
Groven mange internasjonale 
munnspillfestivaler ute i Europa. 
Tidlig kom han i kontakt med 
den legendariske Tommy Reilly, 
som ble hans lremester. Sam-
men laget de TV-serien >>munn- 

• spelforum'> i 1970. 
Som plateartist og komponist 

star Sigmund Groven i dag fram 
med sterkere uttrykkskraft enn 
noen gang. Denne plata har tittel 
<<Aria>' og spenner fra melodiØse 
stemninger til dristigere kianger 
enn vi har hØrt  fra ham tidligere. 
Av musikerne pa LPn kan nev-
nes: 
Ole Edvard Antonsen (trompet), 
pal Thowsen (trommer), i tillegg 
til "gamle>> samarbeidspartnere 
som: Helge Iberg, Iver Kleive, Ni-
pe Nyren og BjØrn Kjellemyr, 
saint gjester som Petter Bram-
bani, Steinar Ofsdal og Rob Wa-
ring. 

Arbeidet med utvidelse 
av gymsalen pa Stranden 
gir etter planen, og sã 
langt ser det ut som tids-
rammen holder. Den nye 
gymsalen skal stá ferdig 
1,januar 1989. 

—Joda, vi er hØvelig bra i rute, 
bekrefter bygningssjef Stein 
Marsdal i teknisk etat. Og han 
berouiger med at drifta er sikret. 
Det blir ingen repreise pa Kirke-
bygden barnehage. Det er satt av 
penger til nØdvendig fornyelse og 
nyinnkjØp av inventar. Noe av 
det gamle kan ogsa fortsatt bru-
kes. 

Mir det gjelder endelige kost-
nader er det imidlertid noe usik-
kert. - Dette har sammenheng 
med grunnlagsmaterialet. sier 
Marsdal.— Det har kommet pa en 
del tilleggskostnader ut over det 
som ligger inne i anbudet. Total 
kostnadsramme for utvidelsen er 
beregnet til 2. millioner. —Det er 
satt opp sâvidt romslige rammer, 
at problemer med a kiare a holde 
seg innenfor disse ikke skulle by 
pa store problemer, sier Marsdal. 

Bra Norsk! 
Mange artister gir ut sine inn-

spillinger pa egne selskap fordi' 
de <<store'> seiskapene ikke ten-
ner pa dem eller ganske enkelt 
ikke vet deres eksistens. 

Raga Rockershar vrt favorit-
ter blant de sakalte undergro-
und-gruppene gjennom en arrek-
ke. 

Raga Rockers ble dannet i 1982 
av Michael Krohn etter han for-
lot trommekrakken i legendaris-
ke KjØtt. 

Gruppa har gjennom flere ar 
vrt live-favoritter i Oslo og gitt 
ut sine egne innspillinger pa sma 
uavhengige selskap med til dels 
liten eller ingen distribusjon. 

Den musikalske drivkraften i 
Raga Rockers er Michael Krohn 
som skriver mesteparten av mu-
sikken og alle tekster. A definere 
Raga Rovkers stilmessig er ikke 
helt enkelt, men vi pasta.r at 
gruppa er >'det mest punkete he-
avy-bandet innen norsk ny 
rock.... 

'>Forbudte fØlelser'> er innspilt 
forsommeren 1988 i Sonet Studio 
39 i KØbenhavn. Produsent: Ro-
berto Falcao (Produserte bl.a. 
Colours Turned Red's debut-LP). 

Pan - et stille 
mesterverk 

Arve Tellefsen gir ut sin fØrste 
plate pa 8 ar. Plata er et dristig 
steg bort fra >>klassisk" klaverak-
kompagnement. Denne gangen 
er samarbeidspartner Kjetil 
Bjerkestrand, Norges fremste 
>>lydsamler". 

Den enkleste màten a beskrive 
musikken pa, er a benytte seg av 
Spellemannprisens 	kategori- 
inndeling. Dette hØrer sa abso-
lutt hjemme i apen klasse. Et po-
eng ved plata er at den ogsa inne-
holder et samarbeid med Norges 
fremste jazzutØver,  Jan Gar-
barek. Han spiller duett med Tel-
lefsen i sin egen komposisjon, 
<<Pan>>, som ogsa er platas tittel. 

Turneen vil ogsa inneholde en 
lys- og lydproduksjon, som Tel-
lefsen aldri har benyttet før, 
mens musikken hovedsakelig vil 
basere seg pa et samarbeid med 
to utØvere pa synthesizere Bier-
kestestrand og Gunnar Bjelland. 
Dog VII det ogsa vre plass til 
det populre og etablerte sam-
spillet med Kaare ørnung (fly-
gel). 

Voggeviser 
av Sondre 
Bratland 

Sondre Bratlands nye plate 
,,Inn i draumen>> er en reise inn i 
de gàtefulle traktene i grense-
landet mellom virkelighet og 
drØm. Han synger voggeviser og 
kveldssanger for liten og stor, for 
deg som har barn, for deg som er 
barn og for barnet i deg. 

Vi tenker vanligvis pa ><mor sin 
song ved vogga>> nar vi hØrer  be-
grepene bansuller og voggeviser. 
Men ogsa fedre synger for barna 
sine. Sondre Bratland er en av 
dem. En som selv har blitt sunget 
for som liten, og som na bringer 
arven videre. 

Dette er brukskunst. Verdens 
eldste sovemedisin, av tonekuns-
ten lØftet fra de trange stuer hvor 
voggemeien knirker mot golvet, 
til en reise under stjernene i várt 
indre univers. 

Sondre Bratland, som fyller 50 
ar i disse dager, er skolestyrer fra 
Vinje i Telemark. Han er den 
mest kjente mannlige folketone-
sangeren her i landet i 
1980-a.rene. Han er en av de f 
som har greidd a sprenge grense-
ne rundt de innerste folkemu-
sikkmiljØene, og a tilegne seg et 
stort publikum ogsa blant dem 
som ikke er "flaska opp>> med 
hardingfele og >>kveding". Sond-
res konserter finner sted pa ymse 
steder: Fra klubber og kroer til 
kirker og bedehus, via kapplei-
ker og jazz-festivaler. 

I 1982 fikk han Spellemanns-
prisen for den fØrste plata si: 
'<Pilegrimens sangbog<<. Siden 
den gang har han gitt ut ytterli-
gere to LP-plater som begge er 
blitt nominert til prisen: -Den 
blâ gleda>> (1983) og ><Kjeldevatn<> 
(1985). pa disse tre fØrste platene 
synger han religiØse folketoner 
med utgangspunkt i Telemark-
og Setesdalstradisj onene. 

I denne uka foreligger hans 
fjerde produksjon: <<Inn i drau-
men>>. Her synger han voggeviser 
og kveldssanger fra hele landet, 
ja sogar et par fra Irland og Is-
land ogsa. Denne gang er det 
Steinar Ofsdal (flØyter),  Leiv Sol-
berg (hardingfele, gitar og kon-
trabass) og Iver Kleive (orgel og 
synth) som byr ham tonefØlge. 

"Inn i draumen>> foreligger ba-
de pa LP, CD og kassett. 

Det er oppnevnt et eget vann-
bruksplanutvalg til a lede arbei-
det, et fagutvalg er 1 gang, og en 
referansegruppe for kommunene 
er etablert. Med i denne gruppen 
er representanter fra Enebakk, 
Eidsvold, Nes, SØrum,  Fet, R-
lingen, Skedsmo, Nittedal og 
TrØgstad i østfold. 

Hovedmálet for vannbruk-
splanen er a registrere brukerin- 

Neringsutvalget 	i 
Akershus fylkeskommune 
har bevilget 150.000 kro- 

M40

aj Britt 
og <<Folk 
er rare 2>> 

Maj Britt Andersen er igien ak-
tuell pa platemarkedet. -Folk er 
rare!2" heter hennes siste plate. 

Etter den heftige suksessen 
med den fØrste <Folk er 
rare.-plata, har denne oppfØlge-
ren ligget i lufta lenge. 13 nye me-
lodier, forfattet av Maj Britts fa-
ste fØlgesvenner, Geir Hoimsen 
og Trond Brnne. 

Maj Britt og gjengen hennes 
tar ungene pa alvor. Den stØrste 
feilen man kan gjØre, er a under-
vurdere dem, mener hun. Verken 
musikken eller tekstene er av 
lettvekterformat, og selve musik-
ken ligger nrmere bade pop og 
jazz enn det man vanligvis for-
binder med barneplater. Men det 
er kanskje det som gjØr Maj Britt 
sa spesiell. Hun forstar barna, og 
de forstar henne. 

Utover hØsten vil ogsa Maj 
Britt dukke opp i Barne-TV. Tur-
né i forbindelse med den nye pla-
ta blir det ogsa.  

teressene og a legge forholdene 
til rette for best mulig bruk av 
vassdragene. Det skal settes i 
gang en rekke forskjellige pro-
sjekter i forbindelse med planen, 
og for flere av disse er det satt i 
gang et samarbeid med ><MiljØ-
pakke Romerike>> 

Kilde:Informasjon fra Akers-
hus fylkeskommune. 

ner i tilskudd til et aktivi-
tetsprogram for bedrift-
sutvikling i Folio. Pro-
grammet ledes av Folio 
Utvikiingsseiskap, og det 
bar som formal a tilføre 
bedrifter i omrádet Økte 
kunnskaper innen fagom-
rader som produktutvik-
ling og produksjon, eks-
port og marked og EDB. 

Narings- 
livsdag 

Torsdag 3. november arrange-
rer Nringsutvalget i Akershus 
fylkeskommune Nringslivsdag 
i Salen i Ski sentrum. Gjennom 
denne nringslivsdagen Ønsker 
fylkeskommunen a fa bedriftsle-
dere, organisasjonsfolk og politi-
kere i tale. Av foredragsholdere 
pa mote kan nevnes Karin Stol-
tenberg i Nringsdepartementet 
fylkesordfØrer øyvind Rud,og 
Nils Chr. TØmmeraas i Den Poly-
tekniske forening. 

Kilde: Informasjon fra 
Akershus fylkeskommune 

Vannbruksplanlegging 
Fyikeskommun en har tatt initiativ til vannbruk-

splanlegging i Akershus. I fØrste  rekke er Vormaa, 
Glomma og Øyeren prioritert. 

Bedriftsutvikling 



Enebakk - 
skatteligningen 1987 
Skattelisten for forskuddspliktige skattytere 

for inntektsáret 1987 er lagt ut til gjennomsyn pa hg-
ningskontoret i kontortiden i 3 uker fra mandag 10. ok-
tober 1988. 
Eventuelle klager over ligningen ma inngis skriftlig til 
ligningskontoret innen 1. november 1988. 
Skattyterne bes om a la vare pa de 2 ligningsattester 
som fØlger med skatteoppgjØret. 
I forbindelse med at ligningen legges ut, har lignings-
kontoret utvidet ekspedisjonstid onsdag 12. og torsdag 
13. oktober fra kl. 17.00 til kl. 20.00. 
Det gjøres oppmerksom pa at ligningskontorets telefon-
nummer er 92 64 61. 
Skatteseddel med avregningsoppgave blir sendt til alle 
med uthignet skatt, utskrevet forskuddsskatt eller som 
har hatt forskuddstrekk. 
Utbetaling av tilgodebelØp skjer over postgiro. Til-
godebelØp under kr 20,- blir ikke tilbakebetalt. 
Restskatt under kr 1000,- forfaller til betahing 1. novem-
ber 1988. Restskatt pa kr 1000,- eller mer forfaller til be-
taling i 2 terminer med en halvpart pa hver termin. FØrs-
te termin forfaller 1. november 1988 og andre termin 3. 
januar 1989. 

Enebakk 10. oktober 1988 
Enebakk higningskontor 	Enebakk kommunekasse 

Nye àpningstider: 
Man., firs., 
ons. fre 	  8.30-16.30 
Tars. 	  8.30-17.00 

AIR 
bank 

Filial 
Ytre Enebakk 
TIf. 09/92 43 39 

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, sâ mot opp! 

Vennlig hilsen Fred W. Kathrud 

Arsmøte I fotbaligruppa 
SØn. 23/10 kl. 16.00 pa Mjr ungd.skole. 
Saker som Ønskes behandlet pa motet ma 
leveres styret v/formannen innen 14/10. 

Styret 

c 

WJi LLiL 
] 

Ski 
Bc0rivc1scsbr CKR.STENSRUD EFTE 

Nordbyvn. 27, Ski 

TIll (09) 87 30 60 

Vakttelelbn 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byra 
gjennom 60 âr 

	b 

tif. 92 55 52 
eller Heidi pa tif. 92 48 78 

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tilpasses 
• Timebestilling 

lIt. 09-870524 

Optiker Krogh 
F, Ski Optiske 

(Princess Huset) 

Asenveien 1, 1400 Ski. 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

e 	 --) 

Edel's Hud- og 

Fotpleiesalong 
Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen 

Er du go'venner med go'Ioten? 

• t 	 4t.t.> (.'I.>ø 

Hvis ikke... prov 

en time i var salong. 

Timebest. mottas e. kI. 16.00. 

TIf. 09/92 62 31. 

VELKOMMEN 

FINANSIELL RADGIVNING 1 
Mod tilbud om gunstig. Iâneordning.r HIkl.p  av bolig, 
r.flnansi.r.ng  og opplánlng: 
• UTJEVNINGSLAN med 12% fast rente i 3 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, alle typer 09 fomâl, nom. rente fra 14,50/o 
• N€RINGSLAN mot pant i fast eiendom 
• GJELDSFORSIKRING og andre forsikringsordninger. 
Effektiv rente fra 74,4% - alt etter vaig av avdragsfrihet og nedbeta-
Iingstid. Vãre erfarne râdgivere ti/passer forslagene etter den enkeltes si-
tuasjon og behov. Ring og hør om vi kan hjelpe! 

samarbeid med Storebrandgruppen, 
Kreditforeningene, Norsk Kauson 09 Oslobonken. 

Per slohift &Co.% 
L. 	  

Torggata 31, 0183 Oslo 1. Tit. 02/36 27 40 
Bernt Ankersgt. 4, 0183 Oslo 1. Tit. 02/20 10 76 

I Fra 1. november 

kan ogsà DU bh med.... 

JIijwtt 

Politi- 
runden 

Tyveri 
Natt til lØrdag brØt uvedkom-

mende seg inn i en lastebil som 
sto parkert pa Flateby Grende-
senter og stjal et stereoanlegg. 

Innbrudd 
Samme natt skjedde det inn-

brudd i en bil i en garasje pa Fla-
teby. Her ble ingenting stjalet. 

Hensatt 
SØndag fant politiet en bil som 

var hensatt ved vanntárnet ved 
Jehovasenteret i Ytre. Bilen, en 
Opel Ascona, viste seg a stamme 
fra Oslo, og eiren liar na fâtt bilen 
sin tilbake. 

Frastjálet 
skinnjakke 
Siste lØrdag ble en 23 hr gammel 
enslig mor med tre barn frastjâ-
let sin sorte skinnjakke pa Ignar-
bakke. De 60 - 70 kronene som 
var i lomma forsvant selvfØlgelig 
ogsa med jakken, som var verd 
1500 kroner. 
Kvinnen har ikke rad til a skaffe 
seg noen ny jakke, og ber om at 
den blir levert tilbake snarest. 
Vignett har navn og adresse. 

I Annonser leses 
av folk flest 

RELIGIOSE MOTER 

PINSEMENIGIIETENI) 

YTHE 	 DlZ TEL 
Ons. 12/10 kl. 19.30: 
Misjonskveld hos Sol og 
Roar Eriksen 
15/10 kl. 16.00: 
Lørdagsbibelskole. Em-
ne: Dáp - Leif Eriksen. 
SØndag 16/10 kl. 10.00: 
SØndagsskole. Kl. 19.00: 
Daniel Karisen og repr. 
fra Evangeliesentrene 
synger og vitner. 
Offer - Alle velkommen. 

KUNNGJØRINGER 

Enebakk 
skolestyre 
har mote  pa 

Mjar ungdomsskole tirs-
dag 18. oktober 1988 kl. 
19.00. 
Saksdokumenter er ut-
lagt pa skolestyrekon-
toret. 

Carsten H. BarbØl 
leder 

0-gruppa 
har àrsmøte pa Ytre 

Enebakk 	skole 	fred. 
14/10-1988. 

Kiarer vi a fa startet 
Kirkebygden barnehage? 

Foreldremøte holdes onsd. 12.10. kl. 19.30 i gymsalen pa 
Enebakk u.skole. 
MØt opp - kom med ideer og synspunkter. 

Apent mote vedr. MILJOVERN 
holdes torsdag 13.10. kl. 19.00 i herredsstyresalen. 
Innlegg fra de politiske partier. 
Repr. fra fylkeslandbrukskontoret, miljØvernavd. hos 
fylkesmannen og ANØ. 
Underholdning, bevertning. 

Arr. Enebakk Arbeiderparti 

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. 

BEGRAVELSESBYRAER 

Hvem vii overta 
verdens beste 
dagmamma? 
Vi anbefaler var snille og dyk-
tige dagmamma i Ytre. 
Ring oss pa 



SLANK 
IVIED 

LIBRA 

Q 

pr. kg 

4990 

1-1/2sau 	 4150 
pr. kg 

GRATIS GROVDELING. 

pr. kg 6350 
Lett 	flesk 	 6850R50

saliet 	
pr. kg 

Skin kestek 	
54 50 

pr. kg 

Ekte wienerpolser 	
49 90 

pr. kg 

Kokt skinke 	 1390 
pr. hg 

Servelat 	 690 
pr. hg 

Du far hjelp i gruppen! 
Ring Flateby: Gerd K. Flateby, tlf. 92 58 46 

Ufore-, familie- og pensjonistrabatt 
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Str. 100 cm 

io 
Str. 120 cm 

1G91- 
Str. 140 cm 
N 

Str. 160 cm 

N
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9M = 
Trenger De andre mâl? Kom innom, vi syr pa Deres 
mâl innen 3 dager. Rullegardiner til kontor - verksted 

- hjemmet - hytta - bat og campingvogn. 

Apent man. 	tre. 10.00 	20.00 
Apent /ordag l00O - 18.00 
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B
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Tor's 

SHOPPING 
TRI6DE 

- KULTUIR 

Kunst 

- HOTELL 

og 
GarnlevrL 
TIf. 02/97 

Rammer A/S 
88, Skárer 
46 40 

TILBUD • TILBUD • TILBUD • TILBUD • TILBUD • TILBUD • TILBUD • IlL 

1-1/2 stjernelam 	  

Ferskt flesk 	  

KàI 	  pr. kg 

190 

7 50 
Kinakal 	  pr. stk. 

Jadijon c.é7t 
,)JeboAd 
Fredag - Lordag 

med levende dansemusikk 
kr. 290,-. pr. person 

Covercharge kr. 351-. 

BORI)BESTJLLI INC TLF. 09-83 74 35 

Hver mandag: 

Kneipp- 	590 brod 	 

Fersk fisk 
hver onsdag 

7VI11Iam 
al?aalancl 

EFTF. 

1913 Dalefjerdingen 
Ill. 09/92 62 01 

10 

HUSK BILAUKSJON 
__ASKIM 

- t-w=$ 	B I L E R I 
ALLE 

• PRISKLASSER 

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

STEDET FOR DET GODE BILKJOP! 
TLF. 88 0896 

Uiuutt 
	L 

LIBRA  -  KURSET SOM 
LEGER ANBEFALER 

SKADET 
FRONT 
1PITTE 	~,L. £  

Hvorfor skifte nár 
vi kan reparere. 
* 1-tar du kasko/delkasko 

dekker forsikringen alt, 
uten kostnad for deg. 

* Ingen egenandel/ 
bonustap. 

* Rep. mens du venter. 

DUDBDflD 

M Tffl-T- -" 

Stromsveien 67 E - 2010 Stremmen 
hf. (06) 8008 35 
Mobil (090) 38 062 

Vi nSs p5 landevelen med 
vSre 3 radiostyrte biler. 

FOSSUM BRU E18, SPYDEBERG, TLF. 

Vi feirer 

11 "arsdag 
fredag 14. og 

lordag 15. okt. med 

Plukk selv 
fra trallevogn 

3 par for 150.- 

1 RESTESTOVLETTER /2 PRIS 

Paaarna 	C EI 
Apent 	 10-17 FLATEBYSENTERET 

Fre. 	 10-18 	09/928374 

Lor. 	 9-14 

L 

Lr a spise riktig 
- og gá ned i vekt. 

Nye kurs for 
kvinner og menn. 

Startdag 24.10. 
pa Gamle 

Herredshuset 

Ring for 
pámelding 
Ella Wenhi 

TIf. 92 63 39 
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t FRIS0R MURERE RØRLEGGER 

av auto,IseUe - 
in&taIlaIo,e, 

TANNLEGE TANNTEKNIKER, 

AuOi Erling Rod A/S 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

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

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 
Forretnlngssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 9254 13 

Selge/kjope 
bil - camp.vogn 

etc. 
Kontakt oss! 

Annonse/datasaig 
t1f. 92 63 48 12.00-21.00 

Bistorante ITALIA a.s pizzeria 

Alt i mat til hverdag og fest. 
Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

Økenomi & Reguskap Enebakk A/S 

AIt innen regnskapstjenester" 
Reg. revisor Sten Revik 

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

Laniliruksregnskap, Økunomi 

& handelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

KVIKK lIENS 
. 'zc't. f/I a a7-amcl i i 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

I 

EL.INSTALLASJON 

SJAFØRSKOLE 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

TIf. 881570 

Flateby Antirust 
Kjøp 09 salg av hilep 

Kommisjon opptil 100% finansbistarid. 
TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby 

	16  
VETERIN!ER 

• Potiklinikk • Rontgen 0 Kirurgi 
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SKEDSMO IJYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgard, Kjetler 
(stilt fra Fetvn. v/flyplassen) 
Apningstider: 8.30-1 5/17-19' 

Timebestilling 06/87 85 00 el. 
"DROP IN" 8.30-14. Stengt heig. 

SPESIALFORRETNINGER TØMMERMESTER 

ENTREPRENØR 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenorfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TIf. 9288 53 - 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

GLASSMESTER 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

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

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 61 18 — 09/92 62 56 
094/25366 —094/08 438 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A - Kiasse B 
Teorikurs - I(jøretimer 

Om nodvendig moter vi 
1/ kjoretimer j Enebakk. 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opphring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

BILFIRMA 
Kjøpe eller selge 

eiendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG AS 
Be4trngshave,. Adv. Heige A. Tr/ti 
F1eiiveien 55, ¶914 VI,, Er,ebakk 

fl.: 09192 55 70 

EILAG ':ktro 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

JiIrF. 
liiuIuiii 

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

IViettes Härdesign 
Dame- og 'herrefrisor 

Saig av hárpreparater 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 

Grendesenteret 1911Flateby 	C Ttr. 92 8049 
Apningstider: 

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

Hilsen Ase Mette 

1, 

Bjerke Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

.INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordnër LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Enebakk 
Transformator 

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

1800 Asktm 

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

TIf. 88 16 15 

Trio Autoskade 

Vi tar imot lakkering 
og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 
bedrifts-râdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774 

Cnebakk 

egnskapskontor 
Medlem av 

Norske Regnskapsbyrâeys Forening 
TIf. 09/92 63 03 
Postboks 24 	 KR 
1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskorttor 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Rolf Nassvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Lennestadvn. 5 	TIf, 09/9265 43 
1912 Enebakk 	Mobil 094/37548 

I.? 
Utfører alt innen 

nybygg, tilbygg, rehabilitering 
og modern isering 

Fast pris 

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 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utlele av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 9246 13 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Medaljeskap 09 innrammede akvare/Itrykk 
1911 Flateby - tlf. 9286 10 

Ogsà kveldstid 

D. FREI I AG XW 
Elektro - Mekartisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrøm - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

Enebakk Tannteknikk 
TANNTEKNIKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

Tif. kI. 8.00-15.00 	 928739 
TIf. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, etter avtale. 



Blomstrende bedrift 
ápner jernvarehandel 

Lørdag àpnet en ny bu-
tikk pa Flateby. Det er fir-
ma Abra - Nor A/S som i 
tillegg til en allerede 
blomstrende bedrift, áp-
ner jernvarehandel, full 
av hendige remedier for 
nevenyttige flatebyfolk. 

Heretter behØver man 
ikke a reise ut av bygda 
for a ía kjØpt seg en ham-
mer, eller sag, eller drill, 
eller hva det matte 
vre.Og àpningstidene er 
ogsà meget publikums-
vennilge. Hver dag fra 
klokka àtte om morgenen 
til klokka seks om etter-
middagen. 

Behov 
-Vi tror det er behov for 

en slik butikk i na3rmiljø-
et, og vi synes det er all 
right a sette i gang med 
dette som et servicetilbud 
til 	lokalbefolkningen. 

Dessuten hadde vi ledig 
plass i tilknytning til vàre 

produksjonslokaler, sier 
daglig leder, All Daniel-
sen. 

Verktøy og 
slipemateriell 

Sammen med tidligere 
arbeidskolleger 	startet 
han i 1986 firmaet Abra - 
Nor A'S i de gamle lokale-
ne til Bjerke Dagligvare i 
ødegàrdsveien pa Flate-
by. Bedriften har i dag fern 
ansatte, og de produserer 
slipebànd, og importerer 
aller typer verktØy og sli-
pernateriell og slipeverkt-
Øy som de videreselger til 
detaljister over hele Nor-
ge. ForelØpig har de ikke 
beveget seg inn pa det in-
ternasjonale marked. 

Navnet Abra - Nor star 
for Abrasives Norway, og 
indikerer tydelig bransjen. 

Økt omsetning 
Bedriften har hatt en 

stadig Økning i omsetnin-
gen siden de starter for to  

àr siden. Dengang startet 
de med 3 ansatte, et pro-
duksjonslokale og et kon-
tor. Staben er utvidet til 
fern, fire som ogsà er an-
deishavere i bedriften, ar-
beider med produksjon og 
saig, femtemann forestàr 
lager og transport. Lokale-
ne er ogsà utvidet. For-
uten produksj onslokalene 
og butikken, har de I dag 
utvidet kontorlokalene, 
og de har ogsà innredet 
konferanserorn. Dessuten 
har man i tillegg et lager 
pa 250 kvm. Og framtid-
splanene er i orden. Fir-
maet har sikret seg tomt 
pa Rud nringsomràde.-
Men bygging blir det ikke 
forelØpig, sier Danielsen. 

Flere folk 
I fjor hadde bedriften en 

omsetning pa 4 millioner, i 
ár vil antagelig omsetnin-
gen komme opp i 6,5 milli-
oner, forteller styrefor-
mann Svein Ulven . Han 
sier at tiden nà snart er 
rnoden for a ansette flere 
folk, og antyder at de an-
satte da gjerne kan tenke 
seg darner. 

Svein Ulven med noe av utvalget i den nye jernvare-
handelen 

Alf Danielsen og Svein Ulven har grunn til a vcere stolt 
av bedriften. En Økning i omsetningen pa 2 millioner i 
løpet av et àr er det ikke mange som kan vise til i disse 
tider. 

TV-AKSJONEN 88 SØNDAG 16. OKT. 
DET NORSKE FLYKTNINGERAD 

Svein Ulven demonstrerer noe av utstyret i skjØte-
verkstedet. 

riser: 
aksjoho  

, 
 j  ekspedision. 
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