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Formannskapet gikk mandag kveld med 
stort flertall inn forvesentlige endringer i 
rádmannens budsjettforslag. De foretatte 
endringene tilgodeser i hovedsak tilbud til 
barn. 

Barn skal' ska es 
for sp.arekniven

~  

Disse glade ungene i Bjerkely barnehage, kan se lyst pàframtiden.Politikerne Ønsker 
ikke a kuttei tilbud til barn, private barnehager. 

MELDING 
III nringsdrivende 
lag og foreninger. 
Onsk dine kunder, 

medlemmer og andre 

GOD JUL 
Vioneff S 

julehilsen 

21. desember 
Ring. Bestill nâ. 92 65 50 

-------- --- ---- 

((&1Ifl MW METZLER 

i t1pessonogri,Uik1h; 
Fâ gode râd av Anne-Lise 

• 	
 
FOLL40 I 

j UR BRILLESENTER AS  
ANNE-LISE FLAM, OPTIKERMESTER 
Idrettsvn. 20-1400 Ski - TIf. 875030 I 
u____ __a_______ 

Lørdag tennes 3ulegrana pa Flatebysenteret Se s. 8 og 9 
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Kjop og saig av bilnr 

Kommisjon 
100% finansierings- 

bistand ordnes. 
Vi skaffer til veie 

de fleste bilmerker. 

FIATEBY ANTIRUST 
TIf. 09/92 80 70 

Si din mening ! 
19. desember skal kommunestyret behandle 

budsjettet for 1989. Pengepungen er torn - opp-
gavene er mange. 

Hva bør prioriteres, og hvor skal pengene tas 
fra? 

I kveld er Vignetts redaksjon bemannet fram til 
ki 21.00. Ring og si din mening, pa tlf.: 92 65 40 

TEXACO 	  
Vi KAN BIL 

SPOR ON 
Bilruter, reparasjoner 

pa alle bilmerker 
til rimelige priser. 

Texaco Flateby 
TH. 09/92 88 05 

Nâr nettene blir lange, 
og kulda setter inn, 
da er det godt a ha litt 
"HYDRO PARAFIN 

SVARTNOL BRENSEL A/S 
leverer raskt i Enebakk, Ski, Hobol 

HYDRO og RIingen. 

Norsjo-olje 
beste kvalitet 

d agspri s. 
Fyr.olje og diesel alt til laveste 

Svoveltattig 
Miljøvennhig Best. tlf. 09/92 40 47 

Tankbilen 094/18 967 

Jubileum 

Til helga er det igjen 
kunstutstilhing i born-
berommet pa Mjar 
ungdomsskole. 	- 

Se siste side 



Cathrine 
Wenli-Larsen 

fyller 6 fir 8. des. 

<<StoresØster>> fyller ár. 
Vi vii feire dagen sá det 
<<slàr>>. 
Alle vi som er glad i deg, 
ønsker lykke pa din veg. 

Hilsen Nanna og Besse 
Per Gunnar, John og 

Magne, bestemor, 
bestefar og oldemor 

Torsdag 8/12 (U) Id. 19.00: 
BEINTOFFE KARER 

Søndag 11.12 (B), Id. 16.30 
kr 10,-: 

MED LILLE-KLAUS 
I KOFFERTEN 

(U), ki. 18.30 kr 20,-: 
BEINTOFFE KARER 

(U), Id. 20.30 kr 25,-: 
BABETTES GJESTEBUD 

HVA MED TILTAK FOR DE SVAKE? 
Hva med filbakeforingen i 1991? 

Det fokuseres pa de svake 
grupper i samfunnet nâr poli-
tikere skal gjøre inntrykk pa 
velgerne, et bevisst spill pa 
fØlelser som sjelden blir fulgt 
opp. De svake grupper blir 
diskriminert i budsjettbe-
handling - det er pa en mate 
selvsagt at de skal rammes av 
beskjringer - det dreier seg 
bare om minoritetsgrupper, 
sa en person hØyt  pa strâ en 
gang i et avisintervju. 

Hvem er sâ de sâkalte sva-
ke? De er funksjonshemmede, 
noe som i en eller annen grad 
rammer hver femte familie i 
Norge, de er eldre, som det 
blir flere og flere av, i og med 
at gjennomsnittlig levealder 
stiger, og de er f.eks. elever 
som ikke henger med pa sko-
leundervisningen og trenger 
litt ekstra hjelp. Det er disse 
som er grele salderingsposter 
pa et kommunebudsjett. De 
kan ikke lamme noe sam-
funnsliv med streik - de lager 
heller ikke sá mye oppstyr, 
men godtar at de ikke kan fâ 
nãr det tross alt er darlige ti-
der. De synes politikerne er 
hyggelige mennesker som VII 
deres beste, for det har de 
sagt sa mange ganger. 

Samtidig med at svake 
grupper opplever nedskjrin-
ger, Øker kostnadene til andre 
grupper - enkelte i kom-
muneadministrasjonen f.eks., 
har for tredje ir pa rad en 
Økning pa sin budsjettpost, 
og det kan sikkert forkiares 
pa en vettig mate, for data er 
kostbart for enkelte. 

De svake star heldigvis ik-
ke alene - de har etter hvert 
fátt sterke orgamsasjoner i 
ryggen. Disse jobber mer eller 
mindre pa frivillig basis for a 
sørge for at de svake grup- 

pene i hvert fall Mr det de har 
krav pa. Det er mange nok 
som ikke er Mar over sine 
rettigheter, og statlige og 
kommunale servicekontorer 
har heller ikke overanstrengt 
seg for a informere dem. 

Men la oss se pa egen kom-
mune hva som skjer med for-
hold rundt funksjonshem-
mede og en del tiltak som og-
sá ville komme eldre tilgode. 

I Enebakk ligger vi pa er-
de siste plass nãr det gjelder 
transportordning. Noen er 
dãrligere enn oss, eller like 
dãrlig, for Enebakk har ikke 
transportordning for eldre og 
ufØre. 

Nãr det gjelder boliger UI 
funksjonshemmede er det en 
del kommuner som har fàtt 
dette i den senere tid, og en av 
grunnene til det er at man vil 
vre best mulig forberedt til 
1991 da alle kommuner ma ta 
ansvar Økonomisk og pa an-
dre mater for alle sine inn-
byggere. 1991 er nemlig det 
âret som psykisk utviklings-
hemmede skal tilbake til 
hjernkommunen sin. Det har 
1kkemang1et pa initiativ nr 
det gjelder boliger for funk-
sjonshemmede. Det forefin-
nes planer og ideer som har 
ligget pa is i 3-4 ar. Som bolig 
for funksjonshemmede med 
behov for pleie og omsorg har 
vi bare sykehjemmet som kri-
sealternativ. 

Arbeid i nrmiljØet letter 
litt for den som er funksjons-
hemmet og dermed har det 
litt vanskeligere enn andre. 
Her har vi ogsá arkivert ideer 
pa forskjellige altemativ, men 
pr. i dag har vi bare et vernet 
verksted, FIAS, som ikke kan 
ta inn flere arbeidstagere. I 
flere Akershus-kommuner 

dukker det opp arbeidssentre, 
for det er en forutsetning at 
man ma gi folk mer enn bare 
tak over hodet, meningsfull 
sysselsetting er det viktigste. 

Fritidstilbudet er rikt og 
variert i Enebakk, men en for-
utsetning er a komme til og 
fra, og med en transportord-
ning som ikke fungerer, blir 
det nesten umulig a delta for 
de fleste. Organisasjonene er 
vel heller ikke flinke nok til a 
ta imot de funksjonshem-
mede, og dette bØr  bl.a. kul-
turetaten jobbe mer aktivt 
med. Kultur er for alle. 

Skole og barnehage inte-
grerer funksjonshemmede. 
Dette skjer I nesten alle 
Akershuskommunene. De 
yngste barna sendes ikke len-
ger til HVPU (helsevernet for 
psykisk utviklingshernmede) 
eller til spesialskolene. Flere 
kommuner har hatt denne 
praksis i mange ar og har in-
teressante og gode erfaringer. 
Pr. i dag har Enebakk inte-
grering i barnehage, mens 
skolen bare integrerer fysisk 
funksjon.shemrnede pa full 
tid. Her mener vi funksjorls-
hemmede utfra den deflnisjon 
som Folketrygden har og ikke 
ordblinde og elever med let-
tere lrevansker. 

De psykisk utviklingshem-
mede er ikke til stede i sko-
lens hverdag, bare som 
punktintegrering 1 gang i 
uken. Det a ha erfaringer nâr 
reformen om tilbakefØring  be-
gynner a virke fra 1991 er et 
viktig iedd i en forberedelse. 
Psykisk utviklIngshemmede 
har vrt fuiltidsintegrert tid-
ligere sa skoleverket har er-
faringer, men tas de vare pa, 
eller blir de glemt? 

Hvordan kommunen skal 

Mare a tilrettelegge ansvaret 
for funksjonshemmede i kom-
munen er ikke brukernes ho-
depine, men dersom det mis-
lykkes blir det brukerne som 
ma ta stØyten. 

HØr na her, sier du kanskje 
som leser - du har lest om 
komiteer og styringsgrupper 
samt egen konsulent til dette 
arbeidet. Hvordan kan noen 
komme a si at dette kan bli 
vanskelig? 

Det ble nedsatt en komite 
for 2 âr siden da forprosjekt-
gruppen leverte inn sitt ar-
beid. Her 1A en del gode ideer 
A jobbe videre med bl.a. mu-
lighet for statlige prosjekt-
midler og en fordeling av 
kostnadene ved tilbakeførmg 
over flere ar forutsatt at man 
kom i gang fra 1989. Kom-
iteen satt i 2 ar uten a ha tid 
til komitearbeid eller a fØle at 
man hadde kompetanse. Det-
te er forsØkt kompensert for i 
og med at det er opprettet en 
styringsgruppe som skal f 
saker og ting til a skje. I til-
legg har man utlyst en kon-
suient.shuing fordi man har - 

,ir*LLIf._1PJ1 
sulenten som kompetanse og 
sekretr i styringsgruppen 
burde alt ligge tilrette for en 
bedre fremdrift i saken. 

