
1989 - budsjoettet: 

Et trist budskap 
Politi- 
runden 

Brák i Lia 
Lørdag 	morgen 

kl.00.10 fikk politiet 
melding om stØy og 
brák fra en hybelleilig-
het i Vâglia. 
Da politiet kom til ste-
det var imidlertid alt 
rolig igjen. 

Promille - 
mistanke 

Lørdag morgen ved 
01.45 tiden pãgrep poli-
tiet en kar i 50 - ârene i 
ødegârdsveien pa Fla-
teby. Mannen hadde 
kjørt ut pa det glatte 

Innbrudd 
pa Mjver 

SØndag formiddag fikk politiet melding om funn av 
datautstyr, kasettspiller, og TV apparat som var funnet 
ved Brâtendammen bak Mjr ungdomsskole. 

Da politiet var ute for a hente dette utstyret, kom det 
melding om innbrudd pa Mjr ungdomsskole, og det 
viste seg at utstyret som var funnet stammet fra skolen. 
Inntrengerne hadde kommet seg inn ved a knuse ei rute, 
og man regner med at dette innbruddet skjedde natt til 
lØrdag. 

Natt til mandag var det nok en gang innbrudd pa sko-
len. Denne gangen ble det stjâlet en videospiller og en 
del verktØy frä slØydsalen.  Dessuten ble det brutt opp en 
del dØrer. 

1989 balanserer wed 
116.662.700 kroner. Da er det 
skaret til beinet, for ikke 1 si 
snauhogd. Navrende drift 
kari ikke opprettholdes, og 

L.LJU CLLt 

cm a sette igang Til inve-
steringer er det satt av drØye 
2millioner, ogradmannen ka-
rakteriserer dette som nr-
mest in vest eringsstopp. 

P'r,r.cbp-pt til budsiett for 	tiIt,L,- Ar rt iirfrp .cnkk 

Her er det i/c/ce mer a hern'e! 

promille 

Brann pa 
Nyeng 

Fredag morgen ved 
02.00 tiden, brant tre 
biler og en brakke opp 
pa Svarthols bilopp-
hoggingsplass pa Ny-
eng i Dalefjerdingen. 
Foreløpig er bran-
nârsaken ikke klarlagt, 
men ved lensmanns-
kontoret far Vignett 
opplyst at mye tyder pa 
at brannen er pãsatt. 

Slokkingsarbeidet 
tok lang tid. Pa grunn 
av den lave kapasite-
ten pa brannbilens 
tank, matte man fylle 
opp flere ganger. 

TEXACO 	  
VI KAN BIL 

SPOR OSS 
Bitruter, reparasjoner 

pa alle bilmerker 
til rimelige priser. 

Texaco Flateby 
TH. 09/92 88 05 

Kjop og saig av biler 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FLATEBY ANTIRUST 
TH. 09/92 80 70 

Nr. 41 Onsdag 9. november 5. ärgang Lossaig kr. 5.00 Lokalavis for Enebakk 

- Et trist budskap! Slik karakteriserer 
râdmann Bjorn Halvorsen sitt forslag til 
kommunebudsjett for 1989, som ná er lagt 
fram. 
- Egentlig burde Jeg stilt i sort dress ved 

presen tasjonen av budsjettforslaget. Jeg 
synes slett ikke det er greit a legge fram et 
slikt budsjettforslag. Men Økonomien er 
slik at vi ikke har noe vaig. Det eneste vi 
kan gjøre  er a finne ut hvor de nødvendige 
reduksjonene skader minst. 

- 7'ror du jeghar noe a gi boil, 0/a. 

Verst gãr det ut over barn. 
Dersom budsjettforsla get blir 
vedtatt, blir det ikke penger 
til kommunal drift av Kirke-
bygden barnehage i 1989, he]-
sestasjonen pa Flateby blir 
nedlagt, familiebarnehagen Ii-
kes& fra 15. 8, og tilskuddet til 
private barnehager blir tatt 
bort. 

Og som om ikke dette var 
nok: Rammetimetallet i sko-
len foreslas redusert med 70 
timer, og det er iagt opp til en 
drastisk Økning i kommunale 
avgifter, fra 0— 90 prosen t. 

'Soknepresten 
som borshai 

Lørdag formiddag sto det aller første 
slaget om Enebakk. Det foregikk pa Ri-
storante Italia, der fremtredende ene-
bakkbedrifter skiftet eier, og kapitalen 
fløt rundhándet fra ABC - bank i velmen-
te forsøk pa a styrke nringslivet. Sokne-
prest Heigheim viste seg a ha fin nese for 
aksjemarkedet, og sikret seg raskt kon-
troll over bade bygdas restauranter og 
presse. 	 Se siste side 
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Ikke rart at radmannen fØ-
ler seg ille til mote: 

- Jeg har det vondt ved 
matte legge fram et slikt 
budsjettforslag, sier Halvor-
sen. 

Hovedársaken til de dra-
stiske budsjettkuttene er sta-
tens kvelertak pa kommune-
ne gjennom Økt tilskudd til 
folketrygden. Var det ikke for 
denne, kunne vi hatt tre mull-
oner mer a rutte med til neste 
ár. 

Se side 6 

Iundsbakken. Mannen 
kjørte p sommerdekk, 
og det er mistanke om 



JOHN CUSACK 
(<LESSONS IN LOVE)) 

41 LEVEL 42 

Regi: Abel Ferrara 

NOW 3 

Da det denne gangen har 
falt I min lodd a ta pennen 
fatt som <ukens spaltist>>, sâ 
ma det nevnes at oppfor-
dringen har nadd meg mdi-
rekte. Men for eller senere 
slipper en vel ikke unna. 

Det kan nesten føles som 
den gangen en satt ved eks-
amensbordet og skulle pres-
tere norsk stil. De fleste har 
en eller annen mening om lo-
kalpolitikk, skolesituasjo-
nen, barnehager og trange 
buds jettrammer. Men dette 
skal fá ligge denne gang. 

Nãr pensjonsalderen er li-
ke rundt hjørnet, ma en ha 
by til a ta et lite tilbake-
blikk uten a bli beskyldt for 
sentimental nostalgi. 

Det er vel ikke mye gait 
nâr en hevder at ingen gene-
rasjon for 055 har vrt vitne 
til en iiknende utvikling som 
den vi har hatt. Pa en rekke 
omrâder, f.eks. kommunika-
sjon, vitenskap og teknologi 
star vi overfor en helt fly ver-
den. Det har gitt muligheter 
som vi ikke kunne drØmme 
om i min barndom. 

Alt var bedre fØr. Den pa-
standen kan en høre, men 
den rammer nok ikke hele 
sannheten. Jeg fikk min tid 
pa folkeskolen i de sákalte 
<harde 30-âra>>. Vi oppfattet 
nok ikke dybden i den sosi-
ale nod og fattigdom som 
hersket. Men pa bakgrunn av 
vâre dagers velstandspro-
blemer, kommer det i et kla-
rere lys. 

Ara pa folkeskolen var 
iykkeiige, tross alt. Det var 
skolen som gay oss opplevel-
sen. Vãre sinn var âpne, og 
skolen hadde ikke konkur-
ranse av de mengder inn-
trykk som barn i dag mØter. 
Da jeg gikk 1 4. klasse hørte 
jeg radio for fØrste gang. Na-
boen hadde fâtt radio, og vi 
var der og hØrte overførin-
gen fra den berømte fot-
ballkampen under olympi-
aden i Berlin i 1936. Det var 
jo en ufattelig oppievelse i 
seg sebv, og ikke bare det at 
Norge slo Tyskiand 2-0. 

Dersom vi hadde vrt sà 
heldige a fá se et fly, sâ var 
det samtaleemne flere dager, 
og vi kunne ikke forestille 
oss at vi noen gang yule fá sã 
mye penger at vi kunne kjØ-
pe en bil. 

Ja, det er mange ting en 
kunne trekke fram, mØrke 
krigsâr og gjenreisning, men 
det er tross alt dagens situa-
sjon som opptar oss mest. 
Som larer i snart 40 ár, hen- 
der det at en far spØrsmâlet: 
<<Hvordan er barna I dag, 
sammeniiknet med din fØrs- 
te tid som irer?> Det fØrste 
som slãr en, er at barn og 
ungdom i dag er mer frie og 
ápne. Mediesamfunnet har 
fort til at de er langt mer 
orientert pa mange omrader 
en tilfelle var fØr. Var tid 
preges av en økende rast-
løshet, og det kan nok virke 

inn pa konsentrasjonen for 
noen og hver. Men midt I det-
te kan en oppleve en tillits-
fuilhet som gir rike mulighe-
ter. 

Som en ser, har utviklin-
gen skapt grunniag for en 
stadig Økende velstand og 
vekst. Noen smâ tilbakeslag 
med visse innstramninger er 
for intet a regne. 

Men det er ogsâ omrâder 
der vi lite eller ingen ting 
har lrt. En kan tenke pa 
rustningskappløpet i ver-
den. Vi greide a samle inn 
80-90 millioner til flyktnin-
gene, og det var jo en respek-
tabel innsats. Men har vi 
tenkt pa at det som gãr med 
til opprustning og militr-
vesen i verden pa en uke, vil-
be vrt nok til a lØse pro-
blemene for able verdens 
flyktninger? Dette er uhyg-
gelige realiteter. 

