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Kommisjon
100% finansieringsbistand ordnes.
Vi skaffer til veie
de fiesta bilmeiker.

FLATEBY ANTIRUST
TIf. 09/92 80 70

Lokalavis for Enebakk

Løssalg kr. 5.00

Innbrudd

Uvisst i Nylende

Natt til lØrdag var
det innbrudd i en campingvogn i Tangenveien i Ytre Enebakk.
Campingvogna sto i
eierens hage. ForelØpig
har man ikke oppdaget
at noe er stjâlet fra
vogna.

Biltyverier

Block Watne vurderer nâ a trekke
seg fra samarbeidet
med Enebakk Tomteselskap om utbyggingenav
Nylende.Arsaken
er at det for kort tid
siden ble oppdaget
mengder
store
kvikkleire i det omrâdet som er reservert Block Watne.
Dermed blir 19 av
de planlagte 65 eneboligtomtene direkte berørt. Den
delen av utbyggingsomrâdetsom
disponeres av Tomteseiskapet ligger
Forts, side 2 (2)

K!. 01.45 natt til søndag ble det stjãlet en
Golf fra Knurrestad I
Ytre. Bilen ble samme
natt funnet igjen hensatt ved Boistads Eftf. i
Kirkebygden. Politiet
brukte hund til a følge
spor, men uten resultater.
Samme natt ble det
stjalet en Ford Escort
ved Løkengarasjen I
Kirkebygden. Bilen
har butt trillet Ut av
garajen. og startet et
stykke unna. Denne bilen har ikke kommet til
rette igjen. Det er en
lys blâ stasjonsvogn
mltakgrind, og registreringsnummer DC
26097, og politiet er interessert i opplysninger om bilen.
a
Under tØrrskorpa paflata mellom Jehovasenteret og den gamlefabñkken er
det bare kvikkleire.

Se side 3

Na tennes tusen
julelys...

Skolemusikkens nisseorkester underholdt i Jlere avdelinger.

Lørdag gikk startskuddet for førjulsfeiringa i
Enebakk. Over hele bygda ble det avviklet arrangementer av forskjellig slag. Julemesser, julegrantenning, adventskonserter..
Pa senteret i Ytre Enebakk ble julegrana tent
mens Ytre Enebakk skolekorps, for anledningen i <<nissevarianten x. spilte <<Na tennes tusen
julelys>>.
Og hundrevis av store og smâ var samlet til
julegrantenning pa senteret, hvor nisser og
smânisser ankom med hest og slede og første an
i gang rundt juletreet til akkompagnement av
Skolemusikken.

Lørdag tennes julegrana pa Flatebysenteret Se s. 8 og 9

Innbrudd hos
Zan Zara
Natt til søndag klokka
0.500 var det innbrudd
hos Zan Zara pa Senteret i Ytre. Tyvene,
som kom i bil, kjØrte
inn pa baksiden av
Senteret, og rygget inn
til inngangsdøra pa siden av butikken. De
knuste ruta, og alarmen gikk, men innen
innehaverenvar
pa
plass, var tyvene borte.
TEXACO
VI KAN BIL

SPOR 08$
Bilruter, reparasjoner
pa alle bilmerker
til rimelige priser.

Texaco Flateby
hf. 09/92 88 05

iIquitt

Adventsutstilling

n"919W

ft kutte ned pa for lange
u kan shrive anonyint.
a ha navn og adresse.

Gudstjenesteliste
for Enebakk
4. desember 1988:
Ki. 11: Mari kirke v/Øvstegard.
Ki. 18: Enebakk Kirke. Lysmesse v/Helgheim.

Gratulerer
Svein OIav Arnesen
Lille Svem med krøllet
hâr,
hvem kan yel tro at du
blir 30 âr.
3. desember det braker i
vei,
gayer og blomster vi sender til deg.
Konvallveien 19, er din
adresse,
stâ kiar for a ta imot gavedrysset.
Hilsen fra
ja, nâ kan du gjette??

LØrdag 3.12.
B) 15.00
EN SJARMØR I PELS
Søndag 4.12.
Ingen forestillinger, annet
arrangement.
Torsdag 8.12.
U) 19.00
BEINTOFFE KARER

Gubberennmøte
Se ann.

Enebakk Landbrukslag
har Iagkveld.
Se ann.

Betel
Ukens mØter.
Se ann.

Kirkeringen inviterer
til adventsfest.
Se ann.

Enebakk Bondekvinnelag
holder adventsmØte.
Se ann.

Flateby kino
Se ukens filmer.
Enebakk Handikaplag
Arsmøte.
Se ann.

EHHI med optimisme
I <<krisetider>
Enebakk Handel- Hândverkog Industriforening (EHHI) har
stor tilgang pa nye medlemmer
som Ønsker a komme med pa var
Nringslivskatalog som skal vre klar tidlig nyttár 1989. Medlemstai.let er ná kommet opp i Ca.
60 firmaer, og det er vi meget
godt fornØyde med. Deter mange
som venter pa utgivelsen av katalogen, og fristen for pâmelding
er satt til 10. des.
Med en bakgrunn pa 60 medlemsbedrifter fØler styret seg inspirert til a ga lØs pa nye oppgayer. Váre 60 medlemsbedrifter
bør gi et godt grunniag for a arbeide videre med planene om a
lansere Enebakk som -Servicekommunen for Fob, Romerike
og Oslo".
Enebakks nringsliv er ikke
basert pa jappe-grunxilag", men
er nØkternt med begge ben pa
jorda. I disse tider med krisemaksimering og panikktendenser ma det vre v.rt nringslivs
primre oppgave a Mare seg
gjennom denne tiden, for sa a stá

Mar til a pata seg oppgavene der
andre faller fra.
EHHIs nningslivskalender
med <Aksjon bruk hverandre>>er
et ledd i denne mãlsettingen.
En arbeidsundersØkelse viser
at det er mange enebakkinger
som Onsker a etablere egen bedrift i Enebakk, og EHHI har planer om a gjennomfore et Etablerer-kurs for interesserte i samarbeid med Enebakk kommune
og eventuelt ABC-bank.
EHHI er svrt glad for at Enebakk formannskap har gitt alle
forretningsdrivende i Enebakk,
som sØker om det, by til a holde
sOndagsapent den 18. des. kl.
14.00 - 18.00.
Det er svrt positivt at Enebakk kommune gir oss anledning
til a konkurrere pa denne maten.
Og vi tror helt sikkert at enebakkingene nâ forstâr verdien av
A benytte bygdas eget nringsliv.

Halyard Waade
formann i EHHI

Leikny Derlick med noen av sine mange flotte arbeider.
Det var stor oppslutning om helgas adventsutstilling I
Galleri Nygãrd. Det er to âr siden forrige adventsutstilling i galleriet.
Det var stilt ut arbeider av 15
forskjellige kunstnere, deriblant
Leikny Derlick, Anne Lise Knoff,
og Hannes Derlick, som er Leikny Denlicks far.

binasjon, og en mengde av sine
vekjente og flotte smykker.

Det var stilt ut arbeider i en rekke forskjeuige teknikker matenialbilder, silketrykk, iltografier,
akvareller, tusjtegninger, malerier.

Ellers i'ant man pa utstillingen
et matenialbilde av Eva Lange,
en rekke silketrykk av Jarle Rosseland, ogakvareller av øystein
Thurman.
Liv B. Nilsen, Y.Hjerding, Per
Ung, Zugai, Victor Vasareli, Olav
Mosebekk, Jean Dupiur og Walasse Ting var ogsá reprsentert
med forskjellige arbeider.

Leikny Derlick stilte ut bilder i
forskjellige tenikker. Porselensarbeider, bade bilder og vaser,
tresnitt, trearbeider i metailkom-

Anne Lise Knoff stilte ut en
rekke tusjtegninger og malerier.

Enebakk Venstres Halyard HasselØy
budsjettkommentar kommer til Betel
Ettersom vi ikke lenger har
noe talerOr i kommunestyret,
Ønsker vi herved kort a kommentere ârets budsjett.
Generelt synes vi at ytterligere
nedskjringer ikke ma ramme
barn, syke og eldre i samfunnet
vârt.
Vi mener bl.a. at kommunen
ma îa satt i gang driften av Kirkebygden barnehage sa fort som
mulig over nyâret.
Vi vil stØtte et forslag om a
samle kommunens vedlikeholdsposter under en post.
Kommunens egen vedlikeholdsavdeling vil pa denne maten fá hovedansvaret for vedlikehold av kommunal eiendom, og
ressursene kan dermed utnyttes
bedre.
VedrØrende utleie av skolens
bokaler: I forslaget var tilsynsvaktene kuttet ut, dette Ønsker
ikke Venstre. I stedet foreslár vi
at det innfØres graderte leiesat-

Nattlig
handletur

Natt til sØndag, var det innbrudd i Bjerke Dagligvare pa
Flateby. Inntrengerne kom seg
inn i butikken ved a knuse glasset i inngangsdØra.
Alt tyder pa at det ikke var tyver av det vanlige slaget som her
har vrt pa ferde. Innbruddet
har mer karakter av en ' nattlig
handletur " '< Kundene "hadde
tatt med seg kylling, biff, og diverse kjØttvarer. I tillegg hâr og
hudpleieartikler, samt Natusan
barnepleieprodukter Dessuten
sokker og truser til bade dame,
herre og barn, og endelig en del 01
og sigaretter.

ser for utleie. Eks.: Et Masserom
kr 25,- pr. kveld, gym.sal kr 50,osv.
Enebakk Venstre beMager
sterkt at ikke kommunen har
større midler til a gá lØs pa kommunens
forurensningsproblemer. Her mener vi det er midler
A hente ved for eks. a innføre Moakkavgift ogsâ pa hus/hytter i
spredt bebyggelse (hus med
godkjente renseanlegg fritas for
avgift). Begrunnelsen for en slik
avgift er at den som forurenser
ma vre med og betale. Denne
avgiften ma Øremerkes til for eks.
kloakksaneringstiltak for spredt
bebyggelse. Selv om dette er en
uvanlig mate a lØse forurensningsproblemer pa, mener Enebakk Venstre at middelet ma
prØves.

Med hilsen
Styret for Enebakk Venstre

El
utenfor omrädet
hvor det er oppdaget kvikkleire.
Kvikkleiren ble oppdaget
na i hØst i forbindelse med
grØftegraving oppover i dalsØkket. Bunsen ble presset
opp, og arbeidene ble dermed
stoppet. Under den ca 2 meter
tykke tørrskorpa er grunnen
bare sØrpe. Omfattende UndersØkelser ble igangsatt, og
det viser seg at det er opptil
10 - 12 meter kvikkleire med
et vanninnhold pa 60 prosent.
Et mote melbom Tomtesel-

Førstkommende week end besøker Halyard HasselØy menigheten Betel i
Ytre Enebakk
HasselØy er en skattet forkynner
i pinsemenighetens rekker. Spesielt i forbindelse med aksjoner
og ungdomsleire.

Han han ogsâ engasjert seg i Europa - misjonen, og har hatt
mange tuner til Polen i forbindelse med hjelpeaksjonen.
Benytt anlendingen til a hØre
ham pa Betel dense gangen.
Se forØvrig annonse i dagens
avis.

'FIL/

S

-

- Kan farfar si meg hvordan man raskest kommer til
sykehuset?
- Ja, om du kaller meg farfar en gang til.

skapet og Block Watne i herredshuset 1. november, endte
opp med at man ble enige om
A ikke anbefale videre utbygging av Nylende Øst, som
er Block Watne Boligers del
av nylendeutbyggingen, fordi
det ikke vii vre Økonomisk
forsvarlig.
I samarbeidsavtalen mellom Tomteselskapet og Block
Watne er det bestemt at tilretteleggingskostnadene i
omradet skal fordeles med 27.

- Han er dyktig til a sparke
fot ball. Men h.va skal han ta
seg til nàr han blir eldre og
mer ncersynt?
- Dafàr han blifotbaildommer.

prosent pa Block Watne, og 73
prosent pa Tomteselskapet.
Hvilke Økonomiske konsekvenser det vii ha for dennomfOringen av prosjektet og
for tomtepnisene og utnyttelsesgraden i omrádet dersom
Block Watne trekker seg ut av
sarnarbeidet i Nylende en det
ifØlge teknisk sjef Torgils
Opedal, og prosjektsjef Jon
Adalen hos Block Watne altfor tidlig a si noe om.

A.

<<En himmel full av stjerner
blãtt hay sâ langt du ser,
en jord der blomster gror
kan du Ønske mer...sang LillebjØrn Nilsen for
mer enn 15 âr siden, og teksten er mer aktuell i dag enn
noen gang.
Allerede den gang kunne
det konstateres en negativ
utvikling av ressursforvaltning og forurensning.
<<Noen stjeler fra de unge,
som blir sendt ut for a slãss,
noen stjeler fra de mange,
som kommer etter oss.>>
Mange av oss som sang
med I LillebjØrns <<Barn av
regnbuen>>, er i dag selv blitt
foreldre. Vi Ønsker vel alle
det beste for vâre barn, men
hva gjør vi? Vi stjeler fra de
unge. Ja, det er akkurat det
vi gjør, om vi nã ikke gãr
sammen for a redde den ene
jorda vi har.
Odeleggelsen av jorda blir
verre og verre. Vi har i dag
nesten like mange miljØflyktninger som politiske
flyktninger. Men det er On
stor forsk jell - omrãdene
som blir fraflyttet pga mujøskader, kan ikke benyttes
av noe levende vesen pa
mange tiar - om noen gang
igjen.
<Noen tror det ikke nytter
men kaster tiden bort med
prat.
Noen tror visst de kan leve
av
plast og syntetisk mat.
Vi tok over denne jorda
med bange anelser, men hva
har vi gjort? Vi fortsetter
stort sett i samme retning og
ødelegger med var industri
og kravmentalitet.
De fleste reagerer pa og
snakker om dagens Økologiske situasjon, men sã trekker
man resignert pa stressede
skuldre og sier: Hva kan lille
jeg gjØre? Det er samfunnet
som styrer utviklingen.
Ja, men samfunnet er jo
oss, du og jeg og alle de andre som lever her. Vi ma ta
ansvaret for Ødeleggelsene.
Menn og kvinner, ung og

Innløsning av
kommunal
tomt
Kommunestyret vedtok mandag
kveld enstemmig a innlØse arealet som er avsatt til offentlig formál pa Bergskaugjordet pa Flateby.
Arealet er pa 2.318 kvm , og etter byggeregnskapet er prisen
satt til 256.24 pr kvm.
Kommunen skal da betale
625.030 for arealet.

Râdmann BjØrn Halvorsen sier
at man snarest bØr ta stilling til
hva tomten skal brukes til, da
man i dagens situasjon ikke har
râd til a ha omrâder liggende i
lengre tid. Han nevner fØlgende
aktuelie formal: HVPU - boliger,
eldreboliger, flyktningeboliger
og barnehage. Rádmannen mener at srlig barnehage kan vre
aktuelt, og at man f.eks. kan stille tomten til rádighet til boliggammel er alle forbrukere, byggelaget til formalet.
og produsentene blir styrt av
oss. Om vi skaffer oss informasjon og kjØper miljØvennlige produkter, ma produsentene fØlge opp. Da gjør vi
1/4 av hele opplaget utsolgt pa
floe, og vi gjør det fordi vi
Ønsker a kunne se vare barn i en uke, beretter en meget forØynene og si at de skal fâ ar- nØyd Helge Nilsen i sene nattetimer mandag kveld. Og det er
ye var jord.
selvsagt
enebakkspiliet det
Noe av det vi som fordreier seg om. - Dersom det fortbrukere kan gjØre er a spare setter slik, vil alle spillene vre
ozonlaget, er a boikotte utsolgt fØr jul. Og det vii bety
KFK-blâste (klorfluorkar- 150.000 netto til Mari menighetsbon) produkter. Dette finnes senter.
SA vU du ha spillet, bØr du
I mØbler og madrasser med
blØt skumgummi og i embal- skynde deg. sier Nilsen. og milasje bl.a. pa mange matva- ner om at det ikke blir trykket
rer (den glatte vannavstØt- opp flere spill.enn de 1250-som bie bestilt i utgangspunktet.
ende typen skumplast). Noe
av emballasjen er pentanblast og den skader ikke
ozonlaget, men den er brannfarlig, giftig og en medvirkende ârsak til skader pa
skogen.
Det finnes alternativ em- Konjakk er bra mot
ballasje som f.eks. papp/
sØvnlØshet.
pappbrett som er laget av reKan man sove pa det?
sirkulert papir og produsert
- Nei, men det blir hyggelipa Hønefoss.
gere a ligge vdken.
Spraybokser med drivgass
ble forbudt i Norge i 1981.
Løsningsmidler med klor og/
- Men om Block Watne na trekeller brom ma unngas. Vr ker seg ut?
- Da ma vi finne fram til en
obs ved isolering av bus og
ved innkjØp av for eks. kjøll best mulig iØsning, bade teknisk
og Økonomisk. Men det haster.
fryseskap.
I det hele tatt, bli en mer økonomisk kan det bety at det
ligger til rette for en ytterligere
bevisst forbruker.
fortetning i kommunens del av
Margareth LincistrØm omradet. Noen tomter blir unØdvendig store.
- Blir det forsinkeiser i utlysingen av de fØrste tomtene?
- Det skulle det ikke behØve a
bli, sier Opedal.
De fØrste tomtene er butt lovet
byggeklare 15.desember. Det
gjelder 12 eneboligtomter. Vi avventer na en avklaring om Block
Watnes fortsatte deltagelse i
samarbeidet om utbyggingen.
Men det er ikke noe i veien for at
tomtene kan lyses ut for nyttar.
- Det er riktig at vi vurderer it
lende resultatet.
SelvfØlgelig kan man i ettertid trekke OSS ut av samarbeidet
rette kritikk for mangelfull de- med Enebakk Tometeselskap
taljprosjektering av feltet. Men om utbygging av Nylende, sier
sâ spØrs det hvor mye penger prosjektsjef Jon Adalen hos
Block Watne Boliger A/S.. Adaman skal bruke i planleggingen.
- Hvilke konsekvenser far det- len sier imidlertid at tomtene ikke er ubebyggelige, men at det
te for utbyggingen av Nylende?
- Utbyggingen vii gá noen- her er et spØrsmal om totalkostlunde etter planen. Men kvikkiei- nader.
Adalen sier at de var helt uviren pa Block Watnes del av omrâdet gjØr at vi ma stoppe opp og tende om kvikkleireni omritdet
tenke oss om. Det er kiart mulig ved anleggsstart
- Hvordan det gitr med Block
A bygge i dette omrádet, men
Watnes avtaie med grunneier
koatnadene blir store.

320 spill
pa en uke

Det blir kun forestilling
lØrdag 3. 12. da det er annet
arrangement søndag 4.
LØrdag 3.12. kl. 15.00 vises
<<En sjarmØr i pels>. Walt
Disneys helaften tegnefilm.
Walt Disneys nyeste helaftens tegneflim finner sted i
London. Vi mØtter Pongo
som forteller om sin <<kjledegge>, komponisten Roger,
og dennes kone Anita, for ikke a snakke om Anitas dalmatiner Perdita.
Da Pongo og Perdita har
greid a smi Roger og Anita i

hymens lenker, er ogsã de
gift, og snart forestâr en lykkelig begivenhet. Perdita
blir mor til 15 nydelige dalmatiner-hvalper.
En dag forsvinner hvalpene, og stykkets onde and er
Cruella De Vii, som elsker
pelsverk til det sykelige.
Takket vre storstilt innsats fra alle London-hundenes side lykkes det a lokalisere hvalpene til det gamle
De Vil-huset langt utenfor
London.

De nye asylsøkerne:

Staten overtar ansvaret
Innkvarteringen av asylsøkere
som kommer til Norge er fra nâ
av Statens ansvar. uansett hvilkea kommune -de -.(rstmekler
seg i. Dette innebrer at asylsøkere som melder seg hos politiet.
blir overført til et statlig mottakssted. I hovedregelen skal de
sâ oppholde seg der til søknaden
om it fit bli i landet er ferdig behandlet.
Det nye apparat er bygget
gradvis opp over hele landet i 10pet av dette itret.
- Selv om Staten nit har ansvaret for asylsøkere som kom-

dersom firmaet trekker seg Ira
utbyggingsavtalen,er det ogsit
for tidlig a Si noe om,da vi bare
sitvidt har innledet samtaler med
gnunneier, sier Adalen.Block Watne har ikke kjØpt omradet, men formidler tomtene
som legges ut pit vegne av grunneier etter en inngatt kontrakt.
Det samme forhold gjØr seg gjeldene i forhold Tomteselskapet og

mer til Norge, har kommunene
fortsatt ansvar for en del oppgayer overfor asylsøkerne under

-

slant annet undervisning og barnevern, opplyser direktør Arild
Kjerschow i Utlendingsdirektoratet.
Norges Rode Kors har fortsatt
ansvaret for asylsøkere som kommer over Fornebu. ROde Kors
har imidlertid vedtatt it avvikle
sin virksomhet i nitvrende form
i lopet av 1989. Den statlige mottakerkapasiteten skal derfor Utbygges videre.

Enebakk kommuneskoger, som
eier den delen av omradet som
Tomteseiskapet disponerer.
- Hva med de Økonomiske konsekvensene for hele prosjektet
dersom Block Watne trekker seg
ut?
- Deter det altfor tidiig it Si noe
om, sier Adalen, og antyder at
man ikke kan fA noen avØrelse
pa det spOrsmitlet fØr utpa nyitret.

Kvikkleire i Nylende:

Fullstendig
overraskende
- Vi visste overhodet ikke noe om kvikkleiren i
omràdet ved anleggsstart, sier Teknisk sjef
Torgils Opedal.— Prøvegravinger var foretatt i
omrãdet, med positivt resultatet.
PrØvene er fortatt av hovedentreprenØren, Haug EntreprenØrforretning, som i henhoid til kontrakten har masseansvaret. De
gravde 15 hull med tilfredstil-

Isen har lagt seg pa smâ tjern pàflata i Nylende, der
hvor Block Watne skulle ha bygget sine eneboliger.
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Nytt fra kommunestyret - Nytt fra kommune
Kommunal drift av Kirkebygdenbarnehage fra 1.4:

Fornufte har seir et'
hageplass , og uten sØskenmoderasjon er ikke et godt tilbud. Det
blir umulig for folk med to barn a
ha barna i en slik barnehage. Jeg
ser heller ingen problemer med
at partiene i kommunestyret gr
sammen om noe man vil stØtte,
og jeg er ikke ille berØrt over a
vre enig med HØyre om dette,
sa Buer. Holstad, Kr. f, var ikke
sa bekymret over << fargeblandingen bare resultatet ble bra.
Han anbefalte representantene a
stØtte forslaget, og sa at man var
kiar over at dette er en budsjettsak, og forsikret at kommunal drift av Kirkebygden for
Kr.f.'s vedkommende ses i sammenheng med barnehagetilbudet i kommunen totalt sett.

-Kirkebygda barnehage
skal drives i kommunal
regi.- Fornuften har seiret, konstaterte Dag
Skaug (Ap) under mandagens behandling. Det var
bred politisk enighet da
kommunestyret mandag
kveld med stort flertall
vedtok flertallsinnstillingen fra formannskapet
om kommunal drift fra 1.
april. Pa bakgrunn av de
foreliggende alternativer,
mente et flertall, pâtvers
av tradisjonelle politiske
skillelinjer at kommunal
drift er den beste løsningen.
- Et overveldende flertall i kommunestyret sluttet seg altsá til
Dag Skaug (AP) og Tore Tidemann (H)'s forslag fra formannskapet om kommunal drift
Bare flertallet av Fremskrittspartiets representanter, og Rolf
SØrlie, som har gátt ut av Venstre og sluttet seg til De GrØnne,
stemte imot kommunal drift.
Fremskrittspartiet stØttet øyvind Strøms(Fr.p.) forslag fra formannskapet om a inngá forhandlinger med Norsk Luthers
Misjonssamband og R1ingen
Boligbyggelag om drift av barnehagenfram til 31.12.91, med tilbud til barn mellom 3 - 6 ár som
grunn for hoveddriften, og med
eventuelt tilbud til barn fra 0 - 3
âr innarbeidet i driften.
Under kommunestyrets behandling framsatte Thorvald Ungersness (SP) et eget forslag, som
gikk pa kommunal drift pa linje
med Øvrige kommunale barnehager i kommunen men at tidspunktet for oppstarting skulle
fastsettes i forbindelse med
budsjettbehandlingen. Senterpartiets to representanter, sam
men med Fremskrittspartiets
Svein Erik Kjeldgard, stemte for
dette forslaget.
Vedtaket i kommunestyret
mandag kveld innebrer at stillingene skal lyses ut snarest, slik
at styrer om mulig kan tilsettes
fra 1.2.89, og det Øvrige personalet fra 15.mars. Det forutsettes 9
plasser for barn fra 0 - 3 àr og 18
plasser for barn fra 3 - 6 âr, i barnehagen Kommunens nettoutgift i forbindelse med driften blir
400.000 kroner, som skal innpasses i 89 budsjettet. I forslaget
fra formannskapet var det fØrt
opp 550.000 kroner, men etter
nØyere vurdering etter formannskapsbehandlingen, foreslo Tore
Tidemann (H) a endre tallet til
400.000 kroner.I vedtaket bes endelig helse og sosialstyret, p.g.a.
kommunens dàrlige Økonomi a
vurdere alternative lØsninger,
eventuelt sØke dispensasjoner
nár det g.jelder bygg, bemanning
og drift for nye barnehager i kommunal eller privat regi pa Flateby og i Ytre Enebakk.
I flertallsinnstillingen fra formannskapet het det at kommunen i den návrende Økonomiske situasjon ikke ser seg i
stand til videre barnehageutbygging i kommunal regi, og derfor
ber helse og sosialstyret vurdere
samarbeid med private organisasjoner for videre utbygging pa
Flateby og i Ytre Enebakk. Dag

Kommunestyret har med overveldendeflertall gitt grØnt lys for kommunal drift av
Kirkebygden barnehage fra 1 april 1989.
Skaug foreslo dette punktet endret som ovenfor nevnt ye at etatsstyret sØker alternative lØsninger
i kommunal eller privat regi,
eventuelt gjennom dispensasjoner.
Tore Tidemann H, sluttet seg til
denne endringen, - De alternative tilbudene til drift som foreligger tilfredstiller ikke vare krav,
sa han, og anbefalte representantene a ga inn for flertallsinnstillingen fra formannskapet.
Ogsá Thorvald Ungerness
mente at ut fra de foreliggende
alternativer ville kommunal drift
vre det beste, ogsâ ut fra at primrtilbudet i kommunens kretser bØr were likt. Men han Ønsket
ikke noe forhastet vedtak, og ville belier ikke vre med pa a ga
detaljert ut og fastsette utlysing
av stillinger og ansettelsesdato.
Slike vedtak hØrer hjemme i budsjettbehandlingen, mente Ungerness.. Men han ble imøtegâtt av

bade Jorunn Buer (AP) og Tore
Tidemann (H). Buer minnet om
at man hadde et Økonomiutvalg,
og at det er tatt hensyn til prioriteringen av Kirkebygden barnehage i budsjettsammenheng.
Tidemann, (H), mente at det ikke
ville were den store oppgaven a
finne budsjettdekning for a prioritere barn og barneforeldre
med 0,35 prosent av budsjettkaka, som driften av Kirkebygden
barnehage innebrer. Bade Buer
og Tidemann (H), sa at det er
viktig a lyse ut stiuingene na dersom man skal ha sjanse til oppstarting i april. Dag Skaug (Ap),
sa at han ikke kunne skjØnne atUngemess nok en gang Ønsket a
trenere saken. - Folk har yenta
og yenta, og kommunestyret og
formannskapet har plundra og
plundra. Skal vi ná utsette igjen,
kunne vi jo like godt latt foreldrene drive barnehagen fram til
sommeren. Øyvind StrØm, Fr.p.

innledet sitt innlegg med a sl
fast at Fremskrittspartiet ikke
fører barnefiendlig politikk.— Vi
var med pa vedtaket om bygging
av barnehagen, fordi vi syntes
det var riktig at Kirkebygden
skulle M en barnehage, men ná
har Økonomien forverret seg.
Jeg ma si jeg fikk sjokk over at
AP og H gikk sammen i skjØnn
forening om kommunal drift
midt i forberedelsene til budsjettdebatten nâr vi har tilbud
som kunne tilfredstille bade
barn, foreldre og den kommunale
Økonomi. StrØm sa at forslaget
var uanstendig overfor andre
brukergrupper av kommunale
tjenester, og nevnte eldre, teknisk sektor, skole og helse.
- Jeg vet ikke om StrØms parti
har en barnehagefiendtlig politikk, men jeg vil i alle fall si at
den er kvinnefiendtlig, sa Jorunn
Buer.— 3.800 kroner pr barne-

Tom Nilsen, Sv minnet Øyvind
StrØm om at Fr.p. hadde stemt
for kommunal drift i helse og sosialstyret. Nilsen sa pa det foreliggende flertallsforslaget fra
formannskapet om kommunal
drift med blandede fØleiser, og
minnet om sitt partis edruelighet
i denne saken, gjennom et klart
standpunkt for kommunal drift
hele tiden. Det var spesielt punktet i forslaget om a fastsette antall plasser som han mente ville
vre
utidig
av
kommunestyret.Han framsatte
derfor forslag om at antallet plasser skal avgjØres av helse og soisalstyret i samarbeid med opptaksutvalget etter faglig vurdering, og innenfor rammen av det
maksimalt tillatte, og han Ønsket
ogsa i fastsla i vedtaketat den videre barnehageutbygging pa
Flateby og i Ytre skal skje i kommunal regi. Nilsen fikk imidlertid
bare sin egen stemme for disse
endringene.

Foig med
i
ncermilioet
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Kommunat
garanti
Enebakk kommunestyret vedtok
mandag kveld enstemmig a gi
kommunal garanti for et kassakredittlan pa 40.000 kroner, som
Enebakk Dramatiske skal ta opp
i ABC bank. Grantien gielder
fram til 1. mai 1989.
Enebakk Dramatiske arbeider
na med en ny revyoppsetning
som far premiere i mars. Denne
gangen skal det bli mye musikk,
spunnet rundt 68 - erne. Oppsetningen vii koste 80.000 kroner.
Ogsa denne gangen benytter selskapet Liv Akvik som instruktØr.
Man har regnet med bilettinntekter pa 75.000 kroner pa forestillingen, og tegning av stØttemedlemskap i Slskabet skal
ogsa bringe penger i kassa. Men
for a kunne dekke utgiftene som
kommer pa for forestillingen tar
man na opp kassakredittlanet
som kommunet skal garantere
fb.

-.

Scene fra Enebakk Dramatiskes vàrrevy. Sceiskabet arbeider net med en ny oppsetning som skal ha premiere i mars.

5

JIijutt

Musl*kk er

Harehundm
goy
prove
1 Ostmarka

Musikkstudentene varmet opp med en skikkelig rockelät, til ungenes store
fryd.
Musikkstudenter fra
Østlandske musikkonservatorium , skolemusikkseksjonen, trollbandt i
forrige uke skoleelever i
Enebakk med forestillingen << Musikk er til for alle
Onsdag var det Ytre Enebakk
barneskole som hadde besØlk av
musikkstudentene. Torsdag var
turen kommet til Hauglia skole
pa Flateby. I en time satt de 140
elevene pa Hauglia og var lutter
ore, og fulle av begeistring.
Forestillingen var bygget opp
rundt en musikk - butikk, som
solgte alle slags instrumenter fra
de enkleste, hjemmesnekra, sásom krydderglass mlerter, flasker, kam, etc, til trekkspill, trompet, tuba og slagverk. Her kom
alle slags typer, fra rábarka heavytasser som vine ha slagverk,
til ungjenter med trompet pa
Ønskelista, og koftekiedde Ola
med flaggpynta ryggsekk som
vine kjØpe trekkspill. Piccolotrompet og munnharpe hØrte ogsã med Ui utvalget..
Gjennom forskjellige typetegfinger presenterte sá ungdommene forskjellige instrumentláter, og forskjellig type musikk.
FØrst pa repertoaret var skikkelig rock, sâ gikk man via kiassisk,
og flimmelodier til trekkspill og
heilnorsk reinlender. Joda, det
svingte pa sâ mange via. Og underveis fikk ungene selv anledfling til a delta med ailsang og
rytmeklapp.
Det hele ble avsluttet med
Gammel Jegermarsj. Men ungene vine ikke gi seg med det.
Ekstranummer vine de ha, og

- Nei, jeg kan ikke by deg
noen sigarett. Jeg har sluttet
a kjØpe.
- Hvorfor det?
- Jo, jeg tenkte a venne deg
av, med a rØyke.
- -Dehar ailtid kiaget over
at De ikke har hatt noen anledning til a komme Dem
frem her i verden. Na skal De
fâ det. De er avskjediget!

Den 24. og 25 nov. ble det avholdt en harehundprØve i Østmarka med hovedkvarter pa
Vangen. Denne prØven ble arrangert av Norsk Harehundklubb,
Ski Jeger og Fisk og Enebakk Jeger og Fiskerforening. Det var
pârneldt 37 hunder og av disse
fikk 26 starte, dvs. 13 hunder
hver dag. Og da det trengs en
dommer pr. hund sâ var det ganske stor stab av dommere som
matte til. Da de fleste dommere
ikke er kjent i terrengene I Enebakk og Ski, sá matte det fremskaffes en del kjentmenn for disse,
sâ det var en stab pa 10 kjentmenn som gjorde en kjempejobb.
Det var representert 4 forskjellige raser pa denne prØven, 7 Beagle, 9 Drever, 5 Finsk Stover og
5 Dunker. Den fØrste dagen ble
resultatet dârlig men kun en premiering av de 13 som startet,
men det var til gjengjeid en 1.
premie. Det var Finsk StØver
Donna, eid av U. og K. Sollie fra
Steinsholt 1 Vestfold som kiarte
dette. Andre dagen var fØret for
hundene bedre, og det viste seg
pa premielistene, 8 premieringer
av 13 startende er meget bra.
Premiene fordelte seg slik:
Beagle Bimbo til Sten Johannesen, Drammen 1. pr. hare. Beagle Oak Creek Ira til J. P. Erikstad, Fetsund. 1. pr. hare, Drever

Wipens Sessy til R. Kynningsrud, Halden 1. pr. râdyr, Drever
Grei til Egil Edvartsen, HØnefoss
1.pr. hare, Drever Pia til Erling
Aasen, Moreppen 3. pr. hare,
Finsk StØver Taika til U. og K.
Sollie, Steinsholt 3. pr., Dunker
Sang til BjØrn Vestengen, Jaren
2. pr., Dunker Toya til K. 0. Espeseth, Galleberg 3 pr.
Enebakks store hap pa denne
prØven Dreveren Rikki til Harry
Skaarud fikk det dessverre ikke
til a kiaffe. Hun var ikke helt 1
form pga. en penicillinkur hun
holder pa med etter et uhell under jakt helgen fØr prØven.
Bade prØvedeltakere og dommere var meget godt fornØyd
med vilttilgangen og terrengene.
Og ikke a forglemme vertskapet
pa Vangen.
Det skal ogsâ utbringes en stor
takk til jegerne i Enebakk Jeger
og Fiskerforening som lar oss arrangere en slik jaktprØve pa sine
jaktterreng til tross for at de ikke
far jakte de dagene som jaktprØven pâgâr.
Hvis det er noen grunneiere i
Enebakk som kunne tenke seg a
stifie sine eiendommer til enjaktprØve til neste ar, sa vine vi vre
meget takknemlige for det. Ta
kontakt med styret i Enebakk
JFF.

Per Fjeld

Handball
Driv - Gutter 12

Lørdag 19. november
var Driv-guttene pa besØk i LØrenskoghallen hvor Fjeilhammer
var motstander.
I første omgang var spinet noe
nØlende og forsiktig, men det
holdt allikevel til uavgjort 9-9
ved pause.
Etter andre omgang som ble
friskere og med et godt lagspill,
kunne de fortjent gâ av banen
med seier 20-15.
Mâlscorere: Roar Martiniussen
10, Espen Pettersen 3, Thomas

Kristiansen 3, Glenn RØkeness 3
og Lasse Thorsen 1.

Søndag 27. november
var guttene pa farten igjen. Denne gang møtte de Kolbotn i Sofiemyrhallen.
Guttene leverte igjen en bra
kamp og kunne reise hjem med 2
nye poeng. Pauseresultatet var
6-0 og sluttresultatet 14-3.
Mâlscorere: Glenn RØkeness 5,
Espen Pettersen 5, Roar Martiniussen 3 og Thomas Kristiansen 1.

Sânn ska det làta, sa Christian, og prØvekjØrte
slagverket i musikkbutikk en.
heist rock. Og rock ble det:
Mamma vil'ke ha noe spell og
spetakkel hos oss, sang ungene i
ellevi]1 begeistring av sin lungers

fulle kraft.
Og at musikk er for alle, det
kan ingen vre i tvil om etter
den tiotte forestillingen.
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Jentefotballen
paoffensiven
IL Driv Ønsker seg enda flere fotbalijenter. Torsdag
kveld inviterte fotbalijentene med leder Aud Aslaksby
I spissen til pølsefest pa Mjr ungdomsskole. Hensikten var a fortelle flest mulig at fotball er goy, og at jentelagene har bruk for enda flere spillere

Fotballinteresserte jenter beundrer bordet med
fotbaujentenes mange trofeer.
Det ble stor oppslutning om
pØlsefesten. Freske jenter fra 7 8 ár og oppover mØtte fram, mange sammen med foreidre. Pikelaget var tilstede og hjalp til med
pølseservering og videoframvisning, og representanter fra
smâpike, og lillepikelag var ogsá
rnØtte fram. I alt har IL Driv tre
jentelag, nemlig damelag, pikelag og smápikelag. De har ogsã
tre lillepiker som gjerne skulle
hatt med seg noen flere for a kunne bli et helt lag.
Mange av Drivs yngste jentespillere som trerier og spiller sammen med guttene var ogsá mØtte
fram.
Pa scenen sto linet opp pokaler, trofeer og bilder av tidligere
jentelag, samt jente, og smápikelagenes maskoter, og vimpler og
bilder fra forskjelligebedrifter
oppigjennom ára prydet veggen,
til inspirasjon for potensielle fotballjenter som lyttet interessert
da Aud Aslaksby fortalte om jentefotballen, og om hvor mye gØy
man har pa cuper og kamper
gjennom sesongen, bade sphere
og familier. Og for a understreke
dette ble det ogsâ vist video, bade fra srnâpikelagets triumfer i
Drafn - cup, hvor de ble nummer
to i 1987, og fra Dana - cup i 1986,
hvor de ogsá markerte seg.
Egentlig skulle tidligere landslagsspiller Ellen Sceel komme

Rãdmann Bjorn Halvorsen:

V i gjOr en bra jobb,
men kan gjOre den bedre
Enebakk er ikke alene
om dàrlige tider og radmagre budsjetter. Men av
alle de dârlig stilte, kommer Enebakk ut med budsjettall I bânnsjiktet av
kommuner over hele
landet, som vi kan sammenligne oss med Det viser en oversikt over Økonomien i kommuner med
mellom 7000 - 9000 innbyggere i hele landet. Bare Søgne i Aust Agder,
med sine 7028 innbyggere
har mindre enn oss a rutte
med. De bar 102 millioner,
mens vi har 106. Sâ har de
tilgjengjeld frre innbyggere.

og fortelle litt om hvorfor hun begynte a sparke fotball, og hvordan hun klarte a komme sâ
langt. I siste liten meldte hun avbud. Det ble i stedet var egen Hilde Sandem, tidligere 1. divisionsspiller i Sprint JelØy, som korn
ogfortalte litt om sin fotbailkarriere. I Pausen flokket ungene
seg rundt henne for a fA autografen.

Og ikke bare det: Langt ned pa
lista kommer vi ogsa hva gjelder
antall kommunalt ansatte. Faktisk som nr 3 fra bunnen. Og heller ikke politikerne vâre har det
fett. Ogsá her faller Enebakk
igjennorn i sammenligning med
andre Akershuskommuner. Vi
slØser ikke. Men hvorfor har vi sa
lite penger, radmann BjØrn Halvorsen?

Jentefotballen i IL Driv startet
for alvor i 1978, og det var Kare
Myhre som dro det hele i gang.
Dengang begynte det med at det
var en mamma, som sa gjerne viile at datteren skulle spifie fotball, og sâ var det i gang. Det ble
et kjernpelag, som blant annet
deltok i Norway Cup i 1981. En
tid la jentefotballen i dØdvanne,
fØr den for alvor flkk fart pa seg
igjen for fem âr siden. Fotballjentene i Driv har mange fine mmner og resultater a se tilbake pa,
og flere av spillerne, bade pa jente, og damelag har vrt med helt
fra det ble fart i sakene igjen for
fern ár siden. Men det er dârlig
med rekrutteringen, og det var
en av arsakene til at man na Ønsket a gjØre et skikkelig PR framstØt for jentefotballen. Og om resultatet skal stâ i forhold til
oppslutningen om motet torsdag
er det grunn til a se framtiden
lyst i mote for jentefotballen i IL
Driv.

Lite fra nerings1ivet
- Na ma man ikke seg seg blind
pa tall. Det er mange ting som
spiller inn her, befolkningsstruktur, nnngsstruktur..
- Men skatteinntektene gar jo
bra nâ?
- Skatteinntektene flyter jevnt
og bra inn, men vi har for eksempel ikke noe nringsliv som
gir store skatteinntekter. 99 prosent av vare skatte inntekter
henter vi fra personbeskatning.
Faktisk mindre enn en prosent
fra nringslivet. Til sammenligning kan nevnes Vestby som
har 12 millioner i skatteinntekter
fra Fiat.
Men nár tidene blir skikkelig
dârlige har vi det pa mange mater tryggere hos oss, fordi det ikke hviler for mye pa en nØkkelbedrift.
I planleggingen framover er
det viktig at vi tar hensyn til i
hvilken aldersgruppe vi har befolkningen. Vi har for eksempel
hatt en stor og tung skolesektor
som henger nØye san-imen med
alderssammensetningen. Bade i
forhold til Akershus, og landsgjennomsnittet har vi en meget
ung befolkning.

Godt skoletilbud

Framtidige fotbalijenter beundrer en av jentefotballens maskoter.

- Apropos skole, Det hevdes at
enebakkbarn far mindre skolegang enn f.eks. brumbarn, og at
vi har landets laveste timetall.
- Det er ikke riktig, fastslar
radmannen. Vi har et lovbestemt
minimumstall pa 138 timer
p.uke. Det er hva hver elev gjennomsnittlig skal ha fordelt fra 1 6 klasse. Det er antagelig bare
Brum som ligger noe hØyere.
FØr vi flkk det nye inntektssystemet hadde vi 135 timer, og heller ikke da ia Enebakk darligst
an.
Snakker vi om rammetimer er
det noe annet. Rammetimene er
direkte relatert til den totale
stullingsressursen. Og det er Mart
at innfØringen av M 87 medfØrer
behov for Økt stillingsressurs i

skolen. Det at timetallet gikk
opp i forbindelse med innfØring
av nytt inntektssystem fØrte til
at man matte Øke ressursene.
Nye bestemmelser om integrering fØrer ogsa til behov for flere
lrere.
Vi plusset pa med 12 lrere da
timetallet gikk opp til 138. Elevtallet og kiassetallet har imidlertid ikke Økt. Jeg vii derfor bestemt hevde at enebakkbarn ikke far darligere undervisning enn
elever andre steder. Og jeg vh
gjerne legge til at det er en kvalitet over vâre lrere som gjØr at
vi trygt kan si vi har et godt og
solid undervisningstilbud, sier
Halvorsen.
- Men deter typisk at alltid nár
man skal sammenligne seg med
andre, sammenligner man seg
med de rikeste kommunene..

Ikke vonbroten

- Budsjettene er magre. Faktiske sa magre at mange spØr seg
om man skulle redusere antaliet
ansatte, nar man likevel ikke har
midler a administrere for.
Hva sier radmannen til det?
- Nettopp i tider som disse har
man bruk for dyktige medarbeidere slik at man kan utnytte
de knappe ressursene man har
pa best mulig vis.
- Noen sier vi klarer oss uten
radmann, fordi det var en stilling
vi ikke hadde fØr. Blir du vonbroten over slike uttalelser.
- Nei, det gjØr jeg ikke. Enebakk kommune har hatt administrasjonssjef siden 1956. Nar
det gjelder Forundret >'s innlegg i forrige Vignett, synes jeg
nok at en med hØyere utdannelse
burde forstâ at enhver bedrift ma

ha en sjef. Inntil 1984 het stillingen kontorsief. sa ble tittelen
omgjort til radmann, uten at det
innebar noen Økonomisk gevinst
for admimstrasjonsSjefefl, eller
uttelling for kommunen. Jeg synes det er leit at folk griper fatt i
argumenter uten a vite hvordan
systemet fungerer.

Prioriterer publikum

- N6x man ma prioritere enda
hardere, hva er da viktigst - a
opprettholde tilbudet til pubilkum, eller opprettholde arbeidsplasser i og intern organisering av kommunen?
- Vi er til for a betjene publikum. Det ma det aldri herske tvil
om. Og jeg synes vi gjØr jobben
godt ut fra de ressurser vi har til
radighet. Deter klart vi kan gjØre
en enda bedre jobb,og enkelte
ting i var kommune fungerer ikke som det skulle og burde. Og
da er det viktig at vi stopper opp
og spØr:
- Er det dette folk er tjent med?
Og hva vii vi prioritere. Kan vi
organisere det bedre slik at hele
det kommunale apparat fungerer
optimalt og publikumsrettet.

Balansegang

—Jeg skulle Ønske vi hadde hatt
flere barnehageplasser. Nar vi ikke har det, gar det ikke pa at vi
ikke Ønsker det. Men skal vi prioritere barnehagedrift i kommunal regi, ma det ga pa bekostning av noe annet. Nar innbyggerne i kommunen skulle sett
at tilbudet hadde vrt bedre i alle sektorer, blir det en balansegang. I den situasjonen kunne
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det vrt fint a ha makt til handling.
- All makt til radmannen?
- Nei, men at man hadde et
kiart politisk flertall som var sá
sterkt at man kunne styre Ut fra
opptrukne mâl og retningslinjer.
Og nar jeg sier at mye i var kommune ikke fungerer som det skulle, er det selvsagt malt med mine
verdier og min standard. Andre
kan legge noe annet i det. Men
det finnes forandringer jeg yule
gjort dersom jeg skulle styrt eneveldig.

Ma informere bedre
- Nâr det er sagt, synes jeg at vi
far gjort mye for 100 millioner. Vi
har flinke og positive medarbeidere i kommunen. De gjØr et
godt arbeid, og i den grad det
oppfattes annerledes ute blant
folk, er det kanskje fordi vi ikke
er flinke nok til a ía ut informasjon om kommunens virksomhet.
- Mange gremmes over forslaget om a etablere kunstformidlingssenter i krisetider. Er
det en akseptabel bruk av kommunale midler pa det nâvrende
tidspunkt?

F.ø...iSdag-.
teskap ningas 'ortovelse -

- Jeg ser det opereres med at
man skal bruke 600.000 kroner til
kunstformidlingssenter i gamle
herredshus. Det kommer ikke like godt fram at kommunens andel av belØpet er 200.000. Resten
er det meningen a finansiere med
statlige tilskudd. Vi har allerede
pusset Opp huset utvendig, lagt
nytt tak, og pusset opp deler av
1.etasje. Blir huset staende som
det er forfaller det. N. har vi mulighet til a f. foretatt en rimelig
opprusting, og M full utnyttelse
av huset. Jeg synes det foreliggende prosjektet for kunstformidlingssenter
er godt.Og pengene skal tas fra
fondsmidlene, som er penger vi
ikke kan bruke til driften.
- Jeg synes det er viktig, pa
tross av trange tider a were positive og bevare optimismen, sier
râdmannen til slutt.

NB. NB. NB
Har du noe a
meddele dine
sambygdinger?

hrdensborgere

Godkjent
barnebilsete
selges.
Tif. 92 52 02

Prøv en
smâannonse i

p.ui .rt....

v/Nordby Bruk

TIf. 06/83 71 68
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Alt i dører og vinduer.
Alt i innredninger
etter onske.
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Nordbyvn. 27, Ski
1111 (09) 87 30 60
Vakttelelbn

koster ingenting!

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byra
gjennom 60 ãr
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We Enebakk
Vertikaldelt tomannsbolig bygget 1975. Brutto 148 m2 .
Stor terrasse. Garasje rn/underetasje.
Verditakst kr 950.000,-. Lâneverdi kr 750.000,-.

HAR DU HOE DU VII
SEIGE - ELLER KIOPE

-,--

Tif. 92 49 11

• Optisk synsprøve
• Kontaktlinser
tilpasses
• Timebestilling
lIt. 09-870524

Ring tif. 02/70 62 83

Optiker Krogh
Ski Optiske

RELIGIOSE MØTER

Sprengstein Ønskes
til tomt i Ytre Rlingen.
PINSEMENIGHE1EN
YTEE ENELjAKK

Godt prosjekt

TIL SAWS

BETEL

(Princess Huset)

HjeIp til jul?

Torsdag 1/12 kl. 11.30:
Formiddagstreffets julemØte. Misjonrbesøk.
Aksjonsweekend rn/Halyard HasselØy. Ungdomskoret deltar.
Fred. 2/12 kl. 19.30 og
lØrd. 3/12 kl. 16.00: Bibeltime over: menigheten i nrmlljØ. Ki. 19.00:
MØte.
SØnd. 4/12 kl. 10.00: SØndagsskole. Ki. 18.00:
Menighetsmusikken deltar. Alle velkommen.

Asenveien 1, 1400 Ski.

Arbeidsvillig jente, 33 âr,
sØker jobb for kortere periode.
Alt av interesse.
Ring tlf. 92 8107 eller 92 87 77.

MICHELIN

RBEID UTFORES

Tømrer- og 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.

Enebakk
Handikaplag

XM + S200
Det
avanserte
lamelldekket
Jorgenrud Bilverksted
1820 Spydeberg
hf. 0983 75 07

77I11Iani
a1aaland8
EFTF.
TIf. 09/92 62 01

Siste Inst

minner om ârsmøte hos Kin
sti K. Paulsen, Fjellvn. 2D,
Ytre Enebakk, torsdag 1. des.
kl. 19.00. Vel mØtt.

for gratis innforing I Enebakks

NIERINGSLIVSKATALOG

Kirkeringen

Pámelding innen 10. desember
til E.H.W. v/Sissel Otterbeck.

inviterer smâ og store til ADVENTSFEST og BASAR pa
Stranden Bedehus lØrdag 3. des. fra kl. 15.00.
Av program nevnes:
Flateby Korforening synger, kaliskapellan øvstegard
holder andakt, lekerom for de minste. Loddsalg.
Alle velkommen.

Hel og halv
stjernegris pr. kg
Gratis grovdeling
Mellompart
Ekte wienerpolser
Koktskinke
Løkrull

4990
13
890

/

holder adventsmØte pa Granly i Dalef]erdingen onsdag 7/12 kl. 19.30. Velkommen.

Gubberennmøte
pa Enebakk ungdomsskole onsdag 30. november kl. 19.00.
Ole Weng viser lysbilder fra gml. Enebakk og
bygdas idrettshistorie.
Gubberennkomiteen

I SALG HOS:

Enebakk Landbrukslag

ABC-bank i Ytre og i Kirkebygden
Enebakk Bokhandel - Stromsborg og Enersen
W. Haalands Eftf. - Barbøl Bygg i Ytre Ytre Enebakk Bensin og Service

inviterer til lagkveld pa BØndernes Hus onsd. 7. desember kl. 19.30.
Hovel Heiaas orienterer om skatt og regnskap.
Velkommen.

Styret

5990

TIf. 92 44 14 - 8.00-16.00.

. Enebakk Bondekvinnelag
Nj

kr 5080

/

Ninett

8

STEDET HVOR

VELKOMMEN

Julegranen tennes

Bestill
juleblomster
til venner i
inn- og
u ti and
i god tid

J

Ristopante Pizzeria Italia
Julemiddag kr 99m" serveres fra kI. 12.00-23.00

KVIKK RENSI
Rens mens du
handler pa senteret!

A la, carte hver dag pa var rikholdige meny
Husk lunsj fra kI. 11.00-15.00
Vr rask med a bestille julebord, vi har ennâ noen ledige
11.00-23.00
Man. tors
Vi tar ogsâ imot bestilling pa
11.00-24.00
Fre.
br.
snifter og koldtbord
Son.
13.00-22.00
VELKOMMEN
Visa og Eurocard
Alle rettigheter

-11~~Vataiama

-

-

Julepynt og
dekorasjonsmateriale
i meget
godt utvalg
til hyggelige
priser

1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

ITALIA

Desembertilbud:

'4.

Alpinpakke inkL montenng:
Barn
&

aoz

TH. 92 85 44

Fryser du? L
PrØv Medima
mot trekk
og kulde!
Kulde og trekk
gjør vondt! Du
stivner i ledd og
muskier, slik at
<<gam1e smerter blir verre og
nye kan oppstâ.
Vii du forebygge forkjølelse, leddog muskeismerter, bør du prove Medima varmesegmenter
elier varmeundertøy, som
er laget av myk
og varm uli fra
angorakaninen.
La Medima
gjØre godt der
hvor kulda gjør
vondt!

1911 Flateby

/zZ.e'

Senior

Junior

1 500.- 20990 22250
Rimelige votter og hansker,
godt utvalg i
sekker og bager

/11111111 enenai

Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90

kr

ELSTAD: MARIA, MARIA

krlG8.

H0IDAL: QUISLING

Ia' 395.-

HISTORIEN OM AGE ALEKSANDERSEN

kr198.-

BENKOW: FOLKEVALGT

1(1'

HERRMANN: MARIA STUART

1(1'

Nydelig, hndIaget dansk keramikk:

NISSER, KLOKKER, POTTESKJ.ULERE
Juletrebelysning: INNE UTE (16 lys)
-

188.-

220.Ia' 190.

SOSTER ANNIE SKAU BERNTSEN

kr138.
Ia'

7-ARSBOKA

I(Pl38.

BOKER OM ALBERT ABERG

Ia'

Flatebysenteret

'4.

890.-

ARHUNDRETS KRONIKE

M:ni

Il/IllIll i'UNi UU t-tii iu as

Kr

G1 EN DOK IlL JUL!

TANDE-P: REIDAR

Husk vàrt verksted service/rep.

Flotte 100% UIJ.PLEDD

TH. 92 88 60

GRONOSET: VILLMARK OG VINLOV

Vi har ogsâ sparker og
Hamax akebrett og miniski

JU LEGAVETI PS

-

-

189.

69.-

COHflflL

1911 Flateby TIf. 92 87 21
-

Juleâpent f.o.m. 15.12. hver dag 11.00-19.00
Julaften 09 nyttârsaften stengt
Romjula 10.00-16.00

z/e

lo j

Tit 92 80 49
GOD JUL FRA ASE METTE

10000

Service fra 11.00-18.00. Eventuell timebestilling.
Apningstider: Man. Ire. 6.30-21.00. Lør. 9.00-21.00. Son. 9.00-21.00.
-

TRYKKSAKER

OYEREN BENSIN & SERVICE
Lørdag 3/12

±20% pa Medima
GE-T[ MANUFAKTUR
Flatebysenteret
TIf. 92 83 32, 1911 Flateby

-"Iii
-"II

1911 Flateby-09/9281 32

50e111 8604608 ftokkerl,

TEUEFON
928256

NB! Sondag 18. desember har

01,00ctt

e

FOLK TRIVES!

FLATEBYMSENTERET
lordaa 3.12.
r—

Tenning
av
juletreet
Iørdag 3/12
kI. 15.30

MØt julen i
nye kker
fra Annja

arrangeres av
Stranden skolemusikk og Ratebysenteret

Juletilbud
For henne:

Sort selskapsdrakt
For kr848.-

NA G50.650M

rod og offwhite

NA198.-

For 279.-

For ham:
Tilbudet gjelder ons., tors., fre. og lØr.

Mønstret uligenser
For kr389.-

..NA

298.-

Flateby - TIf. 09/92 86 74

Et forfriskende

TILBJJD

ROMA MINERALVANN Ill FABRIKKPRIS
OBS: Flere typer med Iavt kaloriinnhold

1 LITER BRUS
ASINA
10
COLA
BRUS (sitron)

5

APNINGSTIDER:
mandag-fredag
Iørdag

f/i

.

Jt1acz/-amcL
FLATEBYSENTERET

Iii9
JL

In

+ PANT

9-1 9
9-1 5

I
TORE S
MAT
Flatebysenteret - Telefon

TIf. 09/92 83 74

senteret ápent fra kI. 14.00-18.00.

928338

KI. 11.00:
- Julenisser pa
senteret
- Saig av polser
og juleglogg
- Loddsalg
KI. 15.30:
- Tenning av
juletreet
- Skolemusikken
spiller
- Gang rundt
juletreet
- Julenisse med
gratis pakker
til barna
KI. 16.00:
- Stenger
forretningene

'

,I
.4, •
_ • . 11 P.

.....l!.-.' 0p . l•,
-T
_

-

NOW

10
Annonser leses av folk flest
MICROOVN 181
STOR KJOKKENMASKIN

kr

m/hurtigmikser og piskesett

kr

MOCCAMASTER

>

HAR ALKOHOLPROBLEMET
butt for stort for deg? Kanskje vi
som her butt atørrea kan hjelpe.
Kvinner og mann.

1690.
1795.

(kaffetrakter, 1 I)

kr

STOVSUGER1OCOw

kr

FOTBAD

kr

ELEKTRISK KNIV

kr

FOODPROCESSOR

kr

FOHNER1o0ow

kr

KROLLBORSTE
OPPLADBAR DRILL

kr

750.795.390.298.675.98.59.-

m/koffert

kr

595.-

0

EX RESSEN

Kontaktkontor tif. 06/8129 01
hver mand. Id. 18-21, Gamle
Strmsvei 99, Slmmmen. Mote
fredager Id. 19 i Gentile Slagmsvei
99, Strømmen.

Skogvn. 8, 1820 Spydeberg

I

I

Kontakttelefon:
[illestrøm 06/8179 46
06/811056
Lørenskog 02/70 30 64
Rlingen 06/83 27 27
DE NORSKE LENKER
ROMERIKSLENKENE

BUDSERVICE
RASK OG RIMELIG

BOX 71,- 1470 t.BRENSXOG

RING ELBJORG TORHAUG

j311

Mobil
Julegateápning torsdag 1/12.
Kveldsâpent til kI. 22.00.
10% rabatt hele dagen
(ikke hvitevarer).

KNAPAS ELEITRTE Is

141
1
0 gs

" F1NANSIELL RADGIVNING

I.
I

v/Bjorn Brodholt, Tomter

TIf. 9226 10

med tilbud om gunstige Iàneordninger til bl.a. køp av bolig,
refinansiering og opplàning:

83 7186

Folio Varmeservice

1

H

eller

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL • AWY&

Stasjonsgaten, SPYDEBERG. TH. 83 73 43.

17

030/16 018

I

tL
#

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

• UTJEVNINGSLAN med 12% fast rente i 3 br (kun rente)
• OBLIGASJONSLAN med nominell rente fra 14.45%
• FORSIKRINGSLAN med rente fra 13.5%
lx~
• MARKEDSLAN med lay bindingstid (1 mnds. oppsigelse)
• BANKLAN ate typer og formal, nom.rente fra 14.5%
UNRINGSLAN mot pant i fast eiendom.
• GJELDSFORSIKRING og andre forsikringsoraninger.
Effektiv rente fra 14.4% alt etter valg av avdragsfrihet og nodbeta/in gstid. Vbre erfarne radgivere ti/passer forsia gene etter den
enke/tes situasjon og behov. Ring og hor om v/ kan hje/pe!

Bet er koselig med

-

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

PerS1o1xa &Co-%

nâr den er ryddet pa plass!

CA/sJADIAAJA

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

S
—L

L

OF

RE

SE

RE

8 -(K- fra kr. 12.000,- (fob Oslo)

Enebakk sportssenter
VEKTER

-

SOL

-

AEROBIC

-

SELVFORSVAR

Vr tidlig ute med julegavene.
Kjøp Iitt varm veIvre
til hole familien.

SOLKORT

-

10 ganger kr

300.-

Enebakk sportssenter, Finasenteret, 1912 Enebakk. TIf. 09/92 62 80

420 T
• Kommer (rem overa(t• Lett a kjere
med better S Svmrt effektiv
NB! En liten beftetreser
er oDe like eifektiv som
err sterre med hjul.

I

'VerLcuseb
FOSSUM BRU, E18, SPYDEBERG. TLF.:

EN FORSMAK

I

09/83 74 35

PA JULEN

Portor REINHARDT

Julemat serveres i kafeteriaen fra fredag 25. november.

JULEMAT
Julepolse

49.-

m/surkl

Juletallerken
Liten

Medisterkaker
m/ertestuing

Lutefisk
m/ertest.
og baconfett

Varm

105 0

Varm
Ju letal lerken
Stor
Ribbe
m/surkbl

5 kg
10 kg
25 kg

71.

DESSERTER:
Riskrem
m/saus

/

,

Multekrem

42.-

Karamellpudding....LL.

HJEMMESERVICE - RING TLF. 83 74 35

NORGESm01MCP
STRØMMEN
Stasjonsveien 7
hf. (06) 81 43 50

AVID. LILLESTRØM AVO. SKEDSMO
Voldgt. 8
lndustriveien 11
TIf. (06) 81 27 10
TIf. (06) 87 63 60

53

97,216,

I

JJijutt

11

F=acm tcy 49tic
MURERE

loLm, ir%r 1 4= 4e&,
FRISOR

RØRLEGGER

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt I mur- og pussarbeid
TIf. 92 63 46

JOHN A. ANDRESEN

Mettes Härdesign

UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID

Dame- og herrefrisor
Saig av harpreparater og parlymeartikler.

J]hiF.
IiIuhIF!jH1

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

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

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Bekkelaget II etg., Y. Enebakk

;1V,8

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

Bjerke Härdesign

O9

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 92 8049

.2

Apningstucier:

Tlf. 92 81 62
Bjerkeveien 2, 1911 Flateby

Man.
Tirs., tots.
Fredag
Lørdag

stengt
9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00

Hilsen Ase Mette

TOMMERMESTER

SPESIALFORRETNINGER

TIf. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

sp" Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Enebakk rørleggerbedritt
v/Trygve E. Andresen
VI UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Vàglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54

Fast pr/s
GLASSMESTER

BYGG- OG TØMMERMESTER

Per-Erik østlie a.s

Enebakk glass

1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER

Alt I glassarbeid

- TEGNING - PROSJEKTERING

Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tit. 9246 13

TIf. 09/92 43 40

Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd. 10-19
Lord. 9.00-14.00

Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
Tif. 92 55 50

Erik Kjelgaard

Jan M. Johansen

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI

Svein Thorsen

Mobil: 094/30 295

Enebakk Markiseservice

Esso diesel, parafin og fyringsolje

Markiser - Persienner - Gardinbrett

TIf. 92 81 24

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

Roll NessvoId
Vestli, 1911 Flateby

KVIKK RENS

Selge/kjøpe
bil — camp.vogn
etc.
Kontakt oss!

J&zaama S 1K.I
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

Annonse/datasaig
t1f. 92 63 48 12.00-21.00

E NTREPRE NOR
Graving - sprengning - transport.
Kontakt oss'
Harald Vikan Entreprenørfor. A/S
FLATEBY
TLF. 92 81 17 9.00-16.00
TIf. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00
Mobil 094/55 519

Utsigts rammeverksted
Alt I innramming
Medaljeskap og innrammede akvarellttykk

1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

D. FREI I AG CO
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
B1I - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94

Arve Johansen Graveservice
1912 EP4EBAKK

Graving av
vannlekkasjer
Planering
Oppgraving av avlop

Mob. 094-22317

TIf. 09-927054

EL-INSTALLASJON

Strømshorg &
Enersen A/S

INSTALLASJONSFIRMA

WELL BRENUJORO

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

I

EILAG
.

Kjoden

.!S,,,!e

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

Ski Trafikkskole

Opp/wring pa b/I

Om nødvendig moter vi
til kjøretimer i Enebakk.

TANNTEKNIKER

Vi ordner LAN
for kjoper/selger

mwnoml & Regoskap Enebakk A/S

,Alt

innen regnskapstjenester
Reg. revisor Sten Røvik

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

SVEIN H. HELLER A/S

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

Telefon 92 53 31 - 94 22 65

BILFIRMA

Erling Rod A/S
1800 Askim

IlIDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjøp din nye el/er brukte bi/ hos oss.
TIf. 88 16 15

1911 Flateby
TIf. 92 89 93

TIf. 09/92 88 60

TIf. 09/92 61 18 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Tif. 06/81 42 92

Grendesenteret, Flateby
928739
Tif. kI. 8.00-15.00
92 80 31
Tif. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

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

Vi tar imot Iakkering
og oppretting

Grendesenteret, 1911 Flateby

1911 Flateby

Teorikurs - Fase II

Stein Darre-Hanssen

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

Trio Autoskade

Mur & Graveservice A/S

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Audi

Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant

EIENDOMSFORMIDLING

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Masse A — Kiasse B
Teorikurs — Kjøretimer

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria

REGNSKAP

SJAFØRSKOLE
1400 Ski - tlf. 8737 10

Minigraver til We
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD - Askim
TIf.

:: 15 70

Enebakk
Transformator
verksted

Landliruksregnskap, økonomi
& bidelsregnskap

Brede Gjestang

Boks 27, 1911 Flateby - tlf. 92 85 40

Flateby. TIf. 92 81 49

KjOpe eller selge
elendom?
Kontakt:
TRYTI EJENDONISMEGUNG A/S
Bevilllrigshaver: Adv. Helge A. Tryti
Fjeltveien 55, 1914 Ytre Enebakk
lIt.: 09/92 55 70

Flateby Antirust

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

Kjop 09 salg av hiler

Vet. Knut-Arne NverdaI

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

(skill I ía Fetvn. v/tlyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19

SKEUSMO OYREKLINIKK
N. RiisgArd, Kjeller

Timebestilling 06/87 85 00 e(.
aDROP-IN)) 8.30-14. Stengt helg.

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsførsel,
bedrifts-rádgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4774

C

nebakk

"egnskpskontor
Medlem av
WRF Norske Regnskapsbyráers Forening
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

KR
Godkjent regnskapskontor

Forjulsstri*da
i full gang
Det har vrt en hektisk adventshelg i Enebakk. Det hele startet
med julegrantenning
pa Senteret i Ytre, hvor

forretningsstanden sb
til med gode førjulstilbud. Allerede fra tidlig
morgen var det full fart
i butikkene, og omtrent

Kjempeoppslutning

kbokka 12 vartet Ytre
Enebakk opp med en
minikonsert ispedd julemusikk for a fá fram
den rette julestemningen.
Ogsá toradergruppa Rallaren var mØtt fram for a Underholde, og vartet som vanhg opp med fengende trekkspilltoner ifØrt sine rallarkostymer.
Det smakte forØvrig fortreffelig med nystekte vafler og
kaffetár i kulda, og her var det
skolemusikk - foreidre som
stilte velvilhig opp, i ãr som i
nor.
- Utpá ettermiddagen ankom julenissen, eller julenissene, to store og to smá med
hest og kjerre. Faklene lyste
stemningsfult i den kalde yinterettermiddagen, og ungene
Ilokket seg om vogna og nissene, som etterhvert forte an i
gang rundt juletreet, hvor lysene ná ble tent. Og skolemusikken spilte kjente og
kjre julesanger.
Omsider var det kiart for
saig av poser, og ungene flokket seg sammen i iver og
trengsel rundt nissene som
tálmodig forestá salget til siste forventningsfulle unge hadde sikret seg lØrdagsgodtet.

Mange flotte gaveartikier pa bordene, og salget gikk
unna, forteller en fornØyd Reidun Forfang.

28.000 til Man
menighetssenter
Mari menighets julemesse

pa Ytre Enebakk skole lØrdag formiddag innbrakte
netto 28.000 kroner til Man
menighetssenter.
Ogsâ pa Ytre Enebakk
skole var bordene fylt av flotte hândarbeider og gaveartikler av alle slag, da Man menighet hadde sin árlige julemesse I lange tider har folk i
menigheten stâtt pa med forberedelsene, og ogsá speider-

nes folk deltok, bade med
salgsartikler og gjennomføring av selve messa. Oppslutningen var upàklagelig,
og resultatet là over fjoràrets
til tross for trange tider, beretter et fornøyd medlem av 'u.leffi!bTriTt, tcei.un'
fang. Det var ogsá amenkansk auksjon i løpet av formiddagen, og iveren var stor
blant publikum i jakten pa
flotte gjenstander til en rimehg penge.

Anne Lieungh viser fram noen av de flotte trolicleigfigurene. Og publikum sloss om a komme fram til
salgsbordene. Her var trengselen stor.
Som vanhig var det kjempeoppslutning om Stranden skolemusikks julemesse, som innbrakte ca
22.000 kroner. Da dØrene ble ápnet var trengselen
sá stor at Vignetts utsendte hadde problemer med
a komme fram til salgsbordene.
Bordene bugnet av flotte arbeider. Strikkegensere, raggsokker, julelØpere og brikker i
patchwork, juleforklr krydderbuketter, troildeignisser
dokkemØbler juledekorasjoner, osv. Og pa basarbordet
var det like mye som fristet.
Spesielt ma nevnes de nydelige broderte dukene. KØen for-

an loddselgerne ville ingen
ende ta. Sá stor var iveren at
enkelte sto i kØ i over en
havtime for a fâ lettet pengepungen.
Underveis ga hovedkorpset
en flott minikonsert, og aspirantkorpset ftkk ogsâ vist hva
de var gode for.

Julenissene ankommer Senteret.
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