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Lokalavis for Enebakk

Flertall for

Politirunden
Fredag

ved
en Utforkjoring v.I Texaco
Pa Flateby...ilin kjør11111 j en I' •(f .•.u'Ipe,
og morkla oznradet
ne'. I;li' ''.: n del materielle
;•r pa biLen, men .. :Jurn. e n
oslokar. slapp fra uhellet Uten men.

Dagens glade nyhet: Det er bred politisk enighet om at
Kirkebygden barnehage skal drives
i kommunal regi.

Innbrudd
Natt til lordag wed
04.00 tiden var det innhrudd i Kar.'s dagligvare i 'Vt r. Inn I rengerne. sorn kion .... inn v
en
.'.... :n
cI1eageref.lmar
tagelig Wilt o' errt-..
av alarmen, for det var
kki- st Ldtt floe Ira buikken.
Lensrnannsetaten opplvser at an:
har brukhare spur i sak .,i.

Mandag kveld
vedtok formannskapet med 7 mot 2
stemmer
kommunal drift av barnehagen fra 1.4
1989.
Barnehagen skal
drives med en avdeling for barn fra
0 - 3 ár, og en fra 3 6
âr.Stillingene
skal lyses ut snarest med forbehold
om kommunestyrets godkjenning.
Det var Dag Skaug (A) og
Tore Tidemann (H) som fram-
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Biltyverier
I .ordag ble ilit UI u net
to hi Icr lunat t pj
Grendesenteret pJ Ilatili ire h U-a var
stjAlet fra
Istad i
Ytre nufl til iørdag,
den andre tijhrte Fol''"l'r pa Ski. Det
io
var r '3.1 mate
'kaLUeI' pa ucgge

Dersom kommunestyret er pa linje med formannskapsfZertallet, blir det kommunal drift av Kirkebygden barnehagefra 1.4.89.

Grunnskoleuk
I løpet av forrige uke ble grunnskoleuka
markert i barneskolen i hele kommunen.
Det var hyggearrangementer, debatt og
opplysningsmøter, og dørene ble ápnet for
foreidre og forsatte som fikk anledning til a
titte inn i skolehverdagen, og here mer om
hva en skoledag i 1988 rommer.
Og ikke minst. 122 barn fikk sitt aller forste
mote med skolen under innskrivingen til neste skoleãr. Foreløpig ligger det an til 5 nye
fOrsteklasser i enebakkskolene koniineiide
skolear.

Se side 5:

Hccerverk
I helga ble det nok en gang Øvet hrerverk mot veilys.
Denne gangen var det Ødegárdsveien pa Flateby som
ble mørkelagt, da vandaler brant i stykker fotocella pa
transformatoren like ved televerkets sentral nederst i
Odegãrdsveien.
— Stadig oftere er veilyset gjenstand for harverk sier
en oppgitt driftsingeniør øivind Jensen ved Enebakkll
komm.El — forsyning. Han kan fortelle at det koster
drØye 1000 kroner a sette i stand igjen fotocella, og det
er ikke fØrste gang dette skjer. Foreløpig har det vart
verst pa Flateby, hvor man ogsã har skutt med luftgevr mot kuplene...- Det er vandkelig for oss a fØlge
opp og reparere fort nok, og straks vi har satt noe i
stand,Ødelegges noe et annet sted. Vi har nesten ikke
muligheter for a holde veilyset intakt, og skal dette
fortsette, spørs det om vi har rid til a ha veilys I det hele tatt, sier Jensen.

I

En Ford Escort
Modell som var"st.jlct
Ii rketi' ti,i ;n t til
;irdag bk Iørdag funnet I

I

TEXACO
VI KAN BIL

SPUR 05$
Bliruter, reparasjoner
pa alle bilmerker
til rimelige priser.

Texaco Flateby
TIf. 09/92 88 05
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Rustet til nye oppgaver F__11 far t pa
familiedagen

Moro med troildeig

50.000 kostet denne redningsvogna, som setter brannvesenet i stand til et takie beredskapsoppgaver man er pâlagt ifolge den nye brannioven.
En ny redningsvogn utstyrt med nØdvendig beredskapsutstyr og verktøy til bruk i forskjellige
ulykkessituasjoner
er
Mar til
tas i bruk av
brannvesenet i slutten av
mãneden.Torsdag i forAge uke ble bilen presentert for pressen av en meget tilfreds teknisk sjef,
Torgils Opedahi, som har
stãtt
for ruste bygdas
brannvesen til de nye
oppgavene det er pálagt
fra 1.1.88.
IfØlge den nye brannloven er brannvesenet fra
1. januar i ãr tildelt nye
beredskapsoppgaver.De

a

pa a

skal yte bistand ved alle
akutte ulykker som f.eks.
trafikkulykker, naturkatastrofer, kjemikalieulykker og arbeidsulykker.
InnkjØpet av den nye redningsvogna er et skritt pa veien til a
innbri den nye branniovens krav
när det gjeder beredskapsoppgaver.
cedes, er kjØptinn fra Oslo legevakt for 50.000 kroner. Den har
gatt som ambulanse helt til dagen fØr den ble skiftet ut. Bilen er
registrert for fern personer. Det
var Pleie og ornsorgsdsjef Erik
Ohr, som gjennom sine gode
forbindelser kiarte a skaffe til
veie det gunstige tilbudet pa redningsvogn. Legevakta hadde
akkruat skiftet ut bilene sine, og
vogna var faktisk nettopp ny-

Den ny6e redningsvogna er utstyrt med nØdvendig beredskapsutstyr. Her viser teknisk sjefframførstehielpskoffert, livredningskoffert og frigjØringsverktøy.

overhalt. Til brannstasjonen
kom bilen tidlig i hØst, og arsaken til at den ikke er satt i drift
enda er at den matte utstyres
med nØdvendig beredskapsutstyr. Det meste av dette er pa
plass nà.Mens bilen har stâtt i
garasjen pa Neset. har lakken
fàtt en flnpuss, og verktøyslede
,er.b13tt1aget for komplette utstyret.

a

Recthingsvogna er utstyrt med
to sett røykdykkerutstyr, iØfteputer, ekstra luft til rØykdykkere,
pulverapparater, topp moderne
lysaggregat, 4 kw, iysutstyr,
kombinert spreder og saks, I tillegg er det en livredningskoffert
og en fØrstehjeipskoffert i bilen,
slik at man har muligheten for a
sette inn Øyeblikkelig hjelp ved
ulykker. Alle i brannvesenet i
Enebakk ahr gatt fire dagers
fØrstehjeipskurs, og befalene har
gatt kurs for a 1re bruk av
frigjøringsverktøy.Det
eneste
som mangler er skyvesylinder,
mindre hándverktøy, og engangsdrakter.
Bilen kan ogsá brukes som ambulanse, hvis det skulle bli nØdvendig under redningsaksjoner
og ulykker.
Det finnes ogsâ en del medisinsk utstyr i bilen, Dersom lege eller sykepleiekyndige personer skulle komme til bar man
mulighten for a sette inn øyeblikkelig hjeip som kan redde liv.
Det var ikke satt av penger til
innkjØp av nØdvendig utstyr i
forbindelse med innfØring av ny
brannlov, men gjennom en budsjettrevisjon i fjor fikk teknisk
etat en pott til radighet til formálet
- Men vi trenger mer penger til
brannvesenet, sier Opedal. Vi
trenger personlig varneutstyr. I
dag disponerer mannskapene
kun en tynn kjeledress, vernestØvler og hjelm Det er nØdvendig at de far skikkelig tykk yinterjakke, heist med bukse til og
om et par ár ma de ha nye hjelmer fordi de vi har ikke svarer til
forskriftene da. Totalt vii det koste ca 100.000 kroner. Detr er i tillegg nØdvengig a skifte ut forbruksmateriell sUm slanger og
koplinger, sier Opedal.

Gymsalen pa Ytre Enebakk
skole var stappfuil av forventningsfuiie unger, foreidre,
tanter,onkier og besteforeidre, da Ytre Enebakk Husmorlag iØrdag Ønsket velkommen
til nok en familiedag, den 10 i
rekka.
ogsa i hr gledet barneleikarringen med fin oppvisning,
som vanlig under Kari Jacobsen Nordhagens kyndige ledelse og til akkompagnement
av ektemannen Haralds
trekkspilltoner. Barneleikarsette eneks ra spiss p
liedagen. En fin àpning, fØr
unger og foreidre spredte seg
rundt pa hele skolen og ga seg
i kast med de mange forskjeilige aktivitetene. Det var vaffeisteking, troildeig, konglemaling Og det var pasying
av refieks, fiimrom, basar og
brukttØysalg.
Nytt av áret var saig av
hândiagde gaveartikler, laget
av kvinner i den tredje verden. Inntektene av salget skal
ga direkte til produsentene.
Og saiget gikkstràlende.
Faktisk var flere vareslag totalt revet bort i løpet av fa timer.