Det er likevel litt snodig at 
samordningsradet som skal 
vre et kommunalt rid for 
funksjonshemmede, ikke har 
informert om denne saken. 

Det er likevel et hap at de 
fagre ord og lØfter ikke skal 
forbli brutt, men at alle parter 
setter seg som mal at 1991 
skal bli et bedre eller like bra 
ar som ellers ogsa for funk-
sjonshemmede som tllhØrer 
innbyggermassen i Enebakk. 

Tove-Britt Henriksen 

•0•  
etter beste skjØn 
men redaksjonen 

e anonymt 
*g adresse MWONIMM kutte ned pa for lange hnnlej 

 kan skrlve anonyint 
 ha nava og adresse 

Nutt 2 

Eneb akkbudsjettet 
bekymrer b arneforeidre 

Enebakk 
kommunes 
budsjett 1989 

Gudstjenesteliste 
for Enebakk 

11. desember 1988: 
Enebakk kirke ki. 11.00: 
Heigheim. Ungdomskoret 
Amandla. Nattverd. 
Mari kirke ki. 18.00: Lysmes-
se v/øvstegârd. 

Marita 
Gratulerer med 6-ârsdagen 
8. desember. 

Hilsen 
Helene og Nina 

Axamaw,  

T-1 M__39*  

Foreldre til barn med plass i 
Emaus og Bjerkely barnehager 
reagerer kraftig pa at tiiskuddet 
til private barnehager er strØket i 
rádmannens budsjettforslag for 
1989. 

Foreldrene ser sa vidt alvorlig 
pa situasjonen at de pa mandag 
kom sammen til et fellesmØte for 
A drØfte den vanskelige situasjo-
nen som bortfallet av kommunal 
stØtte vii bety. 

Foreldrene ser det Økonomiske 
grunnlaget for 98 barnehageplas-
ser i kommunen vakie, og sa vel 
foreldre som ansatte ser med uro 
pa hva som vii sje med barneha-
gene neste hr. En ny barnehage 
med plass for flere barn og med 
muligheter for utvidet âpnings-
tid er planlagt i forbindelse med 
menlghetssenteret som skal byg-
ges i Ytre. NA spØker det bade for 
denne barnehagen og for den 
godt innarbeidede Emaus barne- 

hage. 
Mange foreldre understreket 

at Økningen i barnehagetakster 
ved bortfall av kommunal stØtte 
slâr spesielt hardt Ut for en-inn-
tektsfamiiene. Mange av barna 
bor spredt, uten jevnaldrende le-
kekamerater i nrheten. Enkelte 
foreldre kjØrer 4 mil pr dag til/fra 
barnehagen. Barnehager for-
ebygger sosial mistilpasning og 
man unngâr senere uttellinger pa 
sosialbudsjettet. 

Med den nest darligste barne-
hagedekningen i Akershus finner 
foreldrene det utrolig dersom 
politikerne velger a la den vans-
kelige Økonomiske situasjonen 
gá ut over barna! Med en fortsatt 
stØtte pa ca. kr 140.000,- bidrar 
Enebakk Kommune til a opp-
rettholde hele 98 barnehageplas-
ser. Man understreket at per-
sonalet ved Bjerkely og Emaus er 
fagiig velkvaliflsert og har et fØrs- 

Flateby Vel har mottatt 
râdmannens forsiag til bud-
sjett for 1989 der det kon-
stateres at det under under-
kap. 1.310 foreslás nedlagt 

teklasses handlag med barna. 
Kommunal drift av Kirkebyg-

den Barnehage ble vedtatt etter 
en lang periode forbundet med 
tvil og usikkerhet. La fornuften 
seire ogsa nãr det gjelder fortsatt 
støtte til private barnehager - 
bevilg pengene slik at barna for-
tsatt kan nyte godt av Emaus og 
Bjerkely barnehager, var foreld-
renes innstendige oppfordring til 
politikerne. 

Styret ved 
Emaus korttidsbarnehage. 

helsestasjon og legekontor 
pa Flateby, pa den mâten at 
personalet overfØres til de 
samme funksjoner sentralt i 
Kirkebygden. I forsiaget lig-
ger derfor innebakt en be-
sparelse pa kr 100 000,- som 
fØlge av at leieforholdet brin-
ges til opphør. 

Etter Flateby Vels memng 
vii dette were en vesentlig 
forringelse av helsetilbudet 
for Ca. 40 % av Enebakks be-
folkning, spesielt for de av be-
folkningen som antas a ha 
mest bruk for denne tjenes-
ten, som eldre og smabarnl 
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Uttalelse til râdmannens 
budsjettforslag for 1989 

Retten til 
samvittighetsfrihet 

Varmeovner 
er ikke tørkeovner 

© UNI 

Hâpet star fast! 
Rom. 5,1-5 

Jesus Kristus og livet med ham gir sá mye. Her 
nevner Paulus hva vi far som gave: Rettferdighet, 
fred med Gud, náde og hap. Dette er ikke egenska-
per vi kan rose oss av overlatt til oss selv. Det er 
gayer vi far for Jesu Kristi skyld. Gud ser pa oss i 
Kristus. Alt hans blir mitt: Hans rene liv, hans 
seier over død og gray, for Jesus har gjort soning 
for var synd. 

En rettferdighet som holder for Gud, kan vi ald-
ri vinne med alt várt strev, men vi far den til-
regnet av nâde for Jesu skyld. Nàde heter pa latin 
gratia, noe vi far gratis uten noe vederlag eller 
fortjeneste. Den som tar imot denne gaven, har 
fred med Gud. Det betyr at vi kan se med hap 
fram til Guds herlighet. 

Vi trenger a eie et hap. Jesus Kristus gir oss det-
te hip. Om alt visner her, skal vi en dag nA det 
evige livs mil for Jesu skyld. Derfor: La 055 bruke 
adventstiden til A Apne vArt liv for Jesus Kristus, 
han som kom til oss for a gi oss det hap som alltid 
stir fast! 

S.H. 

1hjuitt 	 

Skolesektoren 
NUFO og Lrerlaget ved Mjr 

ungdomsskoie har drØftet râd-
mannens budsjettforslag for sko-
lesektoren 1989 og vedtatt føl-
gende uttaleise: 

De foreslâtte reduksjonene vii 
fâ svrt uheldige konsekvenser 
nãr det gjelder arbeidsmiljØet ba-
de for lrere og elever ved var 
skole. 

1) Vikarmodellen 
Dersom rádmannens forsiag 

vedtas, vii skolene I gjennom-
snitt rniste en irer. Dette vii gjØ-
re det vanskelig a oppretthoide 
den sákalte <<Hamar-modellen'> 
som har vrt praktisert ved sko-
len var de siste to ârene. 

Vikarmodellen har medfØrt en 
rekke forbedringer hos oss: 
- Elevene blir undervist av kva-

lifiserte irere de kjenner. Det 
blir kontinuitet i undervisnin-
gen. 

- Skoledagen har butt merkbart 
roiigere bade for elever og lre-
re. 

- Vi har hatt muligheter til a dri-
ve pedagogisk utviklingsar-
beid. 
Hvis vikarmodellen bortfailer, 

ser vi fâ muiigheter til A drive 
skole I trád med M87. Skoleda-
gen iii bli vesentlig dârligere for 
aile parter. Det er ogsã rimelig a 
anta at et forverret arbeidsmujØ 
vii fØre  til Øket sykefravr. En re-
duksjon av rammetimetallet her, 
vii dermed vre en ukiok mate a 
spare penger pa. 

2) Spesialundervisningen 
Med dagens rammetimetall 

kiarer vi til en viss grad a opp- 

fyfle M87s intensjoner om til-
passet oppiring. Reduksjoner 
her vii ramme de aller svakeste, 
spesialundervisningen vii bli 
tungrodd og iangt mer tilheldig. 

3) Samlingsstyrer- 
stillingene 

Hvis antall samlingsstyrerstil-
linger haiveres, vii dette fØre  til 
at undervisningsmaterieui ikke 
blir ivaretatt som det skal. Dette 
vii over tid fØre  til en forsium-
ming av utstyret og gjØre under-
visningen kvalitativt dárligere. 
Rektor vii matte ta ansvar for de 
stiuuingene som inndras. 

NUFO og Lreriaget ved Mjr 
synes det er uansvarlig a mer-
beiaste en yrkesgruppe som er 
presset nok fra fØr. 

Tilsynsvakter 
Dersom ordningen med til-

synsvakter ved skolene pa 
kveldstid bortfaller, medIØrer det 
merarbeid for irerne som ma 
rydde opp i utstyr som har vrt 
brukt utover skoledagen. Ma 
skolene stenges pa kveidstid, gâr 
dette Ut over kuituriivet i Ene-
bakk. Dette stiller NUFO og L-
reriaget veil Mjr seg svrt ne-
gative til. 

Vi ber om at ovennevnte syns-
punkter tas i betraktning ved det 
videre arbeidet med budsjettet 
for 1989. 

for NUFO og Lererlaget ved 
Mjr ungdomsskole 

Kristin Heistad 
NUFO 

Espen Dahl 
NL 

Under fengselsoppholdet 
fikk han tillatelse til a be-
søke tannlegen. I hãndjern 
og under full bevoktning ble 
han transportert til tann-
legekontoret. Da han satt I 
tannlegestolen, ba han om a 
fa slippe handjernene mens 
tannlegen holdt pa. Dette ble 
avslatt... 