Det kan ogsâ se ut til at en-
hver utvikling krever en pris 
som vi kanskje ikke helt har 
regnet med. Har vãre inten-
sjoner om en stadig Okende 
velstand vrt for kortsikti-
ge? Vi driver rovdrift pa res-
sursene og belaster naturen 
mer enn den kan tale. Det er 
ikke vanskelig a konstatere 
at vi er kommet langt pa en 

<<Eldrebrák>> 
i Ytre 

Lørdag formiddag ved 12.30 ti-
den oppsto det uoverensstemm-
elser mellom to eldre personer I 
Ytre. 
Det dreide seg om en gammel na-
botvist mellom en 70 ár gammel 
dame og en 60 ár gammel mann. 
LØrdag formiddag eksploderte 
det altsâ, og det endte med at 
mannen grep fatt i damen og ris-
tet henne. Dermed falt hun over-
ende, og slo skal av to termer og 
skadet leppa. Kvinnen har an-
meldt mannen for legemsbeska-
digelse. 

Etter omstendighetene gikk 
det imidlertid bra, far Vignett 
opplyst ved lensmannskontoret. 

Fy11 og brâk 
SØndag morgen ved 00.50 tiden 

fikk politiet kiage pa fy11, musikk 
og stØy  fra et hus pa Vik i Ytre. 
Politiet reiste ut dit, men da var 
alt stille og rolig. Klokka 01.35 
kom imidlertid en ny melding. 
Denne gang gikk politiet inn i 
leiligheten og Oernet gjestene. 

Stjãlet moped 
Søndag ved 17.00 tiden fikk 

politiet melding fra folk pa Du-
rud som hadde observert noe de 
trodde var en mopedramme i Vis-
ketjern. Viking ble tilkalt, og da 
de fikk opp rammen" viste det 
seg a vre en uregistrert moped, 
Yamaha FJ 1100, 

meget farlig vei, men det er 
likesom ingen som makter a 
gjØre noe radikalt med det. 
Professor Randers uttalte 
seg meget pessimistisk for 
noen dager siden. Verdens 
miljøproblemer kan iØses, 
men det finnes ikke positiv 
vilje til a gjØre det. <<Det er 
som a kjøre mot fjellveggen i 
hundre kilometers fart og 
satse pa at sikkerhetsbeltene 
vil redde oss,> sa han. 

Pa en slik bakgrunn kan 
det se ut til at var verden I 
lengden ikke star til a redde. 
Kanskje Bibelens eskatobo-
giske perspektiver om -en 
fly himmel og en ny jord>> 
blir den eneste løsningen? 

Men som ansvarlige men-
nesker har vi ikke by a hen-
fable i resignert fatalisme. 
Det er sã mange barn om-
kring oss, og det er sa mange 
i verden som lider nod. Ut-
fordringene er mange og sto-
re. 

Bj. Solberg 

Grovt tyveri 
Lørdag morgen kbok-

ka 10.00 ble det meldt 
om grovt tyveri fra en 
bit I Revefaret. Det ble 
stjabet et stereoanlegg 
med en srs ekskbusiv 
kasettspiller. Og hvis 
synderen mener a ha 
gjort et kupp,ma vi 
dessverre skuffe: Ved 
lensmannskontoret far 
vi oppbyst at spibleren 
er kodet, og utenfor-
staende har ikke en 
sjanse til a fi brukt 
den. - Legg den like 
gjerne pa piass igjen, 
oppfordres det fra lens-
mannsetaten. 

Bli 
fodder 
Kr. 3,30 om dagen gjør 
deg ikke fattigere, 

mPil rilpre

• 'i'IEDD 
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BARNA 
Tif: (02)41 46 35 

<< MIN PAPPA ER TAR-
ZAN >>, heter ukens barne-
film. 

Moas mamma kommer 
en dag hjem med en <<ny 
pappa >>, og Moa bestem-
mer seg for a reise til sin 
ekte pappa >> som hun aid-
ri har truffet. Han bor et 
eller annet sted i Afrika 
der han er kamerat med 
Tarzan. Moa og mormor 
bestemmer seg for a reise 
sammen pa motorstykkel 

Ungdomsfiimen denne 
uken heter << HELT PA 
STYR >>. 

Dan studerer fØr  siste 
eksamensdag. Han skal 
pa feirietur til de karl-
biske Oyer sammen med 
venninnen Lori og hennes 

CHINA GIRL >>,— en 
West Side Story, vises for 
voksne sØndag. Filmen er 
tatt opp I det Østlige Man-
hattan, hvor <<Little Italy 
>> møter << Chinatown >>. 
Handlingen 	sentreres 

Rom. 13, 11 - 12 

M.json Mattsson 

INGA GILL KIM ANDERZ 
Lois AmbI. johonn,s Brost . Coil Diliquist 

til Afrika, men mormor 
ombestemmer seg I siste 
Øyeblikk.... 

familie. Dan stryker, og 
ma bestâ en niuntlig test 
for han reiser. Han bestir 
testen, men flyet gãr fra 
ham. Omsider ankomme 
han hotellet, men da har 
Lori reist. I hovedrollen 
John Cusack.. 

rundt Tony, en italiensk 
gutt, og den kinesiske jen-
ta Tyan. De to risikerer 
alt for a vre sammen. Et 
drama om forbudt kjr-
lighet. 

Olav StrØm 

Der Chinatown møter Little Italy 

Gleden, freden, tryggheten, alt fins hos Jesus, synger 
vi i en kjr sang. 

Jesus er kommer for a gi oss framtid og hap. Mange 
blir nedtrykt med tanke pa framtida. Dette er ikke 
Guds mening. Jesus har sonet all synd, og tilbyr en lys 
framtid, helt gratis. 

Dagen nrmer seg da vi skal mote Jesus. Min bønn er 
at dette ikke ma skremme noen, men gi glede og fram-
tidshap. 

Mens vi venter pa Kristi dag, oppmuntres vi til a v-
re gode mot hverandre, for kjrligheten er oppfylbel-
sen av boven. 



Sma'barnsgruppa betyr..  

over mot vârt kamera. Sindre 
er hØyt  og lavt, og tar for sik-
kerhets skyld en j afs av foto-
grafens tr. Skarpe termer 
den gutten. Hele fire stykker 
som han stadig blottlegger i 
sjarmerende smil.. Jo, det er 
en aktiv gjeng smarollinger, 
som stortrives i hverandres 
seiskap. 

-FØrste gangen vi var her, 
holdt de seg stort sett pa tep-
pet alle fire, men na er det mer 
sánn at de utforsker omgivel-
sene floe pa egen hand, eller 
at to og to leker sammen.,sier 
Mette 

Spennende 
- Du kan tro vi var spente 

da vi satt her, Ann Hilde og 
jeg, og ventet pa Mette og 
Ann Kristin fØrste gang, sier 
Anne Karin. -Ikke kjente vi 
hverandre, ikke visste vi hvor-
dan dette yule ga, om vi kom 
til a trives i hverandres sel-
skap Det var 31. august at vi 
hadde fØrste sammenkomst. 
Det viste seg a vre vellyk-
ket. Siden har vi fortsatt. 

- Jeg kom til Ytre i 85, helt 
tilfeldig etter a ha hoppet pa 
en telefonannonse, sier Mette. 
Men jeg synes det har vrt 
vanskelig a bli kjent med folk. 
sa ble jeg gravid, og da jenket 
det seg pa en mate. Pa helses-
tasjonen dumpet jeg borti Hil-
de, og via henne denne sma-
barnsgruppa. 

- Ja, helsestasjonens tilbud 
til smabarnsforeldre er kjem-
pefint, sier Anne Karin be-
geistret. Kontroller en gang i 
maneden, og Apen Dag. Jeg 
var ikke vant til det. 

- Men hva vii dere med den-
ne gruppa.? Sosialt felles-
skap, eller praktisk utbytte i 
form av nyttig informasjon og 
tips? 

Det sosiale viktigst 
- Det sosiale fellesskapet er 

vel kanskje det viktigste. Det 
at man kommer litt Ut av den 
intense mor/barn situasjonen, 
hvor dØgnet  dreier seg om deg 
og barnet, kos og mat og rene 
k1r. Det kan bli for tett. Og 
man blir isolert fra omverde-
nen. Det er hyggelig og av-
slappende a komme sammen 

pa denne maten, prate om 
lØst og fast, og selvfØlgelig 
masse om ungene, sier Anne 
Karin. - Vi utveksier erfarin-
ger ut fra aderstrinn. Ingen 
av ungene er like gamle,og 
nettopp derfor kan vi ha nyt-
tig informasjon til hverandre. 
Det rare er at vi ser forandrin-
ger med ungene hver gang vi 
motes.. Vi bytter k1r og Ut-
styr. Vi diskuterer aktuelle 
ting, som for eksempel barne-
hagetulbudet i bygda, og vi er 
selvfØlgelig spente pa hvor-
dan det gar med Kirkebygden 
barnehage. 

Jo, det hele har utviklet seg 
slik jeg hadde tenkt, sier An-
ne Karin.- Vi motes ogsa 
utenOm disse treffene , gàr pa 
cafe, stikker innom til hver-
andre 
Og gjennom gruppa far vi vite 
om ting som skier i miii Øet, og 
som vi antagelig ikke hadde 
ftt greie pa ellers.. 

Ulike 

Og det rare er at vi er sa uli-
ke alle fire, bade hva gjelder 
interesser, yrkesbakgrunn og 
omgangskrets. 

Mette og Ann Hilde er kon-
tordamer, Ann Kristin er sy-
kepleier og Anne Karin har 
jobbet i barnehage. - Men 
det viktigste har vi felles, un-
gene. Og dessuten trives vi 
sammen, kort og godt. sa na 
sparer vi til en bytur, en jen-
tetur, hvor vi kan sla Ut hâret. 

- Det fortjener vi, sier Ann 
Hilde med ettertrykk. 

Det var en gang fire 
unge mødre med hver 
sin hue baby. De satt I 
hver sin stue i den hue 
bygda utenfor storby-
en, og skjøttet sitt bus 
og sitt barn i en at-
mosftere full av kie-
stØrk og barnestell og 
glede over sitt aller 
fØrste barn. Tre av dem 
var inflyttere, den fjer-
de kom til bygdasom 
sju - áring. 

Det eneste mØdrene savnet, 
var fellesskap med andre mØ-
dre i samme situasjon. Noen a 
utveksle erfaringer med, noen 
A snakke med om alle de tu-
sen smáting som skjer fra dag 
til dag med en baby i huset. 
Amming, vaksiner, den fØrste 
tanna.. 

Karin tok 
initiativet 

Det var derfor Anne Karin 
ødegarden Sandvik tok initi-
ativet tiismabarnsgruppa i 
Ytre Enebakk. Annenhver 
onsdag motes Mette Langs-
eth med Marius pa 7 1/2 ma-
ned, Ann Kristin Siljehoit 
med Maria pa fem mâneder, 
Ann Hilde Andersen med Lo-
ne, 10 máneder og Anne Karin, 
ødegárden Sandvik med 
Sindre pa 8 mâneder, for a ut-
veksle erfaringer, drikke kaffe 
og hygge seg. Treffene gàr pa 
omgang hos de fire mØdrene. 
Ingene kjente hverandre pa 
forhând. 

Kjente ingen 
- Anne Karin kom fra 

Bambie til Ytre Enebakk i 
mai. Da var Sindre et par ma-
neder gammel. Familien kjen-
te ingen i miii Øet. Det aktet 
Anne Karin a gjøre noe med. 

-Jeg hadde observert Ann 
Hilde pa heisestasjonen. En 
dag i sommer da jeg satt pa 
verandaen,sa jeg henne kom-
me oppover bakken med bar-
nevogna. Da jeg sa at hun 
gikk inn i huset ved siden av 
her, var jeg ikke sen om a ta 
kontakt. Vi ble kjent med 
hverandre, og enige om a mo-
tes med ungene med jevne 
mellomrom. Ann Hilde, den 
eneste av mØdrene som er 
oppvokst i Enebakk, foreslo a 
M med Ann Kristin, som hun 
kjente fordi hun hadde gátt 
pa skoie sammen med man-
nen hennes, og Ann Kristin 
foresio a fá med Mette. Sma-
barnsrutrna var etablert.. 

Herlig aktive unger 
Vignett dumper ned midt i 

et onsdagstreff hos Anne Ka-
rin i Borgveien 34. Alle fire 
mØdrene med sine hápefulle 
er samiet. Det hersker en av-
siappet og hyggelig atmos-
fare i stua.En atmosfre som 
den man bare opplever i det 
heit spesielle fellesskap som 
oppstâr mellom smabarnsmø-
dre , pa tvers av alle ytre ram-
mer. 

Ungene pludrer rundt pa et 
digert vatteppe, ordner med 
leker og kulerammer. Marius 
undersØker Ørene til Maria, 
mens Lone er pi full fart for- 

Smâbarnsgruppa samlet i sofaen  hjemme hos Anne Karin. Fra V.: Mette Lan-
seth med Marius, 71/2 mâned, Ann Kristin Siljeholt med Mette, 5 mãneder, Ann 
Hilde Andersen med Lone, 10 máneder, og Anne Karin Ødegârden med Sindre. 
8 màneder. 

Mette (Lan gseth) koser seg med Marius og Maria. 
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Flateby hundeklubb: 

Sosialt samvver for 
hele familien 

Julesalg 
og basar 

Neste fredag og lørdag ( 18. og 19.) november blir det 
igjen basar og julesaig pa Misjonshuset i Ytre. 

Kurscleltakerne samlet til aller siste trening, og utdeling av cliplomer ved Streifinn 
lØrdag ettermiddag. 

Hundekiubben tilbyr sosialt samvcer for helefamilien, 
sier Elisabeth Larsen, her sammen med datteren Cecilie 
og ektemannen Trond. Selvsagt er ogsãfamiliens kjele-
degger, Baghera og Bastian pa plass. 

Lørdags ettermiddag 
klokka halv fire. De fle-
ste av de 20 deltagerne 
i Flatebys Hundek-
lubbs aller fØrste dres-
surkurs er pa plass 
utenfor Streifinu pa 
Flateby. 

Sola er pa hell, det er 
bitende kaldt. Hundene 
begynner a bli urolige. 
Skal man ikke snart I 
gang? Vise litt ferdig-
heter, ha det litt goy? 
Utãlmodigheten 	far 
forskjellige utslag, alt 
etter størrelse og rase. 

Snuse litt pa hver-
andre kan man jo all-
tids gjøre mens man 
venter, bjeffe litt for a 
sette seg i respekt.. 
Her er schaefere, og 
rottweilere, side om si-
de med snertne smà 
terriere. Her er golden 
retrievere 	og 
beagler.... Omsider er 
alle pa plass. Trenin-
gen kan begynne. Den 
aller siste etter 12 sam- 
linger. Na skal de fir-
beinte og deres stolte 
elere vise hva de er go-
de for. Og sã skal de bli 
diplom for gjennomført 
kurs. 

Dressurkurset, i regi av Flate-
by hundekiubb, som ble eta-
biert tidlig pa hØsten, ledes av 
Elisabeth og Trond Larsen. 
Seiv har Elisabeth med seg 
valpen Baghera, en Chesape-
ake Bay. Datteren, Cecilie er 
ogsâ med pa kurset med sin 
hund, Bastian, en liten, sot 
Norwich terrier. 

- Nettopp dette a prØve og 
[a til et system med sosialt 
samvr for hele familien er 
viktig for oss i hundekiubben, 
sier Elisabeth.— Det skal ogsá 
tilfØre familien noe, blant an-
net gjennom heigeturer hvor 
vi har med kaffe og kaker og 
koser oss. Og jeg vii ogsá Un-
derstreke at Flateby Hundek-
iubb er ikke bare for fiateby-
folk. Det er et tilbud for hun-
deeiere i HELE kommunen. 

Ogsa i ár har flittige hender 
vrt i arbeid og laget mange fine 
ting bade til nytte og pynt. 

Det blir ogsà saig av bØker og 
kasetter, mye pent hãndarbeide, 
og til stØtte for fiyktningene i 
Hong Kong seiges ogsã fiykt-
ningenes hándarbeider, som er fi-
ne julegaver. 

Det blir stort basarbord med 
mange fine gevinster, og nytt av 
.ret er et eget BARNEBORD 

hvor bare barna vinner. Det blir 
ogsâ loppebord, og Soiveig Pe-
derstad i Norsk Luthersk Mi-
sjonssamband, Ytre, oppiyser at 
de gjerne tar imot lopper, men ik-
ke k1r. 

Bade fredag og lØrdag hoides 
det ãpent hele dagen, Fredag blir 
det formiddagssamling med be-
søk av misjonr Elisabeth Mo- 

Idrettslaget Driv minner om 
sitt arsmøte søndag 13. novem-
ber i musikkrommet pa Ytre 

Idrettslaget Driv vii arrangere 
Bruktmarked i âr som i tor. Det-
te skier IOrdag 19. november i 
gymsaien pa Ytre Enebakk bar-
neskole (Se egen annonse). 

Det vii bli mulighet til a skaffe 
seg brukt, godt og biliig sportsut-
styr, som for eks. ski, skØyter og 
stØvler. 

Dersom du Ønsker a seige ut-
styr, ma dette ieveres fredag.  

slátt, og formiddagstrekning. 
Om kvelden er det ny samiing, 
med aftentrekning. Her deltar 
barnekoret. 

Lørdag ettermiddag blir det 
avslutningssamvr med besØk 
av Elin Anstensrud-. Da blir det 
trekning av gevinstene. 

Begge dagene blir det kafete-
na, og arrangøren Ønsker folk 
velkommen innom. 

Pengene som kommer inn skal 
gá til Norsk Luthersk Misjons-
samband, som driver utstrakt 
hjeipe - skoie - helse og misjons-
arbeid i ti land i Afrika, Asia og 
SØr - Amerika. 

ArrangØren takkker pa for-
hand alle som vii støtte dette ar-
beidet. 

Enebakk barneskoie. Styret Øns-
ker sine mediemmer vel mØtt. 

Sekretren 

Driv beregner seg en liten provi-
sion pa den prisen du seiv setter. 
Oppgjør for utstyr som er solgt, 
ma hentes nar markedet stenger 
iØrdag ettermiddag. Markedet 
har ogsâ vafler og kaffe for dem 
som matte Ønske en pause i lØr-
dagshandeien. Inntekten av sal-
get gar til Brátenstua. 

Vei mØtt til god handel for alle 
parter. 

Elisabeth og Trond gjen-
nomfører kurset uten noen 
som heist form for godtgjørel-
Se, pa ren og skjr entusi-
asme , og som takk for inn-
satsen fikk de overrakt en fin 
gave fra kursdeltakerne. 

- Fortell litt om kurset? 

—Vi har hatt et vaipekurs for 
hunder inntil 8 máneder, og et vi-
deregäende kurs som fØrer fram 
til apelimerke. I tillegg til dette 
har vi ogsá hatt brukshundtre-
fling hver lØrdag. Og alt sammen 
har foregâtt her inne ved Strei-
finn, sier Elisabeth. Hun sier at 
Hundekiubben vii fortsette a til-
by kurs. Tii váren vii klubben for-
sØke a fá til Agility. Og for uinn-
vidde: Det er hinderlØp for hun-
der. 

Rigmor Henriksen og 
Samson var ogsà blant 
kursdeltakerne, og Sam-
son demonstrerte lydig 
noe av det han hadde icert 
til cere for fotografen. 

I.L. Driv 

Hagborg Vatsaas selger gjerne lodd pa kaker, hândar-
beider og andre fine  gevinster pa basarbordet. 

BRUKTMARKED! 

BILLIG 
SPORTSUTSTYR! 



Verst for di*ssel. 

Kvelertak 
Regjeringens opplegg for kom-

munene er 0 - vekst til neste ar. 
Aktivitetsnivaet skal kunne opp-
rettholdes Rammetilskuddene 
skulle gjennomsnittlig stige med 
3,9 prosent. for gjennomsnit-
tskommunene. Slik ble det ikke 
for Enebakk. 
som neste ar far et rammetil-
skudd pa 23.5 millioner, mot 23,7 
I innevrende ar. 

- Og jeg har faktisk ikke opp-
daget en eneste gjennomsnit-
tskommune sier Halvorsen. 

Realiteene for Enebakk er en 
reduksjon i rammetilskuddet pa 
0,7 prosent, hvilket i tall betyr 
167.000 kroner mindre a rutte 
med enn i ar. og en Økning pa 48 
prosent i tilskuddet til folketryg- 

den, hvilket vii si 2,9 millioner. 
Tilsammen betyr dette rundt 3 
millioner mindre handlefrihet. 

-Med de tre millionene som 
Staten inndrar, kunne vi ha hatt 
et rimelig budsjett, sier Halvor-
sen. 

- Er kommunene butt en mel-
keku for staten? 

- I forhold til tilskuddet til fol-
ketrygden kan man nesten Si det. 
Riktignok sier man at man har 
lagt inn i rammetilskuddet styr-
king av barnehager, skole, eldre-
omsorg, og det er forsavidt riktig. 
Men det blir trukket inn mer enn 
det som blir gitt tilbake. Den fa-
retruende Økningen i sosialhjelp-
sutgifter gis det ingen kompensa-
sjon for. 
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budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett,  

Her ligger de pa rekke og 
rad, Enebakks stolte 
framtid. Men hvilken 
framtid blir det? Dette er 
nemlig den gruppen bud-
sjettkuttene rammer alter 
hardest! 
Hvis budsjettforsiaget blir ved-
tatt, betyr det nemlig at det ikke 
blir kommunal drift av Kirke-
bygden Barnehage i 1989. Det 
blir ikke engang penger til kom-
munal drift fra 1.8, siik som alle 
hadde trodd og hápet. Og n.r da 
i tillegg Flateby familiebarne-
hageforeslás nedlagt, ja da star 
man faktisk tilbake uten et ene-
ste kommunalt barnehagetilbud 

Dette er noen av de kuttene 
som er foretatt for a fA. budsjettet 
i balanse: (BelØpene represen-
terer besparelser, eller merinn-
tekter) 
Redusert 	kantinedrift 
100.000Redusert bedriftslegeord-
fling , 64.000Redusert rammeti-
metali med 70 timer 
220.000Kutte ut tilsynsvakter 
ved skolene , 200.000Redusere 
omfanget av samiingsstyrere 
88.000 
Redusere ekstrahj elpsordningen 
ved legesenteret 64.000 Ned-
leggelse av en avd av helsestasjo-
nen 100.000 Begrense vikarinn-
tak pa syke og aldershjem 
100.000 Generell nedjustering av 
syke og aldershjemmets budsjett 

50.000 Reduksjon I sosialhjelp-
sutbetalinger , 50.000 Mer til- 

Tallene 
A drive A/S Enebakk skai i 1989 

koste 116.7 millioner . Pengene 
skaffes til veie gjennom skattene, 
rammetilskuddet, saigs og 
leieinntekter og andre overfØrin-
ger. Skattene og rammetilskud-
det, star for over drØyt  2/3 av inn-
tektene 

Skatteanslaget for neste ár er 
forhØyet med 0,147 mill til 69,2 
millioner, en vekst pa 8 prosent. 
Rammetilskuddet blir neste ár 
pa 23,5 millioner, mot 23,7 i inne-
vrende ár. 

økt tilskudd til folketrygden 
betyr 2,9 mill mindre a rutte 
med.og Økte sosiaihjelpsutbeta-
linger og barnevernsutgifter sti-
ger med 
tilsammen 1,5 millioner. og for-
tsatt sleper man pa et under-
skudd pa 1 million fra 1987, og 
halvparten av dette ma dekkes i 
1989. 

For A fá budsjettet til a gá opp 
er det lagt inn drastiske avgift-
sØkninger pa fra 0 - 90 prosent, 
og Økning i salgs og ieieinntek-
ter, pa 11,8 prosent. 
Fra etatens opprinnelige bud-
sjettforslag som I utgangspunk-
tetvar snaue, matte det kuttes 
ytterligere 5,5 millioner2,9 av dis-
se representerer det Økte tilskud-
det til folketrygden, resten over-
skridelser av rammene i etatenes 
budsjettforslag. 

For 1989 stiger driftsinntek-
tene med 8,6 prosent til 109.9 
millioner, mens driftsutgiftene 
stiger mer, med 9,1 prosent til 
101,4 millioner. Det gir en Økning 
1 driftsresultatet pa 3,8 prosent, 
eller 8,5 millioner 
Det meste av dette spises imid-
lertid opp av Økte renter og 
avdrag,hele 7,7 millioner. Til-
bake blir 770.000 kroner A rutte 
med nâr regninga er betalt. Det 
representerer handlefriheten. 

Lánegjeld 
Netto lánegjeld er I innevrende 
ár beregnet til 41,9 millioner, 
hvilket vii si kr 5310 pr enebak-
king. I 87 var tallene 37,4 milli-
oner og 4740 pr innbygger. Det er 
ikke lagt opp til Øking av lane-
gjelda i 89. økningen av lane-
gjelda i innevrende ár er som 
fØlge av at investeringenefor-
eiØpig belØper  seg til 4,5 milli-
oner I stedet for 1,8 som bud-
sjettert. Dette skyldes blant an-
net gymsalen pa Stranden, repe-
rasjon av tak pa Enebakk ung-
domsskole og Kirkebygden bar-
nehage. 

til barn under 3 ár. 
Videre er det regnet med en 

merinntekt pa helse og sosial-
budsjettet gjennom A pálegge 
hver av de to barnehagene a ta 
inn 2 barn til i heidagsplass, og 
rádmannen viser da til at barne-
hagene er godkjent for 18 barn pr 
avdeling. 

Men det er ikke det eneste: 
Som ledd i budsjettsalderingen 
foresiás a legge ned helsesta-
sjonens avdeling pa Flateby, og 
barnevernsbudsjettet foreslás re-
dusert. 

- Vi burde kunne kiart driften 
av Kirkebygden barnehage i 89, 
sier rádmann BjØrn  Halvorsen 

bakebetaling av sosiale utlan 
55.000 Reduksjon av barneverns-
budsjettet , 70.000 Ikke kom-
munal drift av Kirkebygden bar-
nehage 275.500 Flere barn i bar-
nehagene , 50.000 Legge ned fa-
miliebarnehagen fra 15.8.89 
70.000 Kutte ut tilskudd til priva-
te barnehager og parker, 165.500 
Midier til innkjØp av kunst 
50.000 Midler til kulturstipend 
15.000 Reduserte tilskudd til 
ungdomsklubber , 30.000 Re-
duksjon I tilskudd til lag og 
forefinger , 75.000 Kutte ut til-
skudd til voksenopplring 
10.000 Ikke styrke bemanningen 
ved biblioteket , 79.000 Generell 
reduksjon av bibliotekets bud-
sjett , 30.000 Kutte ut tilskudd til 
adkomstveier Marka 60.000 

Generell reduksjon i Kirkebud-
sjettet, 25.000 

Redusert veivedlikehold, 160.000 
MaskinkjØp . 286.000 
Vei og gatelys , 52.000 
Tilkoplingsavgifter 	kloakk 
255.000 
MaskinkjØp, 105.000 
Kloakksaneringstiltak , 87.000 
Arsavgift kloakk , 231.000 
Feierbudsjettet , 44.000 
Redusert vedlikehoid kom-
munale boliger, 100.000 
Ikke besatt landbruksvikarstil-
ling, 101.000 

Tilsammen representerer lista 
tiltak for 3,6 millioner 

nedtrykt, og medgir at de oven-
nevnte forhold er dramatiske 
forslag. 

-Den strekt reduserte handle-
friheten skaper ogsá problemer 
framover i Langtidsbudsjettsam-
menheng, og her ma vi igjennom 
en rekke politiske avklaringer for 
det er mulig a ta endelige av- 

Ørelser. Nar det g.jelder Kirke-
bygden bamehage, synes jeg til-
budet fra foreldregruppene ak-
kurat na ser haplØst ut. Vi vet at 
1990 blir verre enn neste âr. Hvis 
vi ná skulle klare a overta driften 
fra 1.8., hva da hvis vi ma skjre 
ytterligere i 1990, og legge ned et-
ter et haivt dr.? 

MØrke 
veier 

Dersom budsjettforslaget for 
89 vedtas g.r vi mØrke tider i 
mOte,bokstavelig talt. Det er 
forslatt a spare inn 50.000 kroner 
ved a kutte ut veilyset enkelte ti-
mer i dØgnet. 

Dyrere 
trygde 
leiligheter 

Pensjonistene unngar heller ik-
ke sparekniven I disse ulvetider. 
Det er lagt inn i budsjettet en 0k-
ning pa fra 58,2 til 68, 4 prosent. 
Det betyr at den laveste leien for 
89 blir pa 750 kroner mâneden, 
den hØyeste  pa 1250. 

Kraftige kutt 
for 	biblio- 
teket 

Heller ikke denne gangen har 
det blitt penger til styrking av 
bemanningen pa biblioteket med 
1/2 stilling, og dessuten er det 
kuttet ytterligere pa bibliotekets 
drift med 30.000. 

Investeringene 
Det er foresiatt investeringer 

for tilsammen kr 2,05 mill. Disse 
skai finansieres gjennom til-
skudd og fondsmidler: 

400.000 kroner til planlegging 
av Kirkebygden skole. (fondsfin.) 

80.000 til bedring av toalettfor-
hoidene ved Enebakk Kirke. 
(fondsfin.) 

Kunstsenter i Kirkebygda. 
400.000, ( tilskudd ), 200.000 
fondsfin. 

750.000 Planlegging kioakkut-
bygging i Ytre. 250.000 ( til-
skudd). 500.000 (fondsfin.) 

200.000 planiegging av ny fy11-
plass 95.000 tilskudd, 105.000, 
(fondsfin.) 

20.000, erverv av tomtegrunn 
pa Haug i Ytre Enebakk. 

Okte 
avgifter 
Det er foreslatt en drastisk 0k-
fling av kommuneaie avgifter: 
Renovasjon: 10 prosent Økning 
Kioakkavgift: 15 prosent Økning 

Tilknytningsavgift: 90 prosent 
Økning 
Feieravgift: 4 prosent Økning 
Husleieøkn.(komm.boliger): 10 
prosent 

Fordeling 
av kaka 

Silk er budsjettet fordelt pa 
etatene: 

Skole: 33,7 prosent, eller 34,1 
millioner, som betyr en Økning 
pa 7,3 prosent fra innevrende 
.r. Utgiftene er da redusert med 

1,8 prosent I forhold til skole-
styrets forslag. 

Sentralasministrasjonen: 8,7 
prosent, eller 8,9 millioner. Dette 
betyr en vekst pa seks prosent 
fra 88. 

Helse og sosial: 29,7 prosent, el-
ler 303 millioner, som betyr en 
Økning pa 7,6 prosent 1 forhold til 
innevrende ar. Det er en re-
duksjon pa 6,2 prosent i forhold 
til etatens forslag. 

Kultur: 2,6 prosent, eller 2,7 
millioner. Budsjettet er redusert 
med 2,9 prosent I forhold til inne-
vrende ar. 

Kirke: 1 prosent, eller 1.04 mil-
lioner, som betyr en reduksjon pa 
1,3 prosent. 

Teknisk: 12,1 prosent, eller 12,3 
millioner, som betyr en Økning 
pa 5,9 prosent fra innevrende 
ar. 

LTB 
For perioderi fram til og med 

1992 iegges det til grunn samme 
driftsniva som dagens. Det er ik-
ke angitt noe om nar de forskjel-
lige tiltakene pa kommunens en-
delØse investeringsliste kan gjen-
nomfØres. Handlefriheten de 
kommende par ar, blir minimal, 
for ikke a si negativ. 11991 ses en 
lysning, men da overtar kom-
munen ansvaret for psykisk ut-
viklingshemmede, og man vet 
enna ikke de Økonomiske konse-
kvensene av dette. 

Kuttene 

fikifoow 166'€41 
Av fi1kfiMt 



IL Driv: 

Stor akti*vi*tet 
i hoppgruppa 

Her skal de yngste hopperne dyktiggjøre seg tilframtidige prestasjon. Knut HØvik 
og Fred Kathrud takker hverandre for godt dugnadsarbeid i rekrutteringsbakken. 

BILDET: Gabriel Edland og Odd Borgestrand I Norea 
Radio besØker  Ytre Enebakk onsdag kveld sammen 
med sangeren Randuif Saunes. 

LAG 
-den ,náJeg lese! 
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Kamper I Mjarha11en P 14- Enebakk 
lørdag 

H andball -resul- 
tater 

Alt er ná sã godt som 
kiappet og kiart for seson-
gen, etter at folk fra hopp-
gruppa har gjennomført 
en kjempedugnad i Østby-
bakkene. Det er ryddet 
plass til hele tre nye re-
krutteringsbakker. 

Til pianeringen av rekrutterings-
bakkene pa henhoidsvis 0-5 me-
ter, 5— 10 meter og 10— 15 meter, 
har gruppa hatt i sving 
gravemaskin.Det er hogd 10 - 12 
trr, og emet granbar og kvis-
ter. Denne dugnaden foregikk 
for 14 dager siden, med god opp-
slutning, og innlagt familiekos 
med 	 pØlsegrilling. 

Dommertárnet er ogsâ repa-
rert, og i den store østbybakken 
er de ca 15 metrene som var Øde-
iagt butt reparert. Dette arbeidet 
ble gjort pa dugnad iØrdag etter 
at det tidligere var kjØrt  opp ma-
terialer og vinsj. 

E - verket har ellers flyttet 
lysstoiper og elektriker har vrt 
pa befaring og vii gi anbud pa 
nØdvendig utstyr til belysning i 
bakken, forteller aktivitetsieder 
for de yngste hopperne, Fred 
Kathrud. 
Renn i januar 

Forhoidene skulle derfor ligge 
godt til rette til det planlagte 
hopprennet i Østbybakken i ja-
nuar. I forbindelse med rennet vii 
hoppgruppa prove a fá fall-
skjermkiubben Ikaros til a gi en 
oppvisning, og det vii bli iagt opp 
til stor feiiesgriliing.— Det sosiaie 
feliesskapet i denne sammenhen-
gen er ogsá viktig, sier Kathrud, 
og forteller at det etterhvert har 
utvikiet seg et fint sosialt mijØ i 
gruppa, bade biant hopperne og 
familiene. 

NØdvendig 
Ny rekrutteringsbakke kan 

gruppa i sannhet trenge, for det 
er stor rekruttering, spesielt i al-
dersklassene 7 og 8 ár. I alders-
kiassen opp til 12 ár er det nà 22 
aktive. 10 av disse , som er i ai-
deren 7 og 8 ár, er nye. 

Treningssamling 
Aktivitetsledere for denne 

P 10, Enebakk I 

tapte 0 - 3 for KlØfta 

P 12- Enebakk 

tapte 3 - 9 for Fet 

P 14- Enebakk 

vant 15 - 7 over Raunes/Arnes 

Kamper sØndag 
P 12- Enebakk 
vant 11-4 over AFSK II pa Aurs-
moen. 

-Kona og jeg lytter med 
stor interesse og er svrt 
takknemlig for sendin-
gene til Norea Radio. Sen-
dingene gir oss et kiart 
innsyn i ordet. Vi tar opp 
enkelte sendinger pa kas-
sett og hØrer dem om 
igjen. Noen bruker vi ogsá 
som andakter pa vãre mØ-
ter. 

Silk skrev en mann Ui Norea 
Radio for noen uker siden, og 
han er ikke alene om a Skrive 
<<takkebrev" til Norea Radio. 

I tiden 15-20. november vil 
radiomisjonen sta I sentrum i 
østfoid og Akershus. Onsdag 16. 
november besØker Norea-medar-
beiderne Odd Borgestrand og 
Gabriel Ediand Ytre Enebakk 
Misjonshus. Ogsá Norea-sange-
ren Randuif Saunes blir med. 

Norea Radio sender fortsatt si-
ne norske programmer over kort-
bØlgen fra Monte Carlo, men over 
store deler av landet kan ogsâ 
programmene hØres  pa nr-
radio. I Østfold sendes flere pro-
grammer over Radio øst og Hal-
den nrradio. Sendingene gar 
ogsá over Radio Sentrum i Oslo. 

Mest kjent er programmet 
-Over en apen Bibel", som er et  

vant 48 - 1 over Momoen i HØ-
landshallen 

P 14- Enebakk II 

tapte 3-13 for Hage i Mjrhalien 

P 16- Enebakk 

vant 24 - 6 over Frogner i Mjr-
hallen 

Damelaget - ElF 

tapte 20 - 24 for Opsal I Mjrhal-
len. 

samarbeidsprosjekt meilom nr-
radioene og Norea Radio. 

- Jeg gleder meg spesielt til a 
komme til østfold og til Ene-
bakk, sier tiduigere radiosjef i Ra-
dio øst, Odd Borgestrand, som 
pendler mellom østfold og Kri-
stiansand annenhver uke. Han er 
nâ nrradiokonsulent og infor-
masjonsleder i Norea Radio, og 
har dermed stor kontakt med en 
rekke nrradioer rundt om i 
iandet. 

- For oss i Norea er det imid-
lertid viktig a fâ fram at det er en 
sammenheng meilom nrradio-
virksomheten og radiomisjonens 
arbeid i andre land. Norea Radio 
er engasjert i sendinger pa over 
20 sprák hver eneste uke, og det 
er millioner av lyttere i SØr-
Amerika, Afrika og Asia som tar 
inn Norges sendinger. Under ra-
diomØtene I østfoid vii det blant 
annet bli informert om det om-
fattende arbeidet I de forskjellige 
verdensdeler. En lysbildeserie 
som er kalt <'Utfordringen>' vii bli 
vist pa motet I Ytre Enebakk 
onsdag kveld. 

Vi vet at Norea har mange yen-
ner I østfold og Akershus, og vi 
gleder oss til a mote dem, sier 
Odd Borgestrand. 

gruppa er Arne Kristiansen og 
Fred Kathrud,som forteller at 
gruppa har deitatt pa hoppskoie 
i Tomter tidlig i hØst. Na er innet-
reninga i full gang. 16 - til 18 de-
sember drar de unge hopperne 
pa treningssamling pa Skram-
stadsietta pa Rena. 32 personer 
er pámeldt hvorav 13 hoppere. 
Dette viser at interessen for 
hoppsporten er for opadgâende. 

Treningssamarbeid 
I klasse 13 og og juniorer er det 

tilsammen 6 hoppere. 13 arm-
gene har gátt sammen om tre-
fling med hoppere i Skimt, og fra 
Koibotn i ei gruppe som kaiier 
seg Glad - hopp.. Det samme 
gjelder juniorhopperne. Dette 
skyides at vi ikke har trenere til 

disse arskiassene sier ieder for 
disse hopperne, Knut HØvik. 

SnØsamling 
Han forteller at hopperne har 

deltatt pa samlinger I Skien og 
Arendal, og at de har vrt og 
hoppet i plastbakke pa Tomter. 
Den 25. november blir det snø-
samling pa Lillehammer. NM for 
juniorer denne sesongen blir I 
Marikolien, og selvsagt háper 
gruppa a fâ med minst en av sine 
hoppere her. I fjor hadde de med 
en person i hovedlandsrennet i 
Mo i Rana. 

13 âringene har som siktemál a 
komme med i Donald Duck ren-
nene pa Kongsberg. 

Dugnadsarbeidet gikk for fuilt med reparasjoner pa 
hoppet i den store bakken, lØrdag formiddag. Her er 
yngstemann i dugnadsgjengen i sving med hammeren. 

Radiomisjonen i 
sentrum i Enebakk 



Gavetips til farsdag 
Poplin hansker og votter 

fra kr 68.- 
Joggedress fra kr 398. 
Lommeknivfra kr 56. 

Godt utvalg i kniver 

MANGE CODE 
TILBUD 

1Blomster a B e& gaver 
III1IIIII 

eneaaiti 
I/I/Ill 

 
5FORT UL I-Nil/U a.s 

Flatebysenteret, 1911 Flateby 
hf. 92 88 90 

Forr.senteret, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 09/92 53 46 	...,A. 

La far fà 
middag I dag 

Riff og Iøvstek 
fra vàrt 

gatekjøkken 
We Enebakk 

Bensin og Service 

/Kjøp litt varm 
ve1viere til far 

Solkort 
10 ganger 

kp 	. 
Enebakk Sportsenter 

Vekter - sol - 
aerobic - selvforsvar 

Finasenteret Ytre Enebakk 
TIf. 09/92 62 80 

VISST ER DET 
NOE SPESIEL T! 

- DET ER FARSDAG - 

TH. 09/92 44 08 

GODT UTVALG I 
Skinn damehansker 
Skinn herrehansker 

Skinn votter 
Hva med tofler, lommebok 
efler hansker til farsdag? 

j1
1/)  aa1-amcL 9 frc EO 

FLATEBYSENTERET Man.-tors.10-17 
Fre. 	 10-18 

TIf. 09/92 83 74 	Lor 	 9-14 

A FARSDAG 
skal far ha fri 

Vi kan tilby: 

Kalvefilet 
rn/skin ke 
Si amp i njo ng 
i fløtesaus 

Apningstid: 
Man.-tors. kI. 11-23 
Fre.-lor. kI. 11-24 

I'FAI_JA Søn. kL 13-22 

Flatebysenteret - tlf. 09/92 88 60 

kr92ii 
- 

Hva med en bok 
til far? 

Hvem Hva Hvor 
Guinness Rekordbok 

Kort til farsdag 

[VEM9 COflCL 

Flatebysenteret 
hIt. 92 87 21 

8 
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KUNNG.JORINGER 

Enebakk Skytterlag 
avhoider ársmøte den 24/11 kl. 19.00 pa Skytterhytta. 
Saker som Ønskes tatt opp, ma vre innsendt styret in-
nen 21.11. 

Styret 

forbeholder oss retten til I kutte ned p1 for lange inub 
etter beste skjønu.Du kan skrive anonym 
men redaksjonen ml ha navn og adresse. 

Ang. ubleket papir 

74s IC 1-.1 	cr  Ic i... 

05  Xv reser 

Siste dag for innlevering av epler til leiepressing er lør-
dag 12. november. 
Vi har eliers ápent hele àret for salg av saft og gele til 
fabrikkpriser. 
Priseks.: 1/  fl. soibrsaft kr 15.40, '/i fl. soibmrsirup kr 
13.60, 1/1  fl. ripssaft kr 11.80, '/i fl. eplemost kr 5.30.1 tillegg 
kommer flaskepant kr 2,-. 
Ripsgelé 440 g kr 7.20, solbrgele 440 g kr 8.50, epiegele 
440 g kr 7.30. 
Apningstider utenom sesongen 	 9.00-16.00 
LØrdag 	 9.00-12.00 
Stengt mellom 	 13.00 og 13.30 

TIf. 09/88 18 06 

Familledagen 
Arr. Ytre Enebakk Husmoriag 

qp:_. 
	Lordag 12/11 fra kl. 13 til 17 pa Ytre Ene- 

bakk skole. 
Div. aktiviteter, underhoidning, film, reflekspâsying, 
brukttØy-salg, utlodning. Saig av kaffe, kaker, pØlser og 
brus. 
Husmorlagets medlemmer og parkforeidre kan innleve-
re heit, rent, merket og priset brukttØy pa skolen fredag 
11/11 kl. 19-20. 

Velkommen 

Gratis lyilmasse I We Enebakk 
Vi er behjelpelige med transport. 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

	

TIf. 09/92 6118 
	

Mobil 094/25 366 

	

TIf. 09/92 62 56 
	

08 438 

FØrerkort til Jul 
Siste teorikurs fØr jul starter 16.11. kl. 16.30, ring Eva tif. 
06/814292. 

Gautes Trafikkskole A/S 
Lillestrom 

PINSEMENIGHETEN r w' 
YIRE ENEBANK Dt TEL 

Onsd. 9.11. kl. 19.30: Bi-
bel og born. 
Torsd. 10.11. kl. 11.30: 
Formiddagstreff 	pa 
Nordby. Biiskyss fra Yt-
re. 
Lørdagsbibelskole kl. 
16.00. Tema. BØnn  med 
Lars Overhalden. 
SØnd. 13.11. Ic!. .10.00: 
SØndagsskole. 
Storsamling kl. 16.00. 
Junioren synger. Gut-
tekiubben fremfØrer:  Da-
vid velges til konge. 
Ki. 18.00: Hornorkes-
teret, Harald Nyen mlfle-
re. 
Bevertning mellom mø-
tene. 
Alle velkommen. 

IIjuctt -MARKED 
F,., den me . :11 den andre 

lIAR DU NOE DU VII v--a 
30., e. -a 
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SlICE - ELLER KJNrE 

Igintt 9 

Enebakk SV fremmet i kom-
munestyremøtet 31. oktober et 
forsiag om at kommunen gár 
over til a bruke ubleket papir i si-
ne kopimaskiner. 

Bruk av ubleketlresirkulert pa-
pir er et viktig miljØtiltak, fordi 
dette er med pa a redusere 
dannelse av dioksiner. 

Dioksiner er organiske kiorfor-
bindelser. De kan ikke brytes 
ned nár de er dannet. Dioksiner 
forârsaker leverskader og skader 
pa arveanleggene. De forsterker 
virkningene av kreftfremkal-
lende stoffer. 

Klor brukes i treforedlings-
industrien for a ía papiret hvitt. 
Vann med kior slippes rett Ut i 
fjorder og innsjØer. 

Blekemidlene utgjØr en stor 
miljØfare. I kjØlvannet av 
Brundtlandkommisjonens rap-
port har det spredd seg en Øken-
de bevissthet om bruk av uble-
ket/resirkuiert papir i offentlig 
virksomhet. 

Bl.a. har parlamentene i Sveri-
ge og Danmark fattet beslut-
finger om bruk av ubleket/resir-
kulert papir. Flere tyske deista-
ter har ftt lignende beslut-
finger. 

Stor var var forundring da for-
siaget nrmest ble latterliggjort. 

__—Persage1b1e sendt ordfØrer i in-
terpellasjonsform for Ca. halv-
annen máned siden. 

OrdfØreren yule imidlertid 
vente med svaret, fordi han etter 
eget utsagn Ønsket a gi et skik-
kelig svar. pa dette tidspunktet 
hadde kommunen ikke innfØrt 
bruk av ubleket papir som noen 
hovedregel. 

SV mener at kommunen, sorn 
storforbruker av papir, bØr  vedta 
A benytte ubleket/resirkulert 
papir. 

Vi ma bare ta til etterretning  

PLAKATI 

Ytre Enebakk 
Husmorlag 
arr. familiedag. 

Se ann. 

Mis jonshuset 
Ukens mØter. 

Se ann. 

Enebakk kommune 
Skolestyret har mote. 

Se ann. 

Kirkebygden 
Misjonslag 
MØter pa Emmaus. 

Se ann. 

Betel 
Husk ukens mØter. 

Se ann. 

Enebakk 
Bondekvinnelag 
holder mote. 

Se ann. 

Flateby Kino 
Ukens filmer. 

Se ann. 

at kommunestyret heist vii be-
skjeftige seg med viktige sa-
ker>>. Filiesaker far vi overlate til 
parlamentene i vare naboland. 

Kari Heier 
Leder i Enebakk SV 

Tom Nilsen 
Kommunestyrerepresentant 

RELIGIOSE MOTER 

Misjonshuset 
Bibeitime fre. 11. nov. kl. 
19.00 v/misjons1rer Olav Ug-
lem. Emne: Jeg tror pa de 
helliges samfunn. 
Kaffe, samtaie, kollekt. 
NB! Husk Norea-mote ons. 
16. nov. kl. 19.30. 
Alle hjertelig velkommen. 

Odd Lund pa Emaus 
i Kirkebygden 8. til 13. nov. Tirsd. til lØrd. mØ.ter kl. 
19.30. 
Vekkelseskoret deltar pa torsdag. 
SØndag fest kl. 18.00. 

DU ER 

LEILIGHET SOKES 

Dame med sønn 
16 ár, sØker 2-3 roms leilighet snarest. 

Tif. 06/83 90 02 

ARREID UTFORES 

TUmrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utfører alt innen nybygg, tilbygg, modernisering, repara-
sjorier, flislegging og tapetsering. 

TIf. 09/92 85 23 priv. Mobil: 030/11 705. 

STILLING LEDIG 

SJäIØr RI. 2 
Sjáfør sØkes til septik-/dumperkjØring. Ma ogsá kunne 
utfØre noe reparasjon og vedlikeholdsarbeid i firmaets 
eget verksted. 

Folio Septik og Transport A/S 
1825 Tomter 

TIf. 09/92 1119. 
Ring gjerne pa kveldstid. 

KUNNGJØRINGER 

Enebakk Arbeiderparti 
Budsjettmøte holdes iØrd. 12.11. kl. 10.00 pa gml. Her-
redshuset. 
Vel mØtt. 

Styret 

Enebakk Fremskrittsparti 
avholder ârsmØte i kantina, Herredshuset, torsd. 10. 
nov. kl. 19.00. 
Vei mØtt. 

Styret 

Enebakk Bondekvinnelag 
holder mote hos SbØ, Skaugvn. 29A, tirs. 15. nov. kl. 

19.30. Karen Dybvik vii vise forskjeliige husIlidsteknik-
ker. 
Velkommen. 

TIL SAWS 

v/Nordby Bruk 
TIf. 06/83 71 68 

Alt i dører og vinduer. 
Alt i innredninger 

etter ønske. 

ENEBAKK 
KOMMUNE 

Skolestyret 
Enebakk skole-

styre har mote i herreds-
styresalen tirsd. 15. no-
vember 1988 kl. 19.00. 

Saksdokumenter er utiagt 
pa skoiestyrekontoret. 

Karsten H. BarbØl 
leder 



	 .0 

Ski 
Bc(3raclscsbth 

CF-/RSTENSRUDEFTF. f. 

Nordbyvn. 27, Ski 
TIll (09) 87 30 60 

Vakttelefon 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrâ 
gjennom 60 âr 

a- b 

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tilpasses 
• TimebestiIIng 

TO'. 09-870524 

Optiker Krogh 
Ski Optiske 
(Princess Huset) 

Asenveien 1 1400 Ski. 

BEGRAVELSESBYRAER 

	j 

FYRINGSOLJE • PARAFIN ANU  
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

FINANSIELL RADGIVNING 1. 
med tilbud om gunstige Ianeordninger til bl.a. kjop avbolig, I 
refinansiering og opplâning: 
• UTJEVNINGSLAN med 12% fast rente i 3 àr (kun rente) 
• OBLIGASJONSLAN med nominell rente fra 14.45% 
• FORSIKRINGSLAN med rente fra 13.5% 
• MARKEDSLAN med lay bindingstid (1 mnds. oppsigelse) 
UBANKLAN ale typer og formal, nom.rente fra 14.5% 
• N/ERINGSLAN mot pant i fast eiendom. 
• GJELDSFORSIKRING og andre forsikringsordninger. 

1 
	

Effektiv rente fra 14.4% - alt etter vaig av avdragsfrihet og ned- 
betalingst/d. hare erfarne radgivere ti/passer forsia gene etter den 
enkeltes situasjon og behov. Ring og her om vi kan hje/pe! 

samarbeid med Kredittforeningene 
ELCON FINANS, Norsk Kausjon og Oslobanken 

Per Slohn &Oo.% 
L 	 _I 

Torggata 31, 0183 Oslo 1. TIf. 02/36 27 40 
Bernt Ankersgt. 4, 0183 Oslo 1. TIf. 02/20 1076 

SU'DET 
FRONT 

\, 1UTE? 

Hvorfor skifte nár 
vi kan reparere. 
* Har du kasko/delkasko 

dekker forsikringen alt, 
uten kostnad for deg. 

* Ingen egenandel/ 
bonustap. 

* Rep. mens du venter. 

QUOBOflQ 
--'-- 

Ifto.oi   

ffilpleie 
Stramsveien 67 E - 2010 Stremmen 

Ill. (06) 80 08 35 
Mobil (090) 38 062 

Vi nSs p5 Iandeveien med 
Are 3 radiostyrte biler. 
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MICHELIN 
XM + S200 
Det 
avanserte 
lamelldekket 
Jorgenrud Bilverksted 

1820 Spydeberg 
TIf. 09/83 75 07 

Helârsdynen 
1100 g, 
ord. 298,- 	189.- 

Thermo de luxe 
Ord. 730,- 	

520.- 

Kom tilbake 

hvis noe skjer 
Mange vii gierne  seige deg motorprodukter. 
Men fa vii vite av deg senere hvis noe gait 
skier. Arsaken er enkel. De kan rett og slett 
ikke hjelpe deg med tekniske ting. 
Slikt skier aidri i en erfaren Husqvarna 
Skog- og Hagebutikk. 
Her er du sikret ertarne, motorkyndige fag-
folk. 
Her far du hjeIp til a veige nettopp den me-
delien som passer dift bruk, sà du ikke biir 
misfornoyd senere. 
Her far du svar pa tekniske sporsmal. 
Og her sier vi: "Kom tilbake hvis noe skjer!" 
For alle Husqvarna Skog- 09 Hagebufikker 
har eget deleiager og kan reparere en ska-
de pa stedet. 
Def er trygt a vite. Husk, du bruker bare en 
haiv time pa a kjøpe et produkt. Men du skal 
eie del i mange, mange ar. 
Derfor er skikkelig service viktig. 

iHusqvarna 
SKOG& HAGE 

Postboks 83, 1473 Skàrer 
TIf. 02/70 43 10 

Visit, orekfokker 
09 arrnet verne-
utstyr for skogs. 
arbeid 

Motorsager 
for ails behov. 

Arbeidstoy og 
verneutstyr 

Cresstrimmere 
Ryddesager 

Oks 26" 
for kvisting 
og ved-
hugging 

Snot resere 
fra 4-10 HK 

Villafreser 

fN  WA AwK maskiner  

Arbeids-
hansker 

Lovstad, 1820 Spydeberg - TIf. 09/83 88 80 
/ 	 

Dunjakker 

S-M-L-XL 

Joe - 

Alfredo 

oe-
Aifredo 898 

- 
U 

B 

L 
L 

G 

Annonser loses  av folk flest   

BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG' 

Du njakker 
10-14 ár 
For 898, 	498 - 

Dynesaig! 

Norsov nye dyner 
<KONKURRENT 
hulfiber  -  vaskbar, 
allergitestet. thermo. 
1200g. ord. 398.- 

NA 249.- 

Norske 
andedyner 450. 
Norges beste / gasedLin 
Juvel-dynen 
Ord. 2897,- 1980. 
Puter 50x70 
Ord.98- 

B 

L L 
G 

B 
1 L 

Forbered 
jula n c' 	

L 
a 

Kjempeutvalg 

I julegardiner 
G 

Kjokken- 

fag 	1451M! 

Juleduker 

80x80 
	

250 

Juledluk 

I metervis Q 
	-. 

for JUi 

B 

1 
L 

G 

B 

L 
L 

G 

B 

L 
L 

G 

B 

L 
L 

G 

JOHM.11 
Spydeberg - tlf. 09/83 76 45 

Nyhetene for vint 

Apent 9.00-19.00 (14.00) 

eren er i hyllene 

BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! BILLIG! 

Kâper og kapper 
ull 	

±200.- 

HUSK FARSDAG! 

Skjorter 	891- 

Gensere 
ull 	 1980- 

Stromsvn. 100, Strommen 
K4K4EN d6b 

0 	VARME A/s  TH. 06/81 45 97 

AUT. VVS RORLEGGER 

J 

Alle priser, ogsá tilbudspriser er veil. Ira Setsaas. Fraktkostnader kan komme i tillegg. 

GROHE ARMATUR 
RELEXA 
dusjsett 
veil. 559,- 

NA 390,- 

AUTOMATIC 	ca 
2000 veil. 955 	NA UtJJ 	N , 

veil. 900,-

NA 650,- 

veil. 744,-

NA 5159- 

MORA ARMATUR 
ettgrepsbatterier 

IFØ KLOSETT 

3460 
hvitt 
mlsete 

MORA ARMATUR 
som dusjtermostat 

veil. 1164,- NA 825, - 

som badekartermostat 

veil. 1439,- NA 995,- 

TO DUSJKABINETT 
	 rn/hi Ørneinng. 

8Ox8Ocrn 
Aluminium 
ularmatur 

veil. 7002,- 

JNA 4990,- 

10 

 

 



RØRLEGGER 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

J]tFUi.  
h1lIEcu1 

Bevervn 11 
1914 Enebakk 
Mob,tlf. 094/11 747 
TIf. 92 4892 

DAME- OG HERREFRISOR 
SQL - PARFYMERI 

Sommertid 1.6. - 31.8. 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Lord. 9.00-14.00 
Forretningssenteret, 

Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Dame- og 'herrefrisor 
Saig av hârpreparater og parfymeartikler. 

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

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

BYGG- OG TOMMERMESTER 

Per-Erik Østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 

- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

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

ENTREPRE NOR 

Arve Johansen Graveservice 
Graving av 1912 ENEBAKK 

vanniekkasjer 

Pianering 
Oppgraving av aviop 

TN. 09-927054 	Mob. 094- 22317 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 

I 
	

1912 Enebakk - tif. 92 63 00 

EILAG  	ii 
SJAFORSKOLE 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Cm nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/ 
Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase lI 
lit. 06/81 42 92 

  

TANNTEKNIKER 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 09/92 46 82 

TANNLEGE 

Stein Darre-llanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kveider, etter avtale. 

BILFIRMA 

1= 	t 	4eh ir %r 1 4= 4L~.-, 

eJIiJuitt 
	

11 

FRISOR 

Mettes lIrdesign 
MURERE 

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 

Lennestadvn. 5 	TIf. 09/92 65 43 
1912 Enebakk 	Mobil 094/37548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

Graving sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Man Entreprenørfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TIf. 92 8853 - 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utteie av lensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyling. 

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

Enebakk rørleggerhedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

GLASSMESTER 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvarelltrykk 

1911 Flateby - tIf. 92 86 10 
Ogsà kveldstid 

Bjerke Hãrdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

inneh. Leif Vedai 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TH. 92 45 58 

KVIKK HENS 
eataGrncL 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

Grendesenteret 1911Fiateby 	C' TIf. 92 80 49 
Apningstider: 

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

Hilsen Ase Metle 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 
TIf. 92 81 24 

Rolf Nssvold 
Vestii, 1911 Flateby 

Selge/kjøpe 
bil - camp.vogn 

etc. 
Kontakt oss! 

Annonse/datasaig 
t1f. 92 63 48 12.00-21.00 

D. FREI I AG SCOt 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bi? - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - Ui. 09/92 6294 

SPESIALFORRETNINGER 

EL-I NSTALLASJON 

Audi Erling Rod A/S 
	

•tyh 

1800 Asklm 

!NDE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 
Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss. 

TIf. 88 16 15 

INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

A. NILSENS 
BILSER VICE 
TORNERUD - Askim 

88 1570 

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 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi  ordner  LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 3737 

Enebakk 
Transformator 

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

4? 	 

• Kjope eller selge 
eiendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG AIS 
Beflingshaver: Adv. Heie A. Try 
Fjellveien 55. 1914 Ytre. Enebatck 

'T.:09192 5570 

Ristorante ITAVA a.s pizzeria 

Alt i mat tiI hverdag og fest. 

Catering - Restaurant - 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

Okonomi & Regnskap Enebakk A/S 
"Alt innen regnskapstjenester>' 

Reg. revisor Sten Røvik 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Teleton 92 53 31 - 94 22 65 

Landbrnksregiiskap, Økonomi 
& handelsregnskap 
Brede Gjestang 
Flateby. lit. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningstorsel, 
bedrifts-rädgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 4774 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 FLATEBY 
TLF. 92 89 93 

Flateby Antirust 
KjØp og salg av biler 

Kommisjon opptii 100% tinansbistand. 
TIf. 09/92 80 70, 1911 Flateby 

VETERINIER 
• Po!ikIInikk 	Rontgen • Kirurgi 
• Lab.service 9 Oppstatling opererte dyr 

SKEOSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. RiisgArd, KjeIler 
(skttt Ira Fetvn. v/flyplassen) 

Apningstider: 8.30-15/1 7-19 
Timebestitling 06/87 85 00 el. 

"DROP IN" 8.30-14.Stengt hetg. 

(Vnebctkk 
e9nskapskontor 

Medlem av 
Norske Regnskapsbyrãers Forening 

TIf. 09/92 63 03 	
• Postboks 24 

1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 



Enebakkspillet er her 

Sokneprest 	Heig- 
heim sikret seg lørdag 
formiddag kontroll 
over bygdas restauran-
ter, og lokaipresse. Det 
skjedde etter timers 
hasardiØs gambling pa 
Ristorante Italia pa 
Flateby, hvor nrings-
liv, kirke og kom-
muneadministrasjon 
møttes rundt spillebor-
det til det aller fØrste 
slaget om Enebakk. 

Soknepresten viste seg A ha 
fin teft for aksjemarkedet, og 
passet nitid pa a hente inn si-
ne krav etterhvert som spillet 
skred fram. Da status ble 
gjort opp etter to timers in-
tens kamp rundt spillebret-
tet, 
var han bare slátt av den mer 
garvede Per Erik Østlie, som 
satt igjen aksjer og kontanter 
til en verdi av 100.000 kroner, 

drØye 6.000 mer enn sokne-
presten. Noen hindringer un-
derveis var det likevel for 
østlie som ble heftet med bo-
kettersyn Na viste det seg at 
alt var i skjØnneste orden. 
Men penger til a sikre seg 
Pers gatekjØkken i det rette 
Øyeblikket da anledningen 
bØd seg, det hadde han ikke. 
PA tredjeplass kom ordfØrer 

Káre KjØlle, som inniednings-
vis satset frisk i et iherdig for-
sØk pa a rette opp kom-
muneØkonomien. Det fØrste 
han sikret seg var Thorvald-
sen - aksjer, Men han hadde 
intet a stille opp mot Per Erik 
Østlie som etterhvert satt 
med aksjemajoriteten i de vir- 
kelig 	<<gulikantede'> 
bedriftene.Og stikk imot alle 
forhádsantagelser som spád-
de suksess for Erik Kjelgárd 
pa bokostning av Per Erik 
Østli, sá endte det hele med 
en klar 4. plass til Kjelgárd. 

Men ta vârt ord for det: VA- 

Ristorante Italia, kL10.10 lØrdag morgen: Slaget om Enebakk er i gang. Fra V. 
bakerst Per Erik Østli, foran ham Erik Kjeldgàrd. Pa motsatt side, ordfØrer 
Káre KjØlle, sokneprest Steinar Heigheim, og tidligere banksjef i ABC bank, 
Enebakk, Kjell Runar Johansen. ( Bilde nr 1) 

Det er Enebakkspil-
let det dreier seg om. Et 
lokalt monopoispill i 
sarklasse. Na er det en-
delig her, og Helge Nil-
sen og Erling Gravdal 
utrettelige 	dugnad- 
saarbeidere i det tid-
krevende prosjektet, 
kunne stolt presentere 
produktet for pressen 
pa Ristorante Italia 
Lørdag formiddag. 

Ideen til dette spillet, hvor 
hele inntekten skal ga til Man 
menighetssenter fikk Helge 
Nilsen i fjor jul, da han fikk 
SunnmØrsspillet i julegave. 
Jula gikk med til de fØrste 
spede planer om et enebakk- 
spill. Produsenten 	Tria - 
Aktiv A/S, ble kontaktet, og 
man fikk tilsendt en komplett 
<<kokebok" for lokale mono-
poisplil. Tria Aktiv A/S er et 
eget selskap i Norges KFUK - 

KFIJM som liar enerett for 
Europa pa produksjon av sli-
ke spill. 
2. mal ble prosjektet lansert 

for pressen, og sa gikk det 
slag i slag. Lokale bedrifter 
ble kontaktet om plass pa 
spillebrettet, og i slutten av 
juli var spillet produksjons-
kiart. 1250 spill er trykket 
opp. Salget skulle startet 1. 
november, men det liar butt 
forsinkelser pa grunn av ko-
ordinering av transport fra 
Tyskiand hvor spillet er pro-
dusert. Primus motor for 
prosjektet, Helge Nilsen opp-
lyser at innen 20. november 
skal spillet vre ute til 
salg. Spillet er butt en ny-
delig sak. Spillebrettet er pry-
det med Elvind Jentofts flotte 
framstillinger av landskap fra 
bygdas fire fjerdinger, Flate-
by, Kirkebygden, Dalefjerdin-
gen og Ytre. I sentrum er det 
butt plass til nyttig enebak-
kinformasjon. Spiilets sjanse-
kort er forØvrig  stappfulle 

med lokalinformasjon, bade 
nar det gjelder kultur og his-
tone. Her finnes sagbrukshis-
tone, opplysninger om J01-
senfamilien og fyrstikkfabrik-
ken i Ekebergdalen, infor-
masjon om orgelet i Enebakk 
kirke. 

PA spilleomsiaget er det ogsa 
butt plass til presentasjon av 
Mari Kirke og Mari menig-
hetssenter. Presentasjonen er 
illustrert med Inger MØrks 
fiotte tegning av Mari Kirke. 

Spillbrettet er plastbelagt, 
og fungerer som spilleske. ma-
terialene er sa solide at de hol-
der, selv om en skulle vre 
uheldig nok til a trakke pa 
spillesken. 
Enebakkspillet koster 150 
kroner, og det er allerede for-
handssolgt fiere hundre spill. 
Dette blir utvilsomt arets ju-
legave i Enebakk. Og det gjel-
der a vre tidlig ute, for det 
blir ikke trykket opp fiere 
spill, sier Helge Nilsen. 

gale transaksjoner og slue be-
regninger ble forsvaruig over-
váket av tidligere banksjef i 
ABC bank, Enebakk,Kjell 
Runar Johansen, som voktet 
bank og aksjebrev i fØrste 
runde, og patroppende ABC 
bank sjef Hakon Wahl som 
noe symboisk oventok banken 
midtveis i lØpet. 
Gang pa gang forsØkte ord-

fØrer Kane KjØlle a kjØpe opp 
guilkantede aksjer i auksjo-
ner, og tok ikke hensyn til ad-
varsler om budsjettoverskrid-
elser. OrfØreren pasto hard-
nakket at han uteri problemer 

kunne dekke overskridelsene 
ved a Øke skatteanslaget. 
Uten skrupler kom KjØlle un-
denveis med gode rad til sok-
nepresten, som gikk noe men 
urutinert inn i aksjemarke-
det, med en del usikre trans-
aksjoner innledningsvis: - 
GjØn som jeg, sa KjØlle, - 
blakk deg og kjØp! Men, det 
viste seg til syvende og sist at 
soknepnesten skjØttet sitt jor-
diske gods bedne enn som sa. 
-Jeg han jo mere penger enn 
innsparingene pa kinkebud-
sjettet til neste ar, sa Helg-
heim og smilte fra ore til ore. 
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Per Erik Østlie spekulerer pa nye oppkjØp, mens 
Erik Kjelgard vurderer mottiltak... 