Ama ScEther ved rokken. I arbeidsstua lcerer
hun barna a karde og
spinne.
Husmoriagets arbeidsstue,
som er en av de aktivitetene
som Husmorlaget driver
hadde aktivitetsutstihing. Arbeidsstua har biant annet
som malsetting a ta vare pa
gamle hândverkstradisj oner.
Pa utstillingen ble det spunnet og kardet ull, og laget leer
og peddigarbeider

Margareth LindtrØm viserfram noen av define gaveartikiene lage av kvinner i u - land.

iIgut tt

4

NY Flatebybedri*ft med
negler om spesialitet
Pásatte negler? Nei,
vet du hva, sâ jâlete er
jeg da ikke?
Mange tenker nok
slik. Men for noen er
negler, nedspist nesten
til neglerota et problem. Og skal du i Se!skap, grand galla, bryllup eller hva det matte
vere, er det hyggelig at
hendene, ogsá er <<festpyntet >>.
- Behovet er der, helt kiart,
sier Grete Nilsen i Bjerkeveien 1 pa Flateby. For to maneder siden startet hun sin
egen bedrift, med negler som
spesialitet. Og hun kan sitt
fag. Som autorisert negleskulptØr gir hun effektiv krisehjelp til frenetiske neglebitere, forsterker skjØre negler, festpynter negler til de rene smá glitrende kunstverk.
Og har du brukket en negi eller to, bygger Grete opp en ny
for deg. I sitt lekre hue studio
i Bjerkeveien, har hun alle
nØdvendige ingredienser som
skal til for a lage perfekte negler.

Ufarlig
Nails by lamplight, heter
metoden Grete bruker. I Norge har den vrt brukt i to âr, I
USA er den 20 ar gammel.
Tidhigere var det vanlig
A stØpe pa negler, - De hadde
en tendens til a bli tunge, sier
Grete.Metoden hun bruker
ligger i navnet. neglene limes
pa med spesiallim. Det legges
pa en spesialgele, som sâ herdes med 36 watts ultralys.
Prosessen gjentas tre fire ganger, og neglen sitter born fast.
Ultralyset er helt ufarlig, og
godkjent av Statens institutt
for strâlehygiene, forsikrer
Grete.

Vonde a bite I
Vi tok med Linda en tur til
Grete. Linda har nedbitte
negler, og kunne godt tenke
seg a slutte med neglebitingen, og fá pene hender.
De neglene Grete setter pa, er
det nemlig sá godt som umuhige A bite.
- Slett ikke sâ ille, I hvertfall ikke det verste jeg har
sett, kommenterte Grete da
hun fikk se Lindas hender.

Teknisk

Grete er i gang. FØrst skal neglebãndene skyves tilbake.

Omstendelig prosess
Sá gár hun i gang med den
omstendehige prosessen. Aller
fØrst dusjer hun bade sine og
Lindas hender med desinfiserende middel. Sá er det a skyye tilbake neglebánd, fØr neglene files over hele overfiaten
og avfettes for at himet skal
sitte sá neglene ikke faller av.
NA skal de nye neglene pa. Et
omhyggelig arbeid. Det finnes
negler i alle stØrrelser. HØyrehánda er ikke alltid uk yenstre. Det ma finnes passende
negletipper for liver finger.
Negletippene er i acryl. Det
finnes ogsâ glassfibertyper far
vi vite, men de sitter sa hardt
at skulle det skje floe, kan
man miste sin egen negh ogsa.
Nar negletippene er vel pa,
er det ny filing og pussing,
neglene klippes og files i Ønsket lengde og fasong. FØrst da
er det klart til fØrste runde
med gele og herding. Nar den
prosessen er gjentatt tre - fire
ganger pusses og flies igjen,
og neglene gnies til slutt med
spesialoije.

Naturtro

Lindas negler er blitt nye.

Utdeling av
nytestamenter
SØndag fikk fjerdeklassingene
ved Kirkebygden og Ytre Enebakk skole utlevert sine nytestainenter i forbindelse med
gudstjenestene i Enebakk og Marl kirker.
I Enebakk kirke deltok khassen med sang i gudstjenesten, bade pa kinesisk og norsk under
ledelse av sin lrer. Elevene hadde ogsa ansvar for skriftlesningen i gudstjenesten, og de sto for
innsamhingen av sØndagens

El
sterkere grad rammer barn og
unge.
- Dette er egentlig en samfunnsdebatt, som handler om
hvordan samfunnet prioriterer
og hviike verdier de legger til
grunn for sine disposisjoner. Det
er her debatten ma fØres, sier
Holm. Positive elementer i en
ellers dyster budsjettid synes
skoiesjefen er lrerens oppslu tning om innfØring av M 87, og de
investeringer som er foretatt i
skolebygg den senere tiden.

offing til KFUK og KFUM.
Sokneprest Heigheim ha opp
sin sØndagspreken som en samtale med klassen, og formante
elevene til a sØke Guds ord I testamentet, og hapet pa at de
kom til konfirmasjonsforberedelsene med velbrukte testamenter.
Etter gudstjenesten var det
kirkekaffe pa herredshuset, i regi
av undervisningsutvalget i menigheten.

tass

Hele prosessen har tatt nØyaktig to timer. Og det er
umulig a se at det ikke er hennes egne negler.
Ingen kanter avslØrer.
- Det skal heller ikke vre
mulig a se. sier Grete. - Og
det skal vre unØdvendig a
bruke lakk, men selvfØlgelig
er det morsomt, nar man fØrst
har fâtt sa fine negler, sier
hun, og legger to strØk delikat
rosa lakk pa Lindas negler.

Ogsá menn

Siden Grete startet har hun
hatt mange henvendelser fra
ekstreme neglebitere. - Men

jeg klarer stort sett a bygge
opp det meste sier hun. - Fire
mm er alt jeg behØver av kundens egne negler for a ía det
til.
- Jeg har faktisk hatt flere
henvendeLser fra menn som er
neglébitere,
for de neglebiterne som er interessert i a ía sine egne pene
negler, kan jeg tilby et skikkelig opplegg. Men det betyr
en investering pa 3000 kroner.
Ca tre mâneder tar det for egne negler vokser ut, og i den
perioden ma kunden komme
hit og bytte tipper en gang i
uken.

Teknisk sjef Torgils Opedal er
siett ikke fornØyd med at de drastiske a vgiftsØknin gene som er
foretatt ikke skal komme eta ten
tilgode. Ekstra ille synes han det
er med redusert vedlikeholdspost i en tid hvor boligmassen
skriker etter vedlikehold.
Opedal henleder ogsa oppmeksornheten pa at posten til
veivedlikehold er sa liten at det
er et spØrsmãl om man har rid til
A reparere hull i asfalten med asfalt, eller om man skal fylle igjen
med grus. 600.000 har eta ten til
sommervedlikehold av 47km vei.
- Og dette skier mens Sta tens
vegvesen anlegger ny riksvei like
ved stuedØra. Her er darlig sammenheng i prioriterin gene,
manglende samfunnsstyring, og
skjev balanse i offentlig Økonomi. Teknisk sjef papeker ogsa at
brannvesenet mangler personlig
veneutstyr til brannfolkene.— Ingen luksustiivrelse, konkluderer Opedal.

—Jeg ser ingen glede for var
etats vedkommende, konstaterer
konstituert helse og sosialsjef
Knut E.Johnsen. Nedlegging av
helsestasjonen pa Flateby vil virke umiddelbart belastende, og
det man tjener inn vii man fã tilbake i form av Økt pâgang pa legesenteret i Kirkebygda. - Ellers
er det barn og smabarnsfamiiier
som ma Were nedskjringen pa
sosialsektoren i det foreliggende
budsjettforsla get. Na.r det er
sagt, kan jeg ikke egentlig peke
pa hvor man skulie skáret, sier
Johnsen.
Nè.r det gjelder forsia get om flere barn i barnehagene mener han
at det kan 116 negative konsekvenser for de med spesieiie behov, sier Johnsen.

FØr og etter. Forskjellen erfantastisk

Mr det gjelder de eldre i kommunen, tror Johnsen at man kan
opprettholde er rimelig tilbud
med det foreliggende budsjettet.

Kultur.
Kuitursjef Per Sandvik konstaterer dystert at Enebakk rangerernestiavestpa lista over hva
Akershuskommunene avser til
kultur. - Vi fa.r en reeil nedskjring i 89, og jeg fØler na at vi er
nadd ned pa et nivá som ma kailes lavma.l, og som ieder hen pa
tanken om hvorvidt man skal avvikle eller utvikie.
—JegfØler vi er butt en melkeku
for andre etater, sier Sandvik.
Mens andre har fãtt progresjon,
har kuiturbudsjettet stagnert.
Man hadde hapet at kommunen
mente noe med a opprette en
egen kulturetat, og ansette kultursjef Som det na ser Ut, ma
man undres over hva som iá til
grunn for besiutningen.
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Igrntt

Frustrasjon over hele linja:

Gap mellom ma']
og muligheter
De drastiske kuttene i
rádmannens budsjettforslag skaper like store
frustrasjoner innad i
kommunen sàvel som ute
blant det brede lag.
- Vi opplever et gap
mellom mâl og inuligheter, sier rádmann Bjorn
Halvorsen, og sier at kommunen meget godt kan
komme til a begá bybrudd i 89, fordi det rett
og slett ikke er penger til
A etterleve intensjonen og
kravene i de mange lover
som man erpàlagt a etterleve. Et godt eksempel er
M 87.
Stort sett er de bru tale
budsjettkuttene fordelt
over hele linja. Det eneste
stedet man kan notere
vekst er i sentraladministrasjonen. Rammene
eta tene opprinnelig fikk
tildelt, og som bare skolesjefen hadde holdt seg innenfor var skinnmagre i
utgangspunktet.
Si
skrudde staten tommeskruen et par omdreininger til, og eta tenes forslag
matte barberes. Til-

sammen med 5,5 millioner. 3 av disse dreide seg
om Økt tilskudd til folketrygden. Her hjalp det bite
med okte skatteinntekter.
Det meste av disse gitt
med til tilskuddet til folketrygden. Vakre ord
fra sentralt hold om at det
er satt av midler til Økt
satsing pa skoler og barnehager, hjelper ikke i
Enebakk. Kommunen er
blant de som kommer
swert uheldig ut av det
nye inn tektssystemet.
I tillegg bruker Øker utgiftene mer enn inn tektene. Ren tebelastningen
pa ambisiØs planlegging
bremser handlefrihe ten,
og av Ole Brumm lista
med Ønsker for rundt 200
miblioner forblir det meste urprioritert i LTB sammenheng.
- Vi er kommet til et
punkt hvor vi ma stoppe
og spørre: Er det disse tingene vi skal drive med
framover eller ikke. Tiden er inne til a ta politiske beslutninger om hi iiken vei vi skal gal I Ene-

bakk, sier rádmannen.
Han benekter at tibstanden skyldes dárlig styring
og ràflotte disposisjoner,
og viser til at det er kommuner med Enebakks
struktur, med hoveddelen
av intektene fra skatter,
som kommer dárligst ut
av det nye inn tektssystemet.
Skole
En reduksjon p5 70 rammetimer i uka, i tillegg til de 50 som
skjres som fØlge av nedgang i
kiassetallet VII tilsammen bety
en reduksjon p5 fern lrere i enebakkskoiene. - Med en slik reduksjon vii vi vanskelig kunne
oppfylle intensjonen 1 M87, og
det blir vanskeiig S I'S kapa.sitet
til pianlegging med tanke pa
HVPU overfØring, sier skolesjef
Hans Erik Holm. Holm synes ogsS at forsia get om S ta kutte p5
samiingsstyrerfzrnksjonen vii virke psykisk nega tivt, og vre
dSriig rekiame. Forsia get om S
siØyfe tilsynsvakter ved skolene
mener han vii bety ekstrabeiastnlng for rektorene. Skolesjefen mener imidlertid at man her
mS se p5 mullgheten for S bruke
av kulturmidiene til tllsynsvaktfurjksjonen, ettersom det er lag
og forefinger som benytter sko-

Enelakks etatssjefer griper Oegjcerlig etter spareslanter. Mangel p6 armslag 09 handlefri/zet, stilt opp mot
/crav om nye tilta/c s/caper frustrasjon.
Fra v, foran: Sicolesfef Hans En/c Holm, Te/cnis/c sjef
7'orgils Opedal. Bak-, fra V.: Kultursjef Per Sandvi/c og
/cst.helse og sosialsjef Knut E..Johnsen.
kvelertak p5 kommunene, og
lene p5 kveidstid.
Skolesjefen kjører ellers hardt sparekni yen som i sterkere og
ut mot sentrale myndighet.ers
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Grunnskoleuka:

Bred markering i hele Enebakk
Markeringen av grunnskoleuka startet mandag
med innskriving pa Haug-

ha skole, der hele 45 barn
fikk sitt aller fØrste mote
med skolen.

Det ble en hyggelig opplevelse.
Noen av skolens elever hadde
Øvd inn et eget program for barna. Det var sang og dukketeater
og det ble servert boiler og saft,
mens foreldre fikk kaffe og kringie. Hver enkelt eiev presenterte
seg for rektor, og fikk veikomstbiide og kiistremerke
Pa Ytre Enebakk skole foregikk innskrivingen pa torsdag
Her var det 54 som skrev seg inn,
inkludert 6 áringer som har sØkt
om tidligere skolestart. Innskrivingen pa Kirkebygden skole foregikk ogsâ torsdag. Det var 23
nye fØrsteklassinger der.

Boiling kom og fortalte eventyr.
Det var kjempeoppsiutning om
arrangementet.
Torsdagskveiden var det 4 - 6
kiassene ved Kirkebygda skole
sin tur. Her var foreldre og elever
invitert til et ANT( alkohollnarkotika og tobakk ) iynkurs - oppiegg. Gina Sigstad
foreldre fra nettverksgruppa organiserte gruppearbid med etterfØlgende diskusjon. Det hele endte opp med at Hanne Oppegaard
1rte store og smâ a danse swing.
Over hundre elever og foreldre
sluttet opp om arrangementet.

Alie skolene liar hatt âpne dager hvor foreldre har vrt invitert til a fØige undervisningen,
og se hvordan barna liar det pa
skoien. Oppslutningen om dette
tiltaket har variert noe fra. skole
til skole, men de aiier fleste kiassene har hatt besØk av here foreldre.

PA Ytre Enebakk skole ble det
invitert til stort foreldremØte
tirsdag kveld. MØte ble avvikiet i
regi av FAU( Foreidreradets arbeidsutvaig), og gymsaien var
stappfull av engasjerte foreldre.
Temaet for motet var dagens og
framtidens skole. Hva vi vil og
hvor vi vii. Det var satt sammen
et bredt ekspertpanei av skolesjef Hans Erik Holm,skoiestyrets
ieder Carsten BarbØl, radmann
BjrØn Halvorsen, ordfØrer Kare
KjØiie, lrer Anders Heimdai, og
foreidrerepresentant Wencke Andersen.

PA Kirkebygden skole stelte
FAU og Samarbeidsutvaiget i
stand en liyggekveid med eventyrstund for 1 - 3 kiasse.Jens

Det var bred enighet i forsamlingen om betydningen av fortsatt satsing pa skoien, og tilfØring av nØdvendige ressurser.

Foreldrene var ogsa opptatt av a
unngâ reduksjoner i rammetimetaliet, og endeiig ble det fra bade

foreldrerepresentanten i paneiet
og andre fokusert pa den enkeltes ansvar i oppdragerfunksjo-

nen og hva det enkelte hem kan
bety i forhold til en enda bedre
skole.

Det fØrste mote med sklen ble et hyggelig mØte for de nye fØrsteklassin gene pa
Hauglia skole.-

VOW

6
Agnes har ventet

pa hjelp i ti ár

Et nummer i k0en '?
Agnes Vestby, Fl ateby, er en tàlmodig sjel.
En av dem som stiller
seg i kØen og venter,
som ikke sniker. Det er
ailtid noen som har det
verre! Derfor har Agnes slitt med sine vonde bein, i ti ár. Hun har
vrt inn og ut pa Martine Hansen vart satt
opp pa operasjon, og
strØket i siste lit en.
Hun venter fortsatt pa
at en operasjon i krnerne

gjØre for Agnes pa Marine
Hansen etter at hun ble avvist
i 87, er a gi kortisonsprØyter
for a lindre smerten. Tabletter
for a avhjelpe pa smerten har
hun ogsá fatt, men de hjelper
ikke.

Siste gangen Agnes var innlagt pMartine Hansen var
vren 1987. Da var hun kiarert
for operasjon, endelig skulle
beina bli bra.- Ja, for jeg erjo
sA frisk ellers, sier hun.

Mange andre

For tung
Agnes varsatt opp p operasjon tirsdag. Mandag ettermiddag fikk hun beskjed om
at det ikke ble noen operasjon
like vel. Jeg var for tung, sa de.
Da hadde jeg allerede gtt til
undersØkelse i 3 - 4 âr. De
kunnejo ha fortalt meg det
for! - De sa jeg mg tte slanke
meg. Det kan vel were, men
der er ikke lett 6 slanke seg,
nár man er sâ dârlig til beins.
Det blirlite mosjon da, vet du.
Forresten synes jeg det er litt
rart at jeg skulle vre for
tjukk. Jeg vet om andre som
er blitt operert og helt fine
igjen, som er like tunge som
jeg.

SprØyter og
table tter

Det eneste de bar kunnet

Smertene blir stadig verre,
fØrligheten d.r1igere og darligere.
- Jeg har vrt mye hos fysioterapeuten ute i Kirkebygda, og det synes jeg hjelper
litt, men na er det lenge siden
sist.
- Hvorfor ikke?
- Nei, de has ikke spurt etter meg, og det erjo sa mange
andre som trenger hjelp...
I For vinter var det ille. Jeg
kunne ligge vaken hele natten. Fysioterapeu ten an befalte kalde omsiag, det hjalp,
men jeg matte opp fiere ganger hver natt for a legge pa
omsiag

Slitasje

- Deter slita.cje i knrne etter 25 árs gárdsasbeid som has
fora.rsaket de plagene Agnes
has slitt med de siste 10 a.rene.
Pla gene has stadig forverret
seg.
• Hvordan kiaser du deg i
huset9 Has du hjemmehjelp?
Nei, det has jeg ikke prØvd a
th. Det ga.rjo pa et vis. Mannen min ma gjØrejobben da,
jeg kan ikke gjØre stort. N
has jeg i tillegg ftt s.r i det
ene beinet, sá jeg matte til lege tidligpa hØsten. Jegharsykepleier som komrner a skiI
ter bandasje hver dag.

kommer lite ut
Men jeg has mye vondt, beina er stive a gá pa, og balansen er helt elendig. Jeg kan ikke bevege meg rundt uten
bruke krykker. Er vret godt,
bender det jeg prØver meg en
tur langs veien, men det er
sjeldnere og sjeldnere. Om
vinteren nar det er glatt tor
jeg ikke. Skulle jeg falle bar
jeg ikke sjansen til a komme
opp igjen. Skal jeg nØvdendige Trend utover I bygda, er
det A bruke drosje. Men sa er
det butt store innskrenkinger
nas det gjelder TTkort. S jeg
ma rasjonere pa dem. Har ikke vrt i LIllestrØm f.eks. pa
detjegkan huske.
- Gar du ikke pa igjen for a
fA den operasjonen som kan
gjøre at du fungerer bra ?

Lange kØer
- Nei, det er en stund siden
jeg hen vendte meg na. Etter
at det ikke ble noen operasjon
I igor va.r, kom det andre ting
pa. 1 november matte jeg herne en kul I brystet. Men legen
sieratjegerhelt fin Sájeghar
tenkt a ringe Martine Hansensnart. Det tar lang tid a fã
komme til undersØkel.se. Og
det tar veldig lang tid for a fã
operasjon. Det erjo mange
andre som blir avvist . Det er
lange køer, som blir en da
lengre p.g.a. reduserte bevilgninger. Synd de ikke fikk
pen ger til a bygge ut sykehuset, som er det eneste i
landet som tar slike hofte og
kneoperasjoner. De tar innsa
mange de has mullghet for.
Da jeg var der slste gang, la vi
11 stykker pa en sal. Like vel

-Jeg begynner a b1i utãlmodig, sier Agnes, som har
venteipd dfa kncerne operert i 10 ar.
vokser kØene. Det brukes altfor lite penger pa syke og
funksjonshemmede.
- Blir du ikke rasende over
a sitte her, uten a f6 den hjelpen du trenger, og som kunne
sette deg i stand til a klare
deg selv i huset, og ha et bedre og mer akt.Evt 11v2

Utálmodig
- Nei, jeg blir ikke sin t. Det
hjelper lite. pa sykehuset gjØr
de sa godt de kan, de er sa
hlinke og greie der Inne. Det er
base det at de far ikke de pen-

gene de trenger for a kunne
hjelpe alle.
- Men jeg begynner a bli
utálmodig, sierAgnes, som ikke has mistet sitt gode humØr.
En kneoperasjon er alt som
skiller henne fra en ny og bedre tilvwrelse.
Agnes eren avdesom venteri
pa tur,ogholaerpiassen
ka. Hun har ikke spisse adbuer, sk.riker ikke pa basrikadene. Men hverdagen er full
av smerte og lidelse som den
er for de mange andre i helsekØene. Vi has base fortalt historien om en av dem.

Sammen mot rus

Spennende
pros jekt
Ungdom, herere, foreidre gãr nâ sammen om bevisstgjøring informasjon og arbeid med hoidninger mot
rusmisbruk.
I sentrum for dette samarbeidsprosjektet star ni attendekiassinger ved Enebakk ungdomsskole, og sosial1rer Gina Sigstad. Sammen med 1rere fra andre
enebakkskoler, og foreidre, har de i lØpet av høsten
gãtt kurs for a stã bedre rustet til a arbeide aktivt mot
narkotika i lokalmiljOet, og møteutfordringen med økt
misbruk i hele bygda.
Gruppa har hatt to kursdager i
herredsstyresalen, og 2 kursdager pa Mariehoim. De skal fØige opp med nok en dag i desember og to til vâren.
Til dette prosjektet har Gina
Sigstad fárr 10.000 kroner av skoiedirektØren, og 5000 kroner av
Enebakk kommune. Prosjektet
skal fØrst og fremst gjennomfØres
i innevrende ár, men det vii ogsâ bli gjort en del arbeide etter
jul. Prosjektet er det fØrste i sitt
slag, sâvidt Gina har brakt i erfaring, og resuitatet skal evalue-

res av Statens Institutt for Alkohol og Narkotikaforskning.
I midten av desember skal 8.
klassingene som ná har fárr god
informasjon og mye bakgrunnsstoff om rusmisbruk ut i egen
skole og bringe videre noe av det
de har irt. De starter i
7.klassene. Eievene skal selv stá
for oppiegget ute i kiassene. Det
skal gá pa aktivt verdivaig, rollespili og faktastoff, man skal trenenes i og Si nei.
- Vi synes det has mye stØrre

Disse 8.- kiassingene skal ná ut til medelever a skape hoidninger mot rus. Og de er
godt rustet til oppgaven: Foran fra V.: Tone Haugaard, Siri Marsdal, Kari Merete
Myhr, Morten Meiheim, Knut Flateby, Tommy SØilen.
Bak fra v: Nadja Johansen, Yngvil Johansen og Gry Nilsen.
effekt at ungdom snakker til ungdom, sier Gina.
Vignett has pratet med ungdommene - ressursgruppa som
ná skal ut a arbeide med holdfinger i skole, og venneflokk. De
sier selv at de viSSte en del om
rusmisbruk
dette
fØr
opplegget,men det de nâ kan
mye mer om er nakotikamisbruk

og skadevirkningene av denne.
- Vi har lrt hvordan drap,
ulykker og innbrudd fØlger i kjØlvannet av narkotikamisbruk, og
vi har lrt hvordan vi Ødelegges
innvendig, og hvordan hjernen
slØveS av rus og dop, derfor tenker vi annerledes om dette ná.
Har mer A stà imot med. Det er
alle i ressursgruppa enige om.

Málet er at vi skal lre A Si nei.
Alle far jo en elier annen gang
spØrsmál om a prØve stoff, da er
det lurt a vre informert, sier Siri, og Nadja nikker:- Vi burde bli
informert tidiigere. Det burde
sendes fler programmer i TV om
temaet.
- 0g. foreldre burde bry seg litt
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Milio-opptatte
<Kontra Rockers>>
Tirsdag den 8. november dro fire glader fyrer i fra Kontra videregáende skole i Ski inn til Studio Staal i Strømmen. De skulie
inn og spille inn en sang som de
selv har skrevet, i forbindelse
med skolen. De fire har det samme valgfaget, <<miijØ/media", og
som en iitt utradisjoneli mate viile de fire iØse en miljØ-verns oppgave. De skulle spille inn en sang
om akkurat dette emnet, miljØvern.
Thomas Framnes, en av medlemmene i dette prosjektet, sier
at han seiv ogsá har irt en del
av det a vre med pa en innspilling i studio. Thomas sier at sangen, og ogsá videoen vii handle
om at folk ma ta bedre vare pa
naturen sin, og ikke Ødeiegge den
med forurensning, hØr bare pa refrenget:

tar, Christian HØvik - bass, Stian
Thoresen - trommer og Thomas
Framnes gitar. Det vii ogsa bli
mulig for deg a fa med deg denne
sangen, sier Thomas, men det er
et men der. Det er ikke helt sikkert, det kommer an pa om programlederne i Norge Rundt er interessert i en slik video. Pandoras Jukeboks i P2, vii ogsâ fa t1sendt et eksempiar av denne 16,
ta, sá vi far se.
De fire guttene, øystein, Stian,
Thomas og Christian skal altsá
ogsa lage en musikkvideo til denne láta, og den skal de <<klippe"
og <redigere>> seiv, med god hjelp
og smarte râd fra de flinke jentene pa Video A.
Thomas vii pa det varmeste
anbefale andre skoler a gjøre noe
i den samme stilen som det Kontra videregaende gjorde for de fire i Kontra Rockers>prosjektet.
Vcer sâ snill,
Til slutt vii alle de fire i bandet
statsministere.
Lytt til de fattige stemmene, fA anledning til a takke ansatte
ved Kontra videregaende skole i
fra de suitne menneskene.
Ski,
Studio Staal, video A, østLytt til den stille dØden,
landets biad, alle medlemmene i
Jorda venter....
Koibotn-bandet Market Square
Nedtrampet og forgiftet,
Heroes og alle mediemmene i
av menneskenes grâdige Enebakk-bandet Circus Childhender.
ren.
Thomas sier at de yule absoHvem er med i bandet, og iutt gjøre dette om igjen, og det
Mr de kanskje muligheten til ethvem spiller hva?
øystein Grande - vokal og gi- ter jul...

F'

satte forslaget om kommunal
drift fra 1.4, og de fikk med seg
alle representantene unntatt
Øyvind StrØm,( Fr.p.) og
Thorvald Ungerness, ( Sp ),
som gikk inn for et forsiag fra
Øyvind StrØm om a forhandie
med R1ingen Boligbyggelag
og Norsk Luthers Misjonssamband med tanke pa en
driftsavtale, inkludert tilbud
ogsa for aldersgruppa 0-3 ár.
Radmannens innstilling pa
A innga driftsavtaie med Rlingen Boiigbyggelag, fram til
31.12.1991, basertpâ tilbud for

mer om hva ungene driver med,
mener Yngvii. De burde ringe og
sjekke nár ungene skal iigge over
hos andre. Det viser seg nemlig
at dersom rusmisbruket blir oppdaget pa e tidlig stadium, kan de
fieste, j faktisk 50 prosent, kiare
A slutte.

Nettverksgrupper
Foreidre som har deitatt i kursoppiegget danner en nettverksgruppe i det forebyggende arbeidet rundt i miii Øet. De gar na tilbake til sine respektive skoler og
videreformidler sine kunnskaper
og sin informasjon. De skal forebygge gjennom a vre oppmerksomme ut i fra de forutsetfinger de ná har. Og de skal sammen med elevene vre med og
skape hygge pa skolen, f.eks.
gjennom elevfester, spillekvelder
og andre aktiviteter.
Vi Ønsker ogsa a skape holdfinger pa at det er gØy uten rus,
og vi kommer til a ga Ut her pa
skolen og tilby et tre timers
swing/rock kurs.
- M 87 forutsetter samarbeid
hjemJskole/nrmiijø. Aktivt arbeid mot rus er et viktig omrade
A samarbeide om, sier Gina.

barn fra 3 - 6 ar, fikk ingen
stemmer.
Driften av Kirkebygden
barnehage ma selvsagt innpasses i det radmagre budsjettet, og de politiske partiene arbeider for tiden med sine
alternativer til radmannens
forsiag. Driften av Kirkebygden barnehage krever endringer i prioriteringene, og for a
fã til kommunal drift er det
foretatt drastiske innsparinger andre steder i budsjettet.
Mye tyder pa at man pa forskjellige hold er gatt langt I
omprioriteringer for a hoide
sparekniven unna tilbud til
barn.

Er det
din pus?
Familien Grosvold i Vestbyveien
i Ytre har den senere tiden hatt
en suiten firbeint gjest rundt huset til stadighet. Det er en rod/
sort og grâspraglete katt (ikke
fullvoksen) med hvitt bryst. Hvis
ikke eieren kommer og henter
den, ser vi oss nØdt til a ta med
katten til dyrlege, sier Eva Grosvoid som foreiøpig har foret pus.
Kanskje du savner katten? Ta
kontakt, sâ fAx du igjen kjeledyret ditt

Foig med
i

ncermilioet
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IL Driv:

Premieutdeling for
mange aktiviteter

Vinnere av kiassejenter og gutter 1981: Fra V.: Kjersti Enger, Elin Eide, Marit Berg.
Anette Tryti, Christian Gjertveit og Anders Tryti.
Det var fuilt av forventningsfulle unger i C arealet pa Mjar ungdomsskole da friidrettsgruppa hadde premieutdeling for løpskarusell,
klubbmesterskap og trekamp, lørdag ettermiddag.

Premieutdelingen ble foretatt
av nyvalgt formann i friidrettsgruppa, Per Finnerud, og avtroppende formann i gruppa, Arnold
HØe ledet arrangementet. Det
var premier til alle som hadde
deltatt i lØpskarusellen. Stolte
unger entret i tur og orden 5ccnen og mottok fiott, massiv lysestake i marmor, merket med

Handball
ElF G16 spilte sØndag 13. november sin siste kamp i grunnserien og kvalifiserte seg til Asluttspiliet etter Jul. Det har butt
et magert seriespil for G16. HØland og Sørumsand 2 meldte avbud til kampene.
Kampen mot Fet I matte avlyses fordi dommerne ikke mØtte
opp (seriekampen i fotball var
kanskje mer spennende).
Omkampen ble spilt ii. november. Fet I bestar av 2. 6Lrs
G16,og et par av spilierne spiller
ogsa pa herrelaget. ElF var godt
forberedt, da Fet I regnes som
det beste laget i puije 2. Det ble
en toff kamp - 28-10 til Fet I.
Søndagens kamp mot Haga
startet med godt spill fra begge
lag, men ElF var i fin form, og
som det populrt sies, sa var
rnottoet -Vi tar dem, gutter.!
Haga fikk rØdt kort for
usportslig opptreden. Pauseresultat - 11-7 til Enebakk. 2. omgang startet med rush fra ElF, og
Espen sendte balien i ml.
Na begynte et handbaiispili
man nesten ikke har sett maken
til. Haga spilte det man gjerne
kaller <<grisespill>>. ElF var ogsa

pa offensiven - og det var ogsâ
dommerne!
Det ble blast, spillerne fikk gule kort og utvisninger. Det ble I
alt 24 utvismnger i kampen - 11
til Enebakk.
Heiaengen mistet bade
munn og male, men fikk da til
noen svake ><Heia Enebakk-. I
dette spiilet tok Haga igjen 3 av
EIFs 4-malsledelse. Da det sto
igjen 1 1/2 minutt av kampen,
gjorde Enebakk-gutta en innsats
vi sent vii glemme. Resultattavia
viste 18-17 til Enebakk. Da dommeren blaste av kampen, hadde
ElF vunnet med 4 m.l - 22-18!!
Morten JØraas og Arild Larsen
voktet EIF5 m.1. Laget besto ellers av: Kim Engvik, Espen Gitlesen, Morten Erik Meiheim, Lars
Garsegg, Stefan Skraksrud, Syver Holtet, Kristian Haglund,
Truls Erkren, Marek Partyka og
Thor Lindberg Olsen.
Pga. den spesielle kampen har
ikke referenten ftt med seg
hvem som scoret mâiene.
sa derfor sier supporterne:
<<Grattis Enebakk!"
EVY

lØpssymbol og Karuseli 88 i tynn
<>gullplate>.
Til de tre fØrste i hver kiasse i
klubbmesterskapet var det
medaijer, og de tre fØrste I hver
klasse i trekampen fikk marmorplakett.
Meilom siagene var det gjettekonkurranse, og kaffe, kaker
og brus til a styrke seg pa.
Ogsa i ar ble det delt Ut to bestemannspremier, som gus til
gutt og jente for beste enkeitprestasjon i lØpet av sesongen. I ar
gikk disse til Ingeborg Enger, for
resuitatet 13.1 i 60 m hekk, og til
Anders Kathrud for a ha tilbakelagt 60 m pa 8.8 sek.

Seier
Drivs handbaulgutter 12, har
ogsa denne heigen vrt I aksjon.
SØndag spilte de mot Brums
verk i Helsethalien. Dc presterte
igjen en bra kamp og kunne reise
hjem med to nyc poeng.
Pauseresultat: 9 - 3
Sluttresultat: 19 - 7
Ekstra hyggelig var det a registrere
fern noterte seg pa scoringslista:
Glenn RØkenes, 7
Roar Martinussen, 6
Thomas Kristiansen 3,
Espen Pettersen 2,
Roimy Olsen 1
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RELIGIOSE MOTER

Julebord for pensjonister

BOLIG SOKES

Søndag 27. nov. kl. 18.00 pa Ignarbakken. Underhoidning v/Leikarringen Ignar.
Entré kr 60,-.
Vel mØtt.
Leikarringen Ignar
PINSEMENIGHETEN
YRE ENEBAKK

VIZ

TEL

Ons. 16/11 kl. 19.30: Bibel
og born.
Fre. 18/11 kl. 19.30: UngclomsmØte. Ungdomskor
fra Salem LØrenskog og
Roar Eriksen.
LØr. 19/11 kl. 16.00: Bibelskole, emne: BØnn og faste. Yngvar Syvertsen.
SØn. 20/11 kl. 10.00: SØndagsskole. Ki. 18.00:
Ungdommen leder i bysang og born. Misjonsoffer.
Alle velkommen.

TIN
Odd Borgestrand
og
Gabriel Edland
fra Norea Radio besØker Ytre Enebakk
misjonshus onsdag 16.
nov. kl. 19.30.
Randuif
Sangeren
Saunes og Ungdomskoret Zynzygus blir
med.
Gave til Norea Radio. a
m
Husk basar/julemessa
fre. 18., lØr. 19. nov.

Alle hjertelig
velkommen
TAKK

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet som
ble vist meg pa mm
80-ârsdag.
Alfred Haug

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet som
ble vist meg pa mm
80-ârsdag.
Alfred Haug

KUNNGJØRINGER

Behov for
transport?
Ring BjØrns lettransport. Tlf.
92 63 25 helst kveld. Transportforsikret.

Enebakk
Hantlikaplag
Enebakk Handikaplag inviterer til ársmØte hos Kirsti
K. Paulsen, Fjellveien 2D, Ytre Enebakk. Torsdag 1/12 kl.
19.00. Arsmelding, regnskap,
og valgkom. innstilling legges fram pa arsmøtet.
Vel møtt

HUS/LEILIGHET

Enebakk idrettsforening

I Ytre Enebakk, søkes av tam. pa 4. Mm. 3
rom. Tif. dag 92 88 05 kveld 92 40 89.

avholder ársmøte pa Streifinn 15/12-88 kl. 19.00.
Vanlige ârsmØtesaker. Saker som Ønskes behandlet ma vre styret I hende 14 dager fØr.
Styret

Enebakk Historielag
avholder ârsmøte pa Mjr ungdomsskole tirsdag 22.11.
kl. 18.30. Deretter arrangeres mote for alle interesserte
kl. 19.30. Kâseri ved Barthold A. ButenschØn: <<Trekk
ved Ytterbygdas og Vestbygodsets historie>'.
Musikalsk innslag. Enkel bevertning. Utlodning. Velkommen!
Styret

Enebakk Kristelig
Folkeparti
innkaller til nominasjonsmøte i kantina, Herredshuset, torsd. 24. nov. kl. 19.00.
Valg av utsendinger til fylkets nominasjonsmøte.
Styret

Enebakk
Apbeldeppapt!

MØte for valg av utsendinger til nominasjonsmØte i
Akershus Arbeiderparti holdes ons. 23.11. kl. 19.00 i gml.
Herredshus.
Partiets medlemmer som er bosatt i kommunen, som
fyller 18 âr senest ved utgangen av 1989, og som er norsk
statsborger har adgang til motet.
Vel mØtt.
Styret

Vi trär til
Bygdas eget musikkliv
mlFlateby barnekor, Leikarringen Ignar, Enebakk Janitsjar,
Gry Adolfsen, Hávard Oudnestad, Emmausmusikken, Enebakk Trekkspillklubb og Foten svingbryggeri.

MØt opp pa Flateby samfunnhus lørdag 19/11 kl. 17.00.
Entré kr 20.- - barn under 15 âr gratis.
Arr. Enebakk sang- og musikkrád

Bruktmarked for
sportsutstyr
Y. Enebakk skole lØrdag 19. nov. kl. 10.00-13.00.
Innlevering: Fredag 18. nov. kl. 17.00-19.00.
I.L. Driv hjelper deg til a selge ditt brukte sportsutstyr.
Velkommen til en hyggelig handel.
Kontant salg.
Salg av kaffe, brus og vafler.
ARBEID UTFORES

TOmrerog snekkerservice
Ernst Rasmussen, Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, modernisering, reparasjoner, flislegging og tapetsering.
TIf. 09/92 85 23 priv. Mobil: 030/11 705.

Trenger du snekkere?
Kontakt Asbjørn Utsigt, Odegárdsvn 20, sá
far du utfort alt innen nybygg, tilbygg, modernisering, pa en hurtig og rimelig mate.
Ring 92 88 50 for en nrmere avtale.

TIL SAWS

Ergometersykkel
Bodygard, pent brukt, selges
for kr 800,-.
Tif. etter ki. 16.00 92 63 39

4 stk. schafervalper
hanner, rimebig til salgs.
Henv. HE 09/80 8160
e. kl. 17.00

TØrr
bjUrkeved
til salgs, 60 og 30 cm,
kan ogsa bringes i
Enebakk.
Tif: 92 50 21 eller
92 46 73 etter ki. 17.00.

Nringseiendom
med boligtomter
Eiendom beliggende i Dalefjerdingen, Enebakk til salgs, 4
mil fra Oslo sentrum og 3 mil fra Lillestrom.
Forretnings- og kontorbygg oppført i 1963, 2 etasjer med
kjeller, totalt bruttoareal 717 kvm.
Verkstedbygning 138 kvm med loft 100 kvm, oppfert cmkring 1950.
Tomteareal vel 4.8 ma-1, hvor det er mulighet for fradeling
av et par boligtomter.
For nrmere opplysninger og visning, ta kontakt med

Sparebanken

AIJBIC

Enebakk tlf. 09-92 60 70

I Kontor/forretningslokale
2 lokaler nytt
I Kirkebygden sentrum, Enebakk. Ca. 100 m
tilbygg, til eks. kontor/forretningsbygg, er ledig og klar for
innflytting VAREN 89.

I

Ev. interessenter henvender seg til Knut.

Stu3,nJbct
1912 ENEBAKK

&teueet

cA.c.

(02) 92 63 00

EILAG KJEDEN AVFAGFOLK
• Optisk synsprøve
• Kontaktlinser
tilpasses
• TimebestiHing
TIt. 09-870524

Optiker Krogh
[< J Ski Optiske

hWl (Princess Huset)

Asenveien 1. 1400 Ski.

Annonser leses
av folk flest
0

MICHELIN
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miter du titojiet?
Brekker dine negler?
Dine negler blir lange og vakre med
Nails by lamplight

900 millioner

'4

XM + S200
Det
avanserte
lamelldekket

v/Nordby Bruk
TIf. 06/83 71 68

Alt I dorer og vinduer
Alt i innredninger
etter ønske.

Jorgenrud Bilverksted
1820 Spyde berg
TIf. 09/83 75 07

i tippepremier
ble utbetalt i 1987.
Fotballtipping er Norges
største pengespill og
utbetaler flere millioner
i pengepremier enn
noe annet landsdekkende spill.

A pent hver kveld
Bjerkevn. 1, 1911 Flateby. TIf. 09/92 82 01

Gratis fylimasse I We Enebakk
Vi er behjelpelige med transport.

TIPPING

FYR!NGSOLJE • PARAFIN
AUTODIESEL •
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter

*41
)
Den

TIf. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Mur & Graveservice A/S

ga 719 millioner til idrett
og forskning i 1987.

1911 Flateby

TIf. 09/92 6118
TIf. 09/92 62 56

Mobil 094/25 366

08 438

som venter p aO noe godt
venter ikke forgjeves!

YTRE ENEBAKK

b1bmstei
Vâglivn. 9, 19/4 Ttre Enebakk - lit. 09/924197. Postgiro 3 19 26 89

Tilbud

pa keramikk

kr

pidestaller

295.

(Begrenset antall)

Mange fine potteskjulere til sterkt reduserte priser.
Alt til krydderbinding stort utvalg av blomster til alle anledninger.

FINANSIELL RADGIVNING

med tilbud om gunstige láneordninger til bl.a. kjøp av bolig,
refinansiering og opplâning:
•UTJEVNINGSLAN med 12% fast rente i 3 är (kun rente)
•OBLIGASJONSLAN med nomineli rente fra 14.45%
•FORSIKRINGSLAN med rente fra 13.5%
•MARKEDSLAN med lay bindingstid (1 mnds. oppsigeise)
•
BANKLAN alie typer og formal, nom,rente fra 14.5%
•NIERINGSLAN mot pant i fast eiendom.
•GJELDSFORSIKRING og andre forsikringsordninger.

—I

Noe forsinket er spillet

I

i saig fra mandag 21. november!

KVALITETSKUPP.1

Effektiv rente Ira 14.4% - alt etter valg av avdragsfrihet og nedbeta/in gstid. Vdre erfarne rddgivere ti/passer forsia gene etter den
enkeltes situasjon og behov. Ring og hor om vi kan hje/pe!

Si
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I samarbeid med Kredittforeningene
ELCON FINANS, Norsk Kausjon og Oslobanken

PerstobIR&COA
L

Torggata 31, 0183 Oslo 1. Tlt. 02/36 2740
Bernt Ankersgt. 4, 0183 Oslo 1. TIf. 02/20 1076

,-..

CLEOPATRA>
KLASSISK, LEKKER HVIT
STUEGARDIN - NA UNDER
1/2 PRIS! (Vi fikk et kvantumstilbud fra fabrikken)
155x150cm F0R416
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dot hansketid
Godt utvalg I:

Skinn damehansker

W

Skinn herrehansker
Skinn votter
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FLATEBYSENTERET
TIf. 09/92 83 74

Man.-tors.
Fre.
Lor.

10-17
10-18
9-14

DAMASKVE VET
DUK
130x180 cm
Hvit - rosa
FOR 239
Metro Skàrer
Princesshuset
Asenvejen, Ski

NYDELIG VEVET
DUK
130x180 cm
Pastelitoner
FOR 298,-

4411
'
44AAAA
TOPP DAMASKVEVET
DUK
140x180 cm
(Here farger
og størrelser)

PRINCESS
L Interior

Strømmen
Storsenter
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DEMONOGNER

Pels

87 Kadett 1,8i CT 3D kombi
88 Kadett Us IS 30 kombi
88 Kadett 1.6 IS D caravan

Sesongen har startet
Peismester E. Brandvold
inviterer til
Pelsmote 1988/89.

88 Ascona 2,Oi GIS 5D kombi
88 Ascona 1,6 eksklusive 4D
88 Ascona 2,Oi GL 41)
88 Ascona 2,Oi eksklusive kombi
88 Ascona 2,Oi CI

Vinterens nye modeller av pelsjakker og -káper er pa plass. Som
fagfolk gleder vi oss til a vise deg
mange spennende nyheter, og vi
star til tjeneste med râd og veiledning.
Vi har over 45 ars erfaring.

88 Omega 2,Oi CD aut. div. utst.
88 Omega 2,Oi CL
88 Omega 2,0 IS aut.

Velkommen til en hyggelig
pelsprat.

BEG RAVELSESBYRAER .

Som egen importør forer vi kvalitet
til fornuftig pris.

88 Senator 3,Oi CD aut. alt utst.
87 Corsa 1,261 3D
88 lsuzu Trooper 2,8 turbo diesel vareb.

0

Vi har hengt fram
en del kàper og jakker
til reduserte priser

Ski
Bc0rclscsbr
CHR,STENSRLJOEFTF .

±

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

Disse bi/ene selges
meget rimelig.
Avbetaling - innbytte

20-30-40-50%

Vi har de fleste kredittkort - avbetaling.

ro-vuoz

Vi kommer
i konferanse

Egen parkeringsplass bak
forretningen.

4

Ordner alt

P ELSMESTER

A0

A PN IN GSTI D ER:
Ma, ti, on, fr: 08.30-16.00. To: 8.30-19.00. Lo: 09.00-13.00

WAIRIMAL AS

STROMSVN. 44, N-2010 STROMMEN - TLF. (06) 8137 38

Follodistriktets byrâ
gjennom 60 Ar

TORSDAGER APENT TIL KL. 19.00

Fetveien 171 - 2007 Kjeller - 06/81 7801

rb

cT

PRISFEST
\J\

hos KS YrkeskIr A/S
Vi rydder lageret og selger ut en del arbeids- og fritidsklr til
pier

FANTASIPRISER

Vi nterd resser
kun smã og store storrelser

fra kr 5111111

Pelsfôret parkaser

fra kr 3G5-

Pilotjakker
kun smá storrelser

fra kr 275.'

Arbeidsskjorter

fra kr 98M=

Herre pen bukser

fra kr 750=

Herre penskjorter

fra kr 149.

fra kr 750=
Herre gensere
Diverse vinterstovletter
fra kr 50U
kun store storrelser
Gore-tex vind- og vanntette jakker4g8 fra
kun smá storrelser

kr

Tilbudet gjelder sá Iangt behoidningen rekker

gk K9S

:C Ypkeskimp alss
Sørmyrvn. 1, Spydeberg. TIf 83 81 54 telefax 83 85 34

Langàpent torsdag til kI. 19.00
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MURERE

RORLEGGER

Steinar Nordahi

JOHN A. ANDRESEN

FRISOR

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

BYGGSER VICE
Alt / mur- og pussarbeid.

tliihi IL

TIf. 92 63 46

huhIFH1

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mobtit. 094/11 747
Tif. 9248 92

Jan M. Johansen

Erik Kjelgaard

Mur, puss,

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

peiser og fliser
TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mettes Härdeslgn.
Dame- og 'herrefrlsør
Saig av hârpreparater og parfymea ikier.
Mand. fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
TIf. 92 55 50
Bekkelaget II etg., V. Enebakk
-

TIf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

-

TIf. 09/92 65 43
Mobil 094/37548

Enebakk rerleggerhedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PR IS.
Váglivn. 25, 1914 Enebakk tlf. 9243 54
-

Fast pris
GLASSMESTER

BYGG- OG TØMMERMESTER

Per-Erik østlie a.s

Markiser

-

Grendesenteret, 1911 Flateby
Tif. 92 80 49

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

-

-

Persienner

-

Gardinbrett

1!J

-

tlf. 9246 13

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

ENTREPRENØR
sprengning transport.
Kontakt oss!
Harald Vikan Entreprenorfor. A/S

Iitsigts rammeverksted

D.FREI I AG CO

Alt I innramming
Medaijeskap og innrammede akvare/Itrykk
1911 Flateby tlf. 9286 10
Ogsà kveldstid

Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrom
Bit Elektro

-

FLATEBY
TLF. 92 8117 9.00-16.00
TIf. 9288 53 92 85 25 etter 16.00
Mobil 094/55 519

-

-

-

-

stengt
9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00
Hilsen Ase Mette

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Selge/kjøpe
bil camp.vogn
etc.
Kontakt oss!
Annonse/datasaig
-

t1f. 92 63 48 12.00-21.00

Arve Johansen Graveservice

Graving av 1912 ENEBAKK
vannlekkasjer

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

Planering
Oppgraving av avlop
Mob. 094 22 317

TIf. 09 92 70 54

.

-

EL-INSTALLASJON

Minigraver til We

Stromshorg &
Enersen A/S

INSTALLASJONSFIRMA

KJELL BRENDJORD

utforer alt i el-installasjoner

1912 Enebakk
El LG

::

-

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlt. 094/26 165

tlf. 92 63 00

,te
,

—
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Ski Trafikkskole
-

Opplring pa b/I

Masse A Masse B
Teorikurs Kjøretimer
-

Teorikurs

-

Om nodvendig moter vi
III kjoretimer i Enebakk.

-

Fase lI

lit. 06/81 42 92

TANNTEKNIKER,

Mur & Graveservice A/S
1911 Flateby
Tlf. 09/92 61 18 — 09/9262 56
094/25 366 094/08 438

Vi ordner LAN
for kjoper/selger
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

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

Stein lJarre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

TAN NTE KN 1K ERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

928739
92 80 31

TIf. kI. 8.00-15.00
Tif. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale.

BILFIRMA

Erting Rod A/S
1800 Askim

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjøp din nye el/er brukte b/I hos oss.
TIf. 88 16 15

-

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD
TIf.

-

Askim

88 1570

Enebakk
Transtormator
verksted
Boks 27, 1911 Flateby

-

tlf. 92 85 40

Vi tar imot lakkering
og oppretting
1911 FLATEBY
TLF. 92 89 93

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

-

TIf. 09192 88 60
REGNSKAP

økonomi & Regnskap Enebakk A/S
AIt innen regnskapstjenester'
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Teleton 92 53 31 94 22 65
-

Flateby Antirust
KjOp og salg av biler
Kommisjon opptil 100% finansbistand.
TIf. 09/9280 70, 1911 Flateby

Landhruksregnsk, okowni
& bandelsregnskap
Brede Gjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

Kjøpe eller selge
eiendom?
Kontakt:
TRYTI EIENDOMSMEGLING A/S
Betingshaver Mv. Helgo A. Tryl
Fjetveien 55, 1914 Ytre Enebakk
111:091925570

VETERINIER

Trio Autoskatle

Ristorante ITALIA a.s Piueria

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Audi

-

EIENDOMSFORMIDLING

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/

tlt. 87 37 10

Graving transport sprengning
Mur- og betongarbeider

-

SJAFØRSKOLE
1400 Ski

C'

Apningstider:
Man.
Tirs., tots.
Fredag
Lordag

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

KVIKI( BENS

Alt / glassarbeid

.

-

-

Enebakk Markiseservice

Enebakk glass

1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40
Mobil: 094/30 295

Graving

-

SPESIALFORRETNINGER

Uttører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

-

-

Bjerke Härdesign

TØMMERMESTER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

DAME- OG HERREFRISOR
SOL PARFYMERI
Sommertid 1.6. 31.8.
Mand.-fred. 10.00-18.00
Lord. 9.00-14.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 92 54 13

• Poliklinikk • Rontgert • Kirurgi
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO EJYREKUNIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgárd, KjeIIer
(skilt Ira Fetvn. v/ftyp!assen)
Apningstider: 8.30-15/1 7-19'
Timebestilling 06/87 85 00 el.
rDROP lN'r 8.30-14.Stengt helg.

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-ràdgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk —tlf. 92 47 74

nebakk
c gn skapskonto r
Medlem av
Norske Regnskapsbyrâeys Forening
PJF
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Godkjent regnskapskontor

Sparte og
spinket
i trange ka'r

Millionarvén

1,7 millioner i arv fra
Hilda Glomma. Det er
ikke til a begripe. 1,7
millioner som skal gâ
til ve!ferdsstiltak. Ti!
ekstra hygge, til ting
som lyser opp i hverdagen og gjør ti1vare1sen
bedre -Ikke til a begripe. Vi bar prob!emer
med a fatte det, bade
ledelse og pasienter
ved Syke og A!dershjemmet, sier pleie og
omsorgssjef Erik Ohr.
Det var forrige tirsdag nyheten av millionarven nàdde
sykehjemmet, og bygda forøvrig. At Hilda hadde penger,
var det nok mange som visste.
At hun yule gi dem til sykehjemmet, var det fá som hadde hØrt.
BeiØpet, som ikke er heit
kiart enda, vii bli overfØrt de
nrmeste dagene, sier Ohr,
og forteller at flere ailerede
har vrt pa tràden med gode
râd om investeringer for best
mulig avkastning pa millionarven.
Men 1,7 millioner er mange
penger, og Ohr synes derfor
det er best at man er flere om
a styre pengene. Han vii ha
oppnevnt en tremannsgruppe
som skal ta seg av dette Men
det er kiare begrensninger pa

hva pengene kan brukes til.
Testators kiare vilje var at
pengene skal gâ til veidferd.
Ikke til drift.
Og arvepengene er kjrkomne. I et barbert budsjett
er det ikke piass til velferdsmidler. Men med fornuftige
disposisjoner kan pasientene
ved sykehjemmet se lyse tider
i mote.
- Jeg synes den beste lØsflingen yule vre a piassere
pengene pa hØyrentekonto eller I andre sikre investeringer,
og bruke de árlige renteinntektene til veiferd, sier Ohr.
Hyppigere smáturer, kanskje
en sydentur for de som Ønsker
det, spesialutstyr man eiiers
aidri yule fa ràd til, som f.eks.
rullestoiheis til miljØbilen.
Muiighetene er mange, men
dette skal ikke jeg avgjøre
alene. Bade pasienter, ledelse
og poiitisk ledelse ma vre
med a styre disse
pengene.Tidligere har styrer
stort sett foretatt disposisjoner i forbindelse med gayer,
men her synes jeg ikke det er
riktig, sier Ohr.
Heller ikke sykehjemmet
har unngàtt sparekniven i
budsjettarbeidet. 50.000 kroner mindre til drift, og 100.000
mindre til ekstrahjelp er avsatt I budsjettforslaget for neste ãr. Men arven skal ikke ga
inn i det store sluk. - Her skal

Miilionarv eller ikke.
I arbeidsstua gâr forberedelsene til julemessa sin gang. Fru Heiâs
lager julenisser under
ergoterapeut Oddrun
Garàsens kyndige veiledning.

jeg passe pa som en hØk, forsikrer Ohr. Og skuile noengang siike forsiag komme,
da gàr jeg pa barrikadene..
Det blir vel ikke nØdvendig,
for i dette stykket er testamentet kiinkende kiart.

Selv om det er bra standard pa Enebakk Syke og.Aldershjem, er beboerne glade for millionarven som betyr ekstra velferd og hygge framover. Teatertur og
julehandel inn gâr pa deres Ønskeliste. Fra V.: Dagny Karistad, avdelingsleder
Johanne Helgheim, Gerd RØsjØ, Ruth Slora og Margit Hoist.

Hilda Glomma i unge âr
Hvordan i all verden kunne Hilda Glomma ha
sã mange penger, undret mange da nyheten om
millionarven ble kjent. Pa Glomma var forholdene heller kummerlige.
Fattigsiig, og uten de aiier
mest nØdvendige bekvemmeligheter, ievde Karl, Oscar
og Hilda, som foreldrene hadde gjort det I hardere tider.
For dem sto tiden stille. De
levde sitt liv, med sr avstand til omgivelsene, inntil
de smâningom endte sine dager pa Enebakk syke og aldershjem. Lensmann Thor
Strand, Hilda Glommas verge
var en av de fâ personene som
de hadde tiltro til
Det fattligslige livet pa
Glomma var ingen dyd av
nØdvendighet: Bevisst, eller
ubevisst valgte sØskenene a
leve silk, mens penger Ira
Amerika, og fra gàrdsdriften
sarniet seg pa bankkontoen,
spiste Hilda og brØdrene grØt,
og avsto fra bade radio TV og
aviser. De klarte seg uten.

etter. Hun giftet seg
ke etter et àr. Oppforstret
med sparsomhet som hun var,
jobbet hun sorn hushjeip og
satte pengene I banken til
hun omsider hadde spart seg
opp penger til a kjØpe den
første leiegàrden. Innntektene av denne sparte hun og
kjØpte enda en gàrd. Og dette
vokste og vokste.
Men hjemme pa Glomma
sto tiden stille. Et besØk Ira
amerikasiektninger i begynnelsen av 70— ára, avstedkom pengestrØm tilbake til
Enebakk. Folket i gamlelandet skulie ikke leve kurnrnerlig.
Det var bare det at silk foretrakk de altsà a leve. Selv aryen fra Mina, da hun døde,
forandret ikke stort pa det.

Hilda bie fØdt 11912, og tilbrakte hele sitt liv, pa Glomma, bortsett fra noen ár pa kokeskole I hovedstaden.
Det var fern sØsken pa garden.
To av dern dro til Arnerika da
nØden her hjemrne var som
verst. FØrst dro Johan, eidstemann. Han gjorde det godt i
bygningsbransjen der borte,
giftet seg og fikk en sønn Raymond. Hildas sØster Mina
dro over Atianteren kort tid

Bade Karl, Oscar og Hilda
Glomma tilbrakte sine siste
dager pa Enebakk syke og aldershjern.
Men lenge for den tid, i 1981,
en dag fØr selveste nyttârskveiden, besternte Hilda seg for
A testamentere alle pengene
sine til Enebakk Syke og Aldershjem. Og i testarnentet
star utrykkelig som hennes
siste vilje at pengene skal brukes til velferdstiltak.

Annonsepriser:
Privattele toner:
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Postgiro:4 193298
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Avisen trykkes I Indre SmaaleneneS Avi

1. side pr. mm Icr 5.95
AIm: plass pr. mm kr 2.70
Tekstside pr. mm kr 3.70
Innlev.frist: Rubrikkann.:
Mandag kI. 12.00
Forretn.ann.: Mandag kI. 9 00

Abonnementspris:
Kr 110,- pr. halvàr. kr. 220.- pr.
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