Mannen med handjernene 
var ikke kriminell. Hans for-
brytelse besto i a ta kon-
sekvenser av sine politiske 
oppfatninger. Han fulgte sin 
samvittighet. - En samvit-
tighet makthaverne ikke 
kunne godta. 

Navil vel de fleste tro at 
historien er hentet fra en to-
talitr stat. At beskrivelsen 
kommer fra et militrerdikta-
tur I f.eks. SØr-Amerika. 

Men nei! Historien er fra 
virkeligheten - er hentet fra 
Norge. Det er nemlig fullt 
mulig a bli fengslet for sin 
samvittighets skyld I landet 
vârt. 

Hvert ár rammer denne 
skjebnen unge menn, som 
har søkt om a fa utføre seks-
ten mãneders siviltjeneste. 
Det dreier seg om de situa-
sjonsbestemte militrnekte-
re. 

I henhold til norsk by er 
det adgang til a bli fritatt for 
militrertjeneste av over-
bevisningsgrunner. Beting-
elsen er imidlertid at man 
har en ren pasifistisk over-
bevisning. (Det er I hvert fall 
silk domstolene har valgt a 
tolke lovens tekst). De abler 
fleste som sØker om fritak og 
overfØrsel til siviltjeneste 
oppfyller bovens krav. De 
blir da overført til siviltje-
nesten, som for sikkerhets 
skyld er en maned lengre enn 
militrtjenesten. 

Men... et lite mindretall 
far sine sØknader avsbatt, 
fordi deres nektingsgrunn-
lag ikke oppfattes som alvor-
hg eller pasifistisk nok. Og 
hva vil det si? Ja, for eks. 
kan de ikke med 100% sikker-
het uteiukke at de vilbe del-
tatt i en vpnet motstands-
gruppe I Norge under siste 
krig, eller de tar ikke tib-
strekkelig avstand fra vp-
net motstandskamp i for eks. 
SØr-Afrika. Det hele er aitsa 
en farse. Intet menneske kan 
forventes a vite hvordan 
man vil reagere pa en krigs-
situasjon i en annen tid eller 
et annet sted i verden. Resul-
tatet er at et fatall men-
nesker - som ikke vii lyve el-
ler ga pa akkord med sin 
samvittighet - rammes. 

Enkelte pastar at vi ikke 
har samvittighetsfanger. Det 
henvises til at dersom de si-
tuasjonsbestemte militier-
nektere likevel er vilbige til 

a utfØre mihitrtjeneste, 
slipper de fengsebsstraff. Ar-
gumentet er for sa vidt rik-
tig, men meget farlig. Over 
alt i verden hvor myndighe-
tene ikke tilbater politisk 
opposisjon eller samvittig-
hetsfrihet, brukes lignende 
argumenter. For eks. kan 
Nelson Mandela slippe ut av 
sin fengselscelle, dersom han 
svikter sin samvittighet og 
foyer seg etter makthaver-
nes pâbud. 

Ekstra grotesk bli var 
rettspraksis forth situa.sjons- 
bestemte 	militrnektere 
kan fengsies for samme for-
hold Here ganger, selv om 
det vanhige er at de benades 
etter annen gangs feng-
selsopphobd. 

Paradoksabt nok er det for 
tiden flertall I Stortinget for 
a tillate situasjonsbestemt 
militrernekting. Regjerings-
partiet har til og med pro- 

El 
skolebarn. 

Etter var mening vii ogsA 
skoleheisetjenesten bli kiart 
forringet. Skoleheisetjenes-
ten hadde som bekjent tid-
ligere kontor pa Hauglia 
skole, som man frasa seg ved 
etabiering i Grendesenteret 
pa Flateby. Konsekvensen 
av denne nedieggeisen ma 
bety at skolebarn mA fraktes/ 
bringes til Kirkebygden, som 
medfØrer utgifter til trans-
port (bussieie) samt tapt tid. 

I denne sammenheng kan 
ogsA nevnes at befolkningen 
pi Flateby er Økende bade pA 
kort og lang sikt. 

Ved en nedleggelse WA, vii 
det etter vAr memng vre 
vanskelig med en eventuell 
senere nyetablering, da man 
vii fA etabueringsomkost-
ninger, samt at det mA an-
skaffes lokaler pA nytt. 

I denne sammenheng synes 
en besparelse pi kr 100 000,-
ved A nedlegge heusestasjo-
nenhlegesenteret, A vre ba- 

gramfestet seg til a ga inn for 
dette I innevrende periode. 

Men... hØyrekrefter  og yr-
kesmilitre har skremt re-
gjeringen til a bØpe fra sin 
forphiktelse. Neste är er det 
stortingsvabg, og av frykt for 
beskyidninger om a under-
grave forsvarsviljen, tor ik-
ke Ap-regjeringen begge 
fram forslag til lovendring. I 
stedet avventes en ny utfor-
dring fra departementet 
selv om utredning pa ut-
redning ablerede foreligger) 
og tiden gar. Snart er det 
vabg... 

Arbig mottar regjeringen 
henvendebser fra Amnesty 
International der vi bes end-
re var rettspraksis, shik at 
den ikke strider imot men-
neskerettighetene. 

Abbe de instanser som van-
ligvis tiblegges vekt i spØrs-
mab om samvittighet og 
etikk har støttet retten til si-
tuasjonsbestemt nekting. 
Nevnes kan vare biskoper, 
Teobogisk fakultet, Menig-
hetsfakultetet og Idéhisto-
risk fakultet ved Universite-
tet i Oslo. 

Tib slutt noen ord av Jens 
Bjørnebo, skrevet 1 1966 og 
dessverre stadig aktueile: 

...>>Staten vil forlange av 
dem at de skal svikte sine 
idéaber, hvis ikke skal de I 
fengsel. Det kan ikke sies ty-
dehig nok at statens og dom-
stolenes moral er den laveste 
man kan tenke seg. Det fin-
nes neppe noe gemenere enn 
a forsøke a skremzne eller 

le mot sin egen samvittighet, 
og forlange at de skal for-
râde sin overbevisning. 

Hvis de ansvarhige ikke 
forstar dette selv, da er sa-
ken desto verre. I tiibegg til 
umoralen kommer da ogsá 
dumheten, som er uheibrede-
big!>> 

Som neste ukes spaitist ut-
fordres Trine Aifhei. 

Tom Nilsen 

gateuumessig I forhold til de 
ulemper dette vii medføre. 

Med hilsen 
Flateby Veb 

v/fung. leder Stein Mahie 



forbeholder o r te til a kutte ne 
etter b ic cii n.Du kan skrlve anon 
men r ak 01 n ma ha navn og adr 

Betel 
tJkens mØter. 
Se annonse. 

Jubiieumsutstilling 
PA Mir. 
Se annonse. 

Nrings1ivskatalog 
Siste frist. 
Se annonse. 

Flateby Kino 
Ukens filmer. 
Se annonse. 

Mari Menighets-
senter 
inntar tomten. 
Se annonse. 

Vi minner om at 
Enebakk Bondekvinnelag 
har adventsmØte. 

Minner om lags-
kveld 
Enebakk Landbrukslag. 

Foig med 
i 

nrmiIjoet 

Ii5jnett 

4 	  Jiijutt 

Konfirmanter fra 1930 
Her bringer vi enda et 
gammelt 	konfirmant- 
bilde, denne gangen fra 
1930, og det er Anna Nord-
by som har lint oss blUe-
det. 

I første rekke fra v. ser 
vi: Solverig Solberg Han-
sen, Astrid Kjrud, 
Magnhild Aasli Buer, 
Hedvig Odegárd Killerud, 
Dorete Bekkensten Furu-
lund, Martha Arnesen, 
Presten, Mary Langbrã-
ten, Anna Kaspersen, Ger-
da Sandãs Westlund, Ella 
Huseby Bognerud, Mart-
ha Wennevold Marthinsen 
Gerd Vârygg Nygãrd. 

Andre rad fra V.: War 
Myhrer, ? , Signe BØler 
Torgersen, Anna Brãten 
Nordby, ? , Margit Haug, 
Gudrun Vestby ?, ? , Gui-
borg Pettersen, Magna 
Svingen, Bergliot Som-
mer, Ragnhiid Bakk Hau-
gen, Signe Krogstad Buer, 
Helene Rud Bylterud, Gi-
na Sylliâs Sundby, Jenny 
Haga Jansen, Knut Kilie-
rud, Johannes Haug, Hel-
ge Nordby, Birger Han-
sen. 

Tredje rad fra V.: ?, Jon-
fly Rud, ?, Ostii, Hans 
Foss, Reidar Wennevold?, 

Knut Hansen, Alf Rãnes, 
Eiiert Durud, Øivind 
Buer, Biger Buer, Osvaid 

Pedersen, ? Hâkon Be-
rgskaug, ? Georg Haga, 
Georg Jacobsen. 

4. rad fra v.: Arne Birke- 	Arnesen, Gunnar Solberg, 
lund, Rolf Bognerud, 	? Karsten Andersrud, ? In- 
Karsten Wnnevold,4rne w 	4' 	I ' - it  

SV sier: 

Nei til nedskiveringer i 
skolem og helse/sosialsektoren 
Kirkebygden barnehage 

Omsider er kommunal drift av 
barnehagen i Kirkebygden ved-
tatt. Etter mye om og men har 
tiertallet av de andre partiene en-
delig bestemt seg for a fØlge SV. 
Barnehagen settes i drift i kom-
munal regi sá snart som mulig. 
sa er det bare a bekiage at det 
har butt somlet slik at oppstar-
tingsdatoen ikke blir for 1.4.89. 

Vi tinner imidlertid grunn til a 
beklage at kommunestyrets fler-
tall forutsetter maksimalt antall 
barnehageplasser av Økonomis-
ke grunner. Dette er en faglig 
vurdering og ikke noe kom-
munestyret bØr legge seg borti. 
Barn har ulike behov, og dette 
ma tas hensyn til ved opptakene. 
Videre er det bekiagelig at et tier-
tall av kommunestyrets med-
lemmer nrmest fraskriver kom-
munen ansvaret for videre barne-
hageutbygging og -drift. 

Rãdmannens 
buds jettforslag 

I nr framtid skal radmannens 
budsjettforslag for 1989 behand-
les i formannskap og kommune-
styre. Dersom dette vedtas uten 
endringer, kan det karakterise-
res som en sosial katastrofe. At 
kornmunen har darlig Økonomi 
far sa vane, men det kan umulig 
vre riktig a foreta store ned-
skjringer i skole- og helse/sosi-
aisektoren, mens sentralad-
ministrasjonen berØres bare i be-
skjeden grad. 

Skolesektoren 
SV kan ikke gá med pa en vide-

re nedskjring av rammetime-
tallet. Vi gar inn for en full opp-
rettholdelse av dagens niva, som 
dessverre heller ikke er godt nok. 

Videre godtar vi ikke at til-
synsvaktordningen ved skolene  

skal angripes. Denne ordningen 
er av stor betydning for kom-
munens kulturliv. 

Ogsa samlingsstyrerordningen 
ma beholdes pa dagens niva. 
Dette er ikke - slik enkelte har 
pastatt - en ekstraiØnnsordning 
for lrerne, men en nØdvendig 
vedlikeholdsutgift. 

Helse- og sosialsektoren 
Her ma det virkelig skje pa-

plussinger i forhold til rad-
mannens forsiag. Se f.eks. pa  bar-
nehagesektoren. SV godtar ikke 
at familiebarnehagen pa Flateby 
legges ned. Dette vii vre i strid 
med kommunens tidligere in-
tensioner og intet mindre enn en 
skam. Likeledes gar vi inn for a 
opprettholde stØtten til de priva-
te korttidsbarnehagene. Disse 
fyller opplagt et behov. 

Vi godtar heller ikke at heise-
stasjonen pa Flateby legges ned,  

at ekstrahjelp ved legesenteret 
bortfaller, eller at det skjres 
ned pa vikarhjelpen ved syke- og 
aldershjemmet. 

Radmannen foreslar ogsa ned-
skjringer i forhoid til Helse- og 
sosialstyrets forsiag - i Økono-
misk sosiaJ.hjelp og barnevem. 
SV vil karakterisere dette som 
tragikomisk. Det dreier seg om 
lovbestemt stØtte. Ingen Ønsker 
at Økonomisk sosialhjeip skal 
vre hØyest mulig, men vi ma 
stikke fingeren i jorda>>. Folk 

har problemer i dagens Norge. 
Postene burde snarere Økes. 

Kultur 
Vi vii ogsa nevne kultursekto-

ren. Her ma det ogsa foretas pap-
lussinger. Ikke under noen om-
stendighet godtar vi f.eks. redu-
serte beviigninger til ungdoms-
kiubbene. 

Styret i Enebakk SV 



Bildet I Vignett nr 43 av villaen til MjØnli 
fotografert fra Kirkebygden skole var 
nok et velkjent sted for mange enebak-
kinger. Ekstra hyggelig var det a regist-
rere at mange yngre ringte oss denne gan- 

gen. 
Av de mangae riktige svarene som kom 

inn har vi trukket ut fØlgende, som far 
hvert sitt todd i pengetotteriet: 

I 

NA
0 

 
ER UTVALGET 
I HVILESTOLER 

STORST! 

PILOT 

En gjennomfort, 
elegant stol med en fantastisk 

sittekomfort. Stolen er 
svingbar og kan reguleres fra 

sittende til liggende stilling og 
er en opplevelse a ..bo i'. 

Leveres tiitJ understell i tys be4ç 

GRATIS 
TILKJORT 

0  
Krakk kr 1345.- 	 MONTERT! 

ET MØBEL FRA 

jellegierde 
/ Stol i 

/ KR 4285..   

SE OGSA SALONGNYHETENE 

<MARCO> OG << KING > ERA HJELLEGJERDE UTSTILT HOS OSS 

VELKOMMEN TIL 1500 m2  MOBELUTSTILLING! 
o 

STOR, GRATIS PARKERINGSPLASS FOR VARE KUNDER! 

O.SYV[PS[N 
møbelforretning ols 

Sorumsgt. 3-5. TIf. 06/81 10 51 

Finansiering: 
Avbetaling v/Bokreditt 

(35% kont.) 

0-kontant ved: 
Kjøpekort - Multikort 
Norgeskortet - Cresco Card 
Møbelfinans 

n ii is U 	iii 	ii •• iii ii 
In nuri iUbl 

LILLESTMM MBBELSENTER 

Apningstider: 
Mandag 	 10.00-17.00 
Tirsdag-onsdag- 
fredag 	 09.00-17.00 
Torsdag 	 09.00-19.00 
Lørdag 	 09.00-13.15 

Kj"ent i'* Enebakk 
Etter julemesser og andre arrangement er kinoen 

i gang igjen med ordinare forestillinger bade tors-
dag og sØndag. 

Torsdag, samt sØndag, vii ung-
domsfilmen BeintØffe purker bli 
vist med Tom Hanks fra Big i ho-
vedrollen. Byen er Los Angeles. 
Aret er 1987, og store problemer 
er pa gang. En organisert bande 
pa aller hØyeste  nivâ, truer det 
frie samfunn og enhver person 
som prØver a sette seg opp med 
dem. To menn blir piukket Ut til 
jobben med a avslØre forbryter-
ne. De er de beste av de beste fra 
L.A.s politidepartement. 

KJEfrtPEft'TLi6 f$7E% &'14 

//C1ffLRTLN 

Ragnhild Rust, Flate- 
by 
Øyvind Orderud, Kirke-
bygden 
Ragnhild Kigen, Kirke-
bygden 

Her kommer et nytt bil-
de, og hvor er nâ dette? 

Vet du svaret, sã skriv 
til oss, eller ring HE 92 60  

04, innen frstkommende 
tirsdag, sá blir du med i 
trekningen av nye lodd i 
pengelotteriet. 

En film av Ulf Andrée 
Etter Gunnel Lindes bok 

MAJA EKMAN MARTEN EKMAN 
BIRGITTA ANDERSSON 

SYNCRON 	 SMDEWS i. 
Med Lille-Kias i kofferten er 

en kjempefestlig svensk barne-
film for store og smã. SØsken-
paret Anneli og Nikias fra Stock-
holm far by til a bli med sin noe 
originale tante Tinne pa en ukes 
tur til Danmark. De tre besØker 
berØmte steder i KØbenhavn, og 

Nok en svensk barnefilm-suk-
sess! 

Og sØndagens voksenfilm er 
kinokomiteens favoritt-film. Ba-
bettes Gjestebud, dansk storflim 
etter Karen Bhixens roman av 
samme navn. Filmen ble hedret 
med Oscar for arets beste uten-
landske film, og som en uten-
landsk avis skriver: - Denne fib-
men kan ikke anbefales sterkt 
nok. Beste danske film pa 30 ar. 

Litt om handhingen: Aret 1871, 
hun har flyktet fra urohige tider i 
den store verden utenfor, nrme-
re bestemt Paris, og blir nâ bo-
ende pa Jyhland hos to gamle 
jomfruer som tjenestejente i hu- 

det aller morsomste er seivfØige-
big den Zoologiske have. Plutse-
hg hender det noe som forandrer 
hele reisen. Barna vinner nemhig 
en lys levende ponni, som lyder 
navnet Lille-Klaus. Men prob-
lemet er: Hvordan fà hesten med 
seg hjem til Sverige. 

set. 114 ar koker hun fisk og Øie-
brØd for dem, inntil et brev fra 
Paris forandrer og forlØser henne. 
Babette har vunnet den store 
gevinsten i lotteriet og vii gjerne 
gi en festmiddag pa den avdØde 
prestens 100-àrsdag - de to jom-
fruers far og grunnieggeren av 
den hue sekten pa stedet. 

Babette skaffer ahie ravarene 
fra Frankrike. Redselen brer seg 
blant den puritanske befolknin-
gen nâr varene kommer; levende 
skilpadder og fugler, ting de ikke 
tor gjette hva er, og yin! Er det 
Herrens straff som endehig har 
nadd dem? 

Sett av denne sØndagen. 

- Hun var kommet fork Iedd som 
en tigger, men det viste seg at hun 
var en erobrer. 

/'Ure,i l?!h, 

Just Betzer presenterer 
Karen Blixens verdenssuksess 

Babettes Gi estebud 
En film av Gabriel Axel 

Stephane Audran  -  Birgitte Federspiel - Bodil Kjcr -Jarl -Jar KulIe - Jean-Philippe Lafont 
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DER DEN 
STERKESTE 
OVERLEVER... 

dudley liza 
moore minnelli 

Blakk - 
men med humor 

millionklassen. 
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Presidio 

DER FORBRYTEL-
SEN FANT STED med Se-
an Connery og Mark Har-
mon. En militr politi-
mann blir brutalt skutt 
ned og drept. OberstlØyt-
nant Sean Connery og p0-
litiinspektør Mark Har-
mon blir sammen satt til a 
etterforske mordet. Men 
han Ønsket ingen assi-
stanse i mordetterforsk-
ningen, heller aksepterte 
han ikke datterens for-
elskelse. 

TO S0STRE FOR MYE 
med Bette Midler og Lily 
Tomlin. Dette er historien 
om to par eneggede tvil-
linger, født pa samme tid 
og sted, der to av babyene 
dessverre blir forbyttet. 
En + en = tvillinger. 
To + to = kaos. 

Rob Lowe er ute med en ny 
	ung mann som kommer lett 

film, MASKERADE. Han 
	

inn i de rikes miljØer.  Og dette 
spiller en ung lykkejeger som 	skaper en masse problemer 
jobber som kaptein pa en 

	
for ham 

yacht. Han er en veltaiende 

ERIKA 
COMING iT) AMERICA 

FOR MINE FOTTER  

BRUN BITTER — En ny 
fulitreffer fra regissøren bak 
-Hard Asfalt>'. En film om 
mord og kjierlighet med bra 

norske skuespillere: Frank 
Krog, Kristin Kajander og 
Anne Krigsvoll. 

Flateby Kino prØver i stØrst 
mulig grad a sette opp norske 
filmer, mener det er en opp-
gave for alle landets kinoer, 
og blant ârets norske filmer 
hØrer ogsâ Lasse Glomms 
SWEETWATER. 

Filmen tar for seg men-
neskets vilje til a leve, og  

overleve i et samfunn, der ver-
dier som vi kjenner dem i dag, 
rakner, og anarki hersker. Al-
le opptakene til filmen er 
gjort utenfor Roma og Lon-
don. En sterk og personlig 
film - en viktig fremtidsver-
sjon, som ikke akkurat er 
oppløftende. 

En annen film som nok og-
sâ kan vre med pa a fâ dis-
kusjonen igang er JESU SIS-
TE FRISTELSE. Hvordan 
man oppfatter religion og i 
hvilken grad man er tilknyt-
tet den, er sterkt varierende 
fra person til person. Allerede 
fØr denne filmen var ferdig 
skapte den enorm debatt og 
motforestillinger. Men vi lever 
i et demokrati, vâre liv er ba-
sert pa antagelsen at sannhe-
ten best kommer fram ved at 
alle far si hva de mener, om de 
er religiØse  eller ikke. 

Alle beundrere av Robert 
de Niro, her er han igjen i fil-
men KAPPLØP MED TI-
DEN, denne gang som en 
barsk dusØrjeger. Charles 

E SU 	
EN MARTIN SCORSESE FILM 

'THE LAST TEMPTATION 

ISrE 	
OF CHRIST ip

NSTEMSE 
BARBARA HERSHEY 

DAVIDBOWIE 10 

Grodin underslo 15 mill, dol-
lar. Mafian vii ha ham dØd, 
FBI vil ha ham levende. Ro-
bert de Niro vil bare ha ham 
til a holde kjeft. 

Historien om en mann, en 
kvinne og en kanin - en trio i 
trØbbel. HVEM LURTE RO-
GER RABBIT: Dette er fruk-
ten av et samarbeid meilom 
Disney og Steven Spielberg. 

Ellers kan nevnes disse 
filmene som ogsá kom-
mer pa Flateby kino: 

Tom Cruise i COCTAIL. 
KATY, DEN LILLE LAR-
yEN. Et eventyr for hele fa-
milien. 

BIGFOOT og familien Hen-
derson. 
Stanley Kubricks CLOCK-
WORK ORANGE. 

HAIRSPRAY. 
ROD PURK med Schwar-
zenegger og Belushi. 

Flateby Kino har 3 

komedier dere kan 

se fram til: 

Eddie Murphy i AMERIKA 
FOR MINE FØTTER. Prins 
Akeem bor i Zamunda, et 

ARTHUR 2 ON THE 
ROCKS med Liza Minelli og 
Dudley Moore. Arthur er til-
bake, alle kinogjengeres fa-
voritt-milionr, playboy og 
drukkenbolt. Denne gangen 
biakk, men med humØr i miiii-
onklassen.  

land langt borte. Han blir var-
tet opp av trofaste tjenere og 
kongen og dronningen har 
plukket Ut en vakker brud til 
ham. Men han vii velge sin 
brud seiv og reiser til 
Amerika ... der eventyret slut-
ter og var historie begynner. 



Skisamling pa' Espedal 

Hele gjengen samletfØr dagens trening. 

VOW 7 
Okte barnehagesatser 

Formannskapet vedtok 
mandag kveld med 6 mot 
3 stemmer a Øke barne-
hagesatsene for 89 med fi-
re prosent. Ap's repre-
sentanter Ønsket a be-
holde dagens satser. Sa-
ken blir endelig avgjort i 
kommunestyrets desem-
bermøte i forbindelse 
med budsjettbehandlin-
gen. 

Det betyr at laveste sats nâ blir 

Formannskapet gikh 
mandag kveld moti stem-
me inn for a heve de kom-
munale avgiftene I trâd 
med rádmannens bud-
sjettforslag. Det foreslâs 
Økninger i disse avgiftene 
pa fra 5 til 15 prosent. 

Formannskapet gikk imidler-
tid enstemmig inn for râdman-
nens forsiag pa a Øke tilknyt-
ningsavgiften for kloakk med 90 
prosent. 

Dersom 	kommunestyret 
19.desember slutter seg til for- 

Formannskapet vedtok man-
dag kveld med stort flertaiJ en 
husleieØkning pa inntil prosent 
for pensjonistboligene fra 1.1.89. 
Kommunestyret avgjØr endelig 
saken 19. desember 

Dersom kommunestyret gâr 
inn for den Økte husleien, betyr 
det at en liten leilighet kommer 
til a koste 750,- pr mnd i stedet 
for 452, en mellomstor, 950 i ste- 

1.300 for heldagsplass mot 1250 i 
ár, og hØyeste  sats for heldags-
plass blir 2.600 i stedet for 2.500 
som I dag. 

Satsene er relatert til foreld-
renes inntekt. Tjener man under 
123.200 kroner far man 
friplass.Laveste sats f.r de med 
inntekt opp til 154.000 kroner. 
HØyeste sats far de med inntekt 
over402.900. 

Ogsâ egenbetalingen for kost 
foreslâs Øket med 4 prosent. 

mannskapets flertallinnstilling, 
betyr det at renovasjonsavgiften 
Øker med 10 prosent, med halv 
avgift for minstepensjonister, 
feieravgiften 	med 	fire 
prosent,(her var vedtaket i for-
mannskapet enstemniig), kloak-
kavgiften med 15 prosent, og sep-
tikrenovasjon med 10 prosent. 

Fremskrittspariets øyvind 
StrØm foreslo en Øknlng pa 5 pro-
sent over hele linja, bortsett fra 
feieravgiften og tilknytningsav-
giften, hvor han var pa linje med 
de andre representantene.. 

det for 564, og en stor leilighet 
1250 i stedet for 790. 

øyvirid StrØm,  Fr.p. stemte 
mot husleieØkningen. 

Magne Berg, Ap, framsatte 
forsiag om at helse og sosialeta-
ten skal sØrge  for at alle beboere i 
pensjonistboliger far hjelp til a 
sØke bostØtte. Dette forsiaget ble 
enstemmig vedtatt. 

Det har etter hvert bUtt en 
tradisjon at skigruppa i ElF 
reiser pa treningssainling til 
Espedal Fjellstue fØrste heig i 
desember. Da blir det leid 
buss, og for a fA fylt den opp, 
har foreidre og søsken an-
ledning til a bli med. 

I fir var antaflet kommet 
opp 1 60 stykker da pamel-
dingsfristen var ute, og der-
med matte de for fØrste gang 
stifle med to busser. - Turen 
er tydeligvis popu1r. 

Det var i alt 29 lØpere - fra 
ii ar og oppover - og fire tre-
nere som dro av garde fredag 
ettermiddag. 

Grunnlaget for vinteren er 
allerede unnagjort, sa dette 
skulle vre en del finpussing 
bade i kiassisk og fri teknikk. 

PA lØrdag var det Ut I lØypene 
2 ganger. Alle med ski pa bei-
na, og de som ikke trente, 
hadde ftt en eller annen opp-
gave a utfØre. En av foreld-
rene hadde med videoopp-
tager og tok opp film av bade 
store og sma. PA lØrdags-
kvelden var det --ling i 
TV-stua hvor filmen ble avs-
pilt, og alle flkk settog kom-
mentert bade sine gode og 
darlige sider. Filmen vii bli 
tatt vare pa og vist pa ski-
avslutningen til vãren. 

SØndag vâknet vi til 10 cm 
nysnø, men innen vi skulle Ut 
i lØypene,  var de ferdig prepa-
rerte og klare til nye dyster. 
Men det var ogsa dagen for 
hjemreise. Fjellstua er virke-
lig en perle i Oppland. Den 
ligger ved Espedalsvannet og  

er flittig brukt av elitelØpere i 
flere skigrener. Skiskyttereli-
ten var ventet pa sØndag, men 
dem flkk vi dessverre ikke 
mote. 

A reise pa samling med sa 
mange unger skulle vel by pa 
noen problemer, men makan 
til unger som det er i ski-
gruppa skal vi lete lenge etter. 
Ingen sure miner elier krang-
ler sâ langt man kunne Se, og 
var det noen som i sin iver 
ropte pa mamma elier pappa, 
sa var det ailtid en voksen 
som stilte opp. 

Disse turene er virkelig a 
anbefale, og det er nok ikke 
siste aret at skigruppa ma 
stifle med 2 busser. 

Til alle skilØperne:  Lykke 
til og tvi, tvi.... 

OddbjØrg 

Okte avgifter 

Okt husleie for 
pens jonister 

Foreidrenes inntekt 
skal avgjøre betalingen 

Formannskapet vedtok man-
dag kveld at foreidrebetalingen 
skal knytte seg til foreidres inn-
tekt, ogsânar det gjelder betaling 
for funksjonshemmede barn i 
barnehagene. Vedtaket var i trad 
med 	 râdmannens 
innstffling. Pa bakgrunn av 

henvendelser om redusert be-
ta1ing, fattet helse og sosialstyret 
tidligere vedtak om a anbefale at 
barn som har fátt barnehagep-
lass p.g.a. funksjonshemming, f.r 
laveste sats i kommunens be-
talingsregulativ. 

Annonser leses 
av folk flest 

Hva skier i Enebakk? 
Vi vii gjerne vite hva barn - ungdom og 

voksne gjor og tenker! 

' 
Ring eHer skriv til 

r 

01%lueff 
Postboks 62, 1912 Enebakk 

TIf. 92 65 40 - 9265 50 

Frode Michalsen trenerfri teknikk. 

AVISEN KOMMER 
*i*p pk*I,gy, 



Abonner ná og fá 
Vignett gratis 
ut áret 1988. 

Kr 220. 
(Arsabon nement) 

ttt 

og bli med i rekningen av 
atkurv gitt av: TOMS 

MAT KARE'S 
DAGUCVARE 

Vignett 
Gaven som gleder - 

hver uke. 
Gi et ársabonflemeflt 

I juegaVe. 
Ring: 926550 

Gavekort 
fáesi 
var redaksjon. 
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Flateby 

Stemningsfullt p 0  a Senteret 

Julenissenefikk straksfØlge  av en hcerskare 
forventningsfulle unger. 

Nissene forte an i gangen rundt juletreet. 

Og sd kom nissene til Flate-
bysente ret! 

Si kom julenissene til Fla-
tebysenteret, med musikk og 
poser, da julegrana ble tent 
lØrdag ettermiddag. Det var 
Stranden skolemusikkorps 
som foresto arrangementet, 
som de skal ha all zere av. 

Allerede tidlig pa for-
middagen stilte korpsets 
folk opp, med saig av varm 
gløgg, pØlser og rimelige 
pepperkakebokser som gikk 
unna. Flotte julenek kunne  

man ogsâ fã kjØpt seg. Varm 
gløgg kunne saktens trenges 
i det iskalde varet. 

Klokka halv fire presis ble 
julegrana tent og lyste stem-
ningsfullt opp pa Senteret, 
og oppslutningen var den go-
de gamle. Massevis av bade 
voksne og barn hadde samlet 
seg, og pa plassen foran 
sportsforretningen 	sto 
Stranden skolemusikkorps' 
nisseorkester klar, og stemte 

i med <<Glade jut>> mens nis-
sene forte an i gang rundt ju-
letreet, som ná lyste vakkert 
mot den kalde kveldshim-
melen. Korpsets aspiranter, i 
nissehabitt fungerte som for-
sangere, og den jobben skal 
de ha ros for. 

Som avslutning delte nis-
sene ut poser til barna i trãd 
med godt innarbeidet tradi-
sjon. 

eU.iintt Lokal avisa 
ingen enebakking kan unnvere! 

Kan du? 

Telefonen er betjent i kveld, onsd. til kI. 21.00: 92 65 50-92 65 40-92 60 04 



Jo, internasjonalt ma 
virkelig were rette or-
det a bruke pa Soiheim 
Cafe i Ytre etter at nye 
iñnehavere overtok. 

Fredag kveld gjenâpnet Solheim 
med nye innehavere, Tefik Ergul 
og Suleyman Karagoz, begge tyr-
kiske. Og tyrkisk kokk er det og-
sá pa Solheim. Han heter Levent 
Kilinc. Men menyen, den skal, i 
alle fall til a begynne med, preges 
av spansk og italiensk kjØkken. 
Arsaken til det er grei: Bade 
Tevfik og Levent har jobbet i 
spanske og italienske restauran-
ter tidligere. Har du sett dem fØr? 

Det kan nok stemme. De har 
blant annet vrt pa La Casita i 
Ski, og pa Ristorante Italia pa 
Flateby. To restauranter med 
italiensk tilsnitt i Enebakk 
skremmer ikke Tevfik. Behovet 
er der, og vi haper at driften skal 
biomstre, We pa Fiateby, og 
her hos oss, sier han. 

Men selv om de nye innehaver-
ne satser pa spansk og italiensk 
blir det ogsâ bade norske og tyr-
kiske og andre varianter pa me-
nyen. Restauranten tar sikte pa 
A holde ápent hver dag, med dis-
kotek pa lØrdagen. 

Inntil man ser hvordan det gâr, 

Foig med 
I 

narmiljoet 
LES 
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Tevfik Ergul (t.v.) og Levent Kilinc kunne allerede lØrdagfriste  med en rik-
holdig meny. 

Internasjonalt 
pa Solhei*m cafe 

Kokken, Levent Kilinc ifull gang med âforberede  en 
lekker italiensk rett... 

Naringsdrivende 
vii bygge hybeibygg 
Det ser likevel ikke 

helsvart ut nãr det gjel-
der mulighetene for *'A fã 
reist et hybelbygg i Ytre 
Enebakk. Etter at Tomte-
seiskapet avviste søkna-
den fra tre av kommunens 
naringsdrivende om et 
egnet areale pa 3 - 4 mâl, 
vedtok formannskapet 
mandag kveld enstem-
migâ ta opp forhandlin-
ger med søkerne med tan-
ke pa a finne en IØsning 
pa tomtespØrsmâlet. 

Det er Knut Thorvaldsen A/S, 
StrØmsborg og Enersen A/S og 
Per Erik Østli, A/S som Ønsker 
ga sammen om a bygge et hybel-
bygg i Ytre Enebakk. 

SØkerne tenker seg et bygg 
med rundt 10 - 20 hybler/hybel-
leiligheter og nar tomtespørsma-
let er avklart, regner man med en 
byggeperiode pa ca 1/2 ar. 

I Tomteselskpets vedtak om a 
avsla sØknaden, ble det antydet 
at dersom Block Watne trekker 
seg ut fra Nylendeprosjektet, kan 
sØkerne eventuelt innpasses i 
oadet der Block Watne skulle 
ha bygget sine eneboliger. 

Av Stian Thoresen 

SØndag den 27. november 
var Drivs basket-gruppe pa 
dugnad for a ra litt ekstra 
penger i kassa. De hadde sagt 
ja til a flytte et par kontorer 
og et lager for et firma i Oslo. 
Dette regnet de med at de 
skulle klare pa en dag, sá de 
satset pa a ta dette etter at 
Drivs herrer og darner hadde 
spilt en hjemme-kamp liver 
sØndag. Begge lagene vant 
Mart, damene vant faktisk 
med hele ett hundre poeng! 

Kontorene og lageret skul-
le flyttes fra Bryn i Oslo til 
Spydeberg. Guttene og jen-
tene i Drivs BBK skulle fà 
9 000 kroner for flyttejobben. 

Klokken halv ett troppet 
herrelaget og juniorlaget opp 
pa Bryn, mens jentene sam-
let seg i Spydeberg. Da gut-
tene pa Bryn flkk se lageret, 
forstod de nesten straks at de 
ikke vile rekke dette pa sâ 
kort tid likevel. De fant ut at 
de kom til a trenge en lastebil 
for a fá denne jobben unna-
gjort, sâ de flkk leid en la-
stebil med sjáfør til a kjØre 
bort en del for guttene. Bilen 
kjØrte tre turer og brukte pa 
det fern timer. Dette kostet 
basket-gruppa 1 000 kroner. 
Men ennâ er det jo igjen 8 000 
kroner. 

Disse pengene skal vel bru- 

- Jeg synes Tomteselskapets 
vedtak gjenspeilet en merkelig 
vurdering, og vii karakterisere 
det som en underlig mate a gripe 
fatt i nringslivets initiativ pa. 
Vi ble overrakset over den lem-
feldige behandlingen vi fikk i 
Tomteselskapet og er na glad for 
at formannskapet har vedtatt a 
imØtekomme sØknaden ved a ta 
opp forhandlinger med oss med 
tanke pa a finne fram til en lØs-
ning, sier Knut Thorvaldsen. - 
Søknaden var forØvrig  stilet til 
kommunen, og ikke til Tomtesel-
skapet, sa vi skjØnner  ikke hvor-
for den havnet i Tomteseiskapet 
i det hele tatt. En av grunnene til 
at vi stilet sØknaden til kom-
munen var at vi kunne tenke oss 
muligheten av a finne en egnet 
tomt i tilknytning til industri-
omradet i ødegardslia. 

- Bygger dere for a dekke eget 
behov, eller vii andre kunne là 
sjansen til a là seg hybellhybel-
leilighet i dette bygget. 

- Vi pianlegget bevisst en over-
kapasitet i forhold til reeile egne 
behov, slik at her vii det ogsa 
kunne bli plass for andre boligsØ-
kende, og vi er ogsa apne for a 
kunne imØtekomme noe av kom-
munens behov, sier Thorvaldsen. 

kes til nye drakter, samt en 
del turneringer nár de byr 
seg, sier Knut Andersen som 
er en av nØkkel-personene i 
den vel-organiserte basket-
gruppa Driv etter hvert har 
utviklet. Gruppa har ogsá litt 
penger i kassa fra fØr, sâ gut-
tene pa junior-laget ser et lys 
i tunnelen nàr det gjelder 
àrets store begivenhet; Casio 
Cup. 

Casio Cup er en turnering 
for unge basketball-lag fra al-
le land. Turneringen fmner 
sted 1 GØteborg i Sverige. 
Guttene gleder seg som bare 
det, enda turneringen ikke er 
fØr i mai. 

I tihlegg til den laste-bilen 
som var i bruk sØndag, var 
ogsâ to varebusser og en va-
rebil med tilhenger med og 
fraktet. Guttene og jentene 
jobbet til klokken halv ti, 
men rakk ikke a bli ferdige 
med ryddingen pa den bereg-
nede tiden. Men det skal nev-
nes at guttene og jentene ik-
ke ia pa latsiden. 

De bestemte seg derfor for 
A fortsette pa tirsdagen. (Alt 
matte flyttes fØr onsdagen): 

- Jeg tor ikke si hvordan 
jeg tror det gár, sier Knut og 
ler med hele seg. Men vi far 
yel tippe at det gikk unna 
som bare det, for basket-
gruppa i Driv, det er gjengen 
som star pa! 

fortrekker de nye innehaverne a 
kjØre forsiktig, men regner med a 
matte ansette flere folk etter-
hvert. Nytt interior skal det ogsa 
bli etterhvert, og pizzaovn er Un-
derveis, foreteller Tevfik, som ik-
ke Ønsker a tidfeste forandringer, 
fØr man far en fØling med driften. 

Da Vignett besØkte Soiheim 
lØrdag ettermiddag, kunne Tev-
fik og Levent allerede presentere 

en fristende meny, med blant an-
net mange eksklusive og fri-
stende fiskeretter. Og prisene er 
meget overkommelige. 

- I tillegg til restauranten, 
kommer vi ogsâ til a ta imot be-
stilhinger pa snitter og koldtbord, 
og dessuten kan folk bestille fra 
var meny, og ta med hjem, sier 
Tefik, som ogsa forsikrer at det 
skal bli skikkeiig norsk julemat 
pa Sotheim allerede neste uke.. 

Basket-dugnad 

fik)(00W am 
av fi,IkftMt 
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Av Edith Haug 

I hØst igjen har løypegjengen I Skiforeningen (Ene-
bakk lokalutvalg) vart ute og ryddet opp I skilØypene 
rundt i Enebakkskogene. Det er utrolig hvor mye som 
vokser opp I løpet av en kort sommer, teinung og smá-
trr har nâdd knehøyde der det I fjor ikke var noe som 
heist. Flere steder har ogsã stØrre trr veltet og lagt 
seg pa tvers av løypene. Med larmende ryddesager og 
mer stillegãende grenklippere, Økser og malepensler 
har løypegjengen systematisk arbeidet seg gjennom ki-
lometer pa kilometer av løypetraseer. Duftende kaffe-
bat med tyri som flammer varmt og deiiig ved mid-
dags-leite, forteller at løypegjengen er I farta! 

Nye lØyper 
Noen helt nymerkede iøy-

per vii man ogsâ oppdage i ãr, 
som for eksempei skiiØypa fra 
Mjr Ungdomsskoie og opp 
til Drivpiassen og videre inn-
over til Sagstua. Likeledes en 
avstikker Ira Gravtjern og 
nordØstover til skogsbiiveien 
meliom BØrtervann og For-
foten. Den siste lØypebiten er 
tin a benytte hvis man har 
kommet seg helt i sydenden 
av BØrtervann og vii over mot 
Holmetjern og lØypenettet 
der. Fra den sydvestiige en-
den av BØrtervann fØlger man 
da skogsbiiveien bare Ca. 500 
meter for lØypa  stikker rett 
inn mot Gravtjern. Ved 
Gravtjern gár man da sydover 
til Hoimetjern eiier nordover 
til Forfoten. Vi har ikke fatt 
satt opp skilt enda, men det 
star pa váre fremtidsplaner. 

Rundt det nyápnede ser-
veringsstedet KØlabánn er 
iØypene lagt litt om i ár for a 
rette ut noen fariige svinger 
og bratte utforløyper. Sá ná er 
det hele mer barnevenniig! El-
lers er en del kiopper reparert 
eksempelvis den innerst i HØI-
jern, og lØypa  ved Vikstjern er 
det ogsá forandret litt pa. 

<<Umulig>> sesong 
Noen VII kanskje spØrre 

hvor det ble av lØypeprepare-
ringen i lor vinter etter all 
den lovende forhândsrekla-
men. LØypekjØrerne  vare, 
som ogsa har et nrt sam-
arbeid med idrettslaget Driv 
og Enebakk idrettslag, fikk 
mye <<kjeft>> for at spor ikke 
var oppkjØrt, og over de fleste 
vannene matte folk trákke 
løype selv. Etter en fantastisk 
fØjulsvinter med tele langt 
ned i jorda og samtlige vann, 
myrer og bekker frosne, sa 
vinteren 1988 svrt sâ lov-
ende ut. Ja, alt var kiappet og 
klart, lØypene ryddet, kjØre-
redskapen overhalt, arbeids-
oppgavene fordelt. Men hva 
skjer? Jo, et mi1dvr som vi 
ikke har sett maken til, setter 
inn ved juletider og vedvarer 
til langt ut i februarmáned. 
Myrene blir vasstrukne igjen, 
og isen pa vannene gar delvis 
opp, i alle fall 1A overvannet 
der og bØlget i mildvret. Sã 
da snØen endelig kom og la 
seg over alt dette, var det helt 
umulig a kjØre over vannene 
og de stØrste myrene pa 
grunn av alt overvannet og for 
tynn is. I Nordmarka leste vi 

La oss hâpe at lØypekjØrerne  far penger til preparering ogsä i dr. 

Drømmedag i sporet. 

jo i avisen om flere svre mas-
kiner som hadde gatt igjen-
nom isen og som matte fiskes 
opp med militre helikop-
tere. Derfor ble bare en liten 
del av Enebakks omfattende 
lØypenett kjØrt opp i fjor yin-
ter. 

Ingen stØtte? 
I âr har vi fâtt et nytt pro-

blem. Telen og isen har allere-
de kommet, og alt ser svrt 
lovende ut for vinteren 1989. 

Men hvor har det butt av den 
pengestØtten som Enebakk 
Lokallag arlig har mottatt Ira 
kommunen? I disse kom- 
munale 	nedskjringstider 
har radmannen med et pen-
nestrØk fjernet hele stØtten til 
Skiforeningen! Det er da ikke 
nØdvendig med oppkjØrte løy-
per, i gamledager sa trakket 

vi jo lØypene  selv! - Hvorfor 
skal barna gá pa skiskole? 

Den edle kunst kan da foreld-
rene lre dem! - Bevertnings-
steder ute i skauen? Kan man 
ikke ta med nistepakke pa 
tur? - Det gjØr da ikke noe om 
lØypene gror igjen. Det er da 
sá koselig med lØyper som 
snor seg rundt trrne, det blir 
da sa mer naturlig! 

Vi kan jo enna ikke tro at 
dette er sant, sâ vi har for-
beredt oss som vanlig til vin-
teren og lagt vare lØypepla-
ner. Men hvis pengene helt 
uteblir, blir det ikke rare løy-
peprepareringen kommende 
vinter. Vi skal holde dere un-
derrettet om lØyper og tilbud 
hvis ikke kommunen eller 
vinteren svikter oss helt. 

sa et lite spØrsmal til slutt: 

Har du husket a betale kon-
tingenten til Skiforeningen i 
ar? Den skal jo betales i disse 
dager. 

GOD TUR! 



Kunsten skal engasjere 
ikke forflate livet 

Hassan arbeider akkurat net med et bilde med mye 
elementer fra gammel berbisk kultur. 

symbolikk som utrykker 
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Siste frist 
for gratis innføring i Enebakks 

NIERINGSLIVSKATALOG 
Pamelding innen 10. desember 

til E.HH.I. v/Sissel Otterbeck. 
TIf. 9244 14 - 8.00-16.00. 

Hassan Boukiod kan 
mer enn a sette fres pa 
byrákratiet for a << dek-
ke bord >> til flyktnin-
ger som skal komme til 
bygda. Innimellom sine 
mange gjØremãl som 
bygdas flyktningekon-
sulent fester han tan-
ker om solidaritet og 
forhold mellom men-
nesker til lerretet i far-
gerike penselstrøk. 

Hjemme i Kronaveien , vi-
ser Hassan oss en del av bil-
dene sine,som stilistisk spen-
ner over et vidt spekter, og 
som har hentet utrykksfor-
mer fra forskjellige kunst-
tradisjoner i forskjellige ver-
densdeler. Bildene spenner 
fra fargerik berbisk nasjona1-
dans , via marokkanske 
kunsttradisjoner (fra fØrko-
lonitiden) med symmetri sym-
bolikk, og bruk av skifttegn, 
til rent naturaistiske bilder, 
med motiver hentet fra for-
skjellige verdenshjØrner, alle 
med en ting til felles: De 
handler om samhold, solidari-
tet, og forhold mellom men-
nesker. 

Arne Ekeland og Gustav Vi 
geland er blant mine favorit-
ter sier Hassan. - De har fridd 
seg fra klisjeer og se pa den 
nakne menneskelighet. Disse 
to har betydd mye for det 
norsk samfunnsutvikling og 
norsk kultur. De utrykker ba-
de solidaritetstanken, og 
mednienneskelighet, som er 
grunnieggende verdier i et 
samfunn. Verdier som vi ma 
ta vare pa hvis vi vil overleve. 

Hassan begynte sin kunst-
neriske lØpebane allerede 
som 14 áring hjemme i Marok-
ko. 
Om marokkansk kunst for-
teller han at man for koloniti-
den var opptatt av symmetri 
og symbolikk, og at at skrift-
tegn ble brukt for a lage 
strukturer. 

- 55 âr under fransk koloni- 

herredØmme betydde et tap 
for marokkanske kunsttradi-
sjoner. Slik tradisjonell kunst 
ble nedvurdert. Det ble opp-
rettet kunstskoler, forbeholdt 
franskmenn, og skolene var 
preget av akademisme. Dette 
skjedde samtidig med at imp-
ressionismen var pa fram-
marsj i Europa, men den nád-
de aidri de franske kunstsko-
lene i Marokko. Skolene bur-
de selvsagt hentet impulser 
utenfra for a utvikle seg, sier 
Hassan. 

Hassans aller fØrste  bilde 
var et tre. 

- Treet er symbol for liv. Og 
jeg var veldig opptattav trr 
og trestrukturer. Jeg prØve a 
utrykke fØlelser ved hjelp av 
trr. Gamle trr, unge trr, 
glade og triste.... 

- Hvorfor stiller du ikke ut? 
SA langt har vi ikke sett bil-
dene dine pa lokale utstil-
linger. 

- Jeg har stilt ut, bade i 
England, og Nord - Afrika. 
Jeg har ogsa stilt ut i Norge 
alene, og sammen med andre 
kunstnere. Og jeg vil gjerne 
komme i kontakt med lokale 
kunstnere. Men alt tar tid. 
Hittil har jeg máttet bruke ti-
den min pa andre omrâder. 
Men jeg synes det er viktig 
ha flere utstillinger her i Ene-
bakk. 

Kunsten kan gjenspeile et 
lokalsamfunn. Men den bØr 
ikke forfiate livet. Noen me-
ner kunst bØr  ha et budskap, 
andre mener kunsten bør Ut-
rykke menneskelige fØlelser, 
reflektere levemáte. 

Hva mener du? 

- FØrst og fremst mener jeg 
det er viktig at kunsten ikke 
forfiater. Den bØr  vre enda 
mer engasjert i grunnleg-
gende samfunnsspØrsmál, og 
menneskelige forhold. I det 
hele tatt, ting som betyr noe 
for mennesker. 

Det viktigste er at kunsten i  

miljØet oppfattes som be-
tydningsfull og relevant for 
dem som bor der, og for 
andre.— Og, sier Hassan.— i 
Enebakk er det viktig a fá til 
enda flere utstillinger og 
kunstneriske aktiviteter.For 
eksempel kunne det vre en 
ide med kunstauksjoner med 
arbeider av lokale kunstnere, 
og hvor noe av inntekten gar 
til tiltak for et triveligere nr-
miljØ for alle grupper. Prisene 
matte selvsagt were over-
kommelige for de fleste... 

Kanskje Hassan selv kom-
mer til a sta for noen av disse. 
Akkurat nâ arbeider han med 
en samling med hovedvekt pa 
symbolikk i gammel Nord - 
Afrikansk kultur. 

En annen samling han ar-
beider med har menneske-
rettigheter som tema. 

II 
Dersom kommunestyret ved 

budsjettbehandlingen 19 desem-
ber, gar inn for formannskapets 
flertallsinnstilling,betyr det at 
rammetimetallet i skolen blir 
opprettholdt 	pa 	dagens 
niva,helsestasjonen pa Flateby 
opprettholdes, tilskuddet til pri-
vate barnehager og parker like-
sa, og familiebarnehagen pa Fla-
teby blir ikke nedlagt! - Videre vil 
kulturetaten fA 70.000 kroner mer 
A rutte med.Teknisk styre vil f 
100.000 kroner mer, 80.000 kroner 
blir satt av slik at landsbruksvi- 
karstillingen 	 kan 
besettes. Formannskapet har 
gâtt inn for omprioriteringer pa 
tilsammen 1.6 millioner,som er 
1,5 prosent av hele 89 - bud-
sjettet pa 116 millioner.Midlene 
til de tiltakene formannskapets 
flertall har valgt a prioritere, skal 
dekkes gjennom innsparinger pa 
lØnnsutgiftene, i sentraladmi-
nistrasjonen, og I helse og sosi-
alsektoren. 
økte husleieinntekter fra kom-
munale boliger, samt Økte kom-
munale avgifter skalogsa bringe 
inntekter til de prioriterte opp- 

'gavene, sammen med Økte 
skatteinntekter, midler fra 
skattefordelingsfondet og over-
føring av inntekter fra kommune-
skogene. 

Endelig Ønsker formannskapet 
A bevilge 400.000 kroner til kb-
akkplaniegging i Ekebergdalen. 
Penger til dette tar man fra fond, 
egeninnsats og tilskudd fra Mu-
jØpakke Romerike. 

Formannskapet vedtok end-
ringene i radmannens forslag pa 
bakgrunn av flnansutvalgets inn-
stilling. Finansutvalget er sam-
mensatt av representanter fra 
HØyre, Arbeiderpartiet og Frem-
skrittspartiet. Forut for at finan-
sutvalget la fram sin mnnstilling 
til formannskapet har det vrt 
arbeidet intens i de politiske 
partier, og mandagens vedtak i 
formannskapet tyder pa at det er 
tverrpolitisk enighet om opp-
rioritering av barn. 

Finansutvalgets innstilling 
inkluderte ikke fortsatt drift ved 
familiebarnehagen pa Flateby, 
men dette ble foreslatt av politi-
kerne under formannskapets be-
handling. Bare Fremskrittspar-
tiet stemte mot dette. Videre var 
det m flnansutvalgets forslag for-
eslatt en mnnsparing pa helse og 
sosialsektoren pa driften pa 
110.000 kroner i forhold til rad-
mannens forslag. Formannska-
pet vile imidlertid bare spare inn 

50.000 kroner her, og derigjen-
nom gi rom for mnnstallering av 
trygghetsabarmer til eldre i 
kommunen. Arbeiderpartiet 
Ønsket a styrke skolen med yt-
terligere 
100.000 kroner, og flkk tre stem-
mer for det forslaget. 

Nar det gjelder innsparIng pa 
lØnnsutgiftene er dette foreslatt 
gjennomfØrt ved innsparing gjen-
nom ansettelsesstopp kombinert 
med mulige endringer i arbeids-
omrader for ansatte.Eventuelt 
kan det komme pa tale og inndra 
stillinger, men det skal vurderes i 
forbindelse med ny organisa-
sjons og bemannmngsplan 

Finansutvalget hadde operert 
med Økte husleieinntekter pa 
250.000 kroner i forhold til rad-
mannens forslag. I formannska-
pet framsatte 
Tore Tidemann, H, forslag om yt-
terligere Økning, til 370.000. 
Økningen skal tas inn gjennom 
reduksjon av tap pa inntekter i 
forbindelse med at leiligheter 
star ledig i perioder. Her har man 
i dag et tap pa 160.000 kroner (18 
prosent). Videre foreslas innfØrt 
prmnsippet om 6 prosent forrent-
fling av kaptitalen, (I dag repre-
senterer kommunens totale bo-
ligmasse 15 millioner ), og ende-
hg inndekning av vedlikehold-
sutglfter. 

STILLING LEDIG 

Enebakk kommune 
Pleie- og omsorgsavdelingen. 

StHlinger som hjemmehjelp 
og aktivitOr/assistent 

Innen pleie- og omsorgsavdelungen er fØlgende  stillinger 
ledige: 
1. Fast ½ stilling som hjemmehjelp fra 1.1.89. 
2. Vikariat i ½ stilling som hjemmehjelp forelØpig fram til 
22.4.89, men med mulighet for forlengelse. 
3. Vikariat i ½ stilling som aktivitØr/assistent fra 1.1.89 
og forelØpig  fram til 1.7.89, men med muhighet for for-
lengelse. 
Stillingene 1 og 2 kan eventuelt besettes av en person i 1/1  

stilling. SØkere ma gjØre  oppmerksom pa om de er inter-
esserte i hel stilling. 
For stilling 3 tas det forbehold om formannskapets 
godkjenning. 
Stilling som hjemmehjelp avlØnnes i lØnnstrinn  10-17, 
varierende fra kr. 50.145,- til kr 64.499 pr âr i ½ stilling, 
med topplønn etter 16 ars lØnnsansiennitet. Inntil 6 ár 
for arbeid i hjemmet kan godskrives. 
Stilling som aktivitØr avlØnnes i lØnnstrinn 13-18, vane-
rende fra kr 55.598 til kr 67.097 pr. ár i ½ stilling med 
topplØnn etter 16 âr. Stilling som assistent avlØnnes til-
svarende som hjemmehjelp. 
For stillingene gjelder vanhige kommunale tilsettingsvil-
kâr i henhold til by, reglement og avtaler. 
Nrmere opplysninger om stihingene kan gis ved hen-
vendelse til pleie- og omsorgsleder Ohr, tif. 09/92 44 60. 
SØkerne ma angi hvilken stilling som sØkes. 

SØknad med kopier av vitnemâl og attester sendes Ene-
bakk kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 
17. desember d.á. 



ENEBAKK KOMMUNE 
Helse- og sosialetaten 

Kirkebygden barn ehage 
skal settes i drift fra 1.4.89 i nye, [lotte lokaler. 
Barnehagen vii fã 9 piasser for barn meilom 0 og 3 âr, og 
18 plasser for barn meilom 3 og 6 âr. 
For a ra tilbudet i gang som forutsatt, tar vi sikte pa a til-
sette fØlgende personate: 
A. Styrer med 5Ovc aciministrativ ressurs. Avlønning 1 

stillingskode 6712, lØnnstrinn 22. 
B. 2 fØrskoielrere. AvlØnning i lØnnstrinn 16-21 med 

topplØnn etter 12 ár. 
C. 2-3 assistenter/barnepleier. AviØnning I stillingskode 

6332, lØnnstrinn 10-17 med topplØnn etter 16 âr/stii-
iingskode 7024, iØnnstrinn 13-18 med toppiØnn etter 
16 âr. 

D. 2 praktikanter. AvlØnning i lØnnstrinn 2. 
E. 1/2 stilling som assistent med ansvar for kjØkken. Av-

lØnning i stillingskode 6332, lØnnstrinn 10-17 med 
toppiØnn etter 16 âr. 

F. 1 renhoider, 3-4 timer pr. dag. AvlØnning i stillingsko-
de 7210, lØnnstrinn 10-17 med topplønn etter 16 ar. 

Det tas sikte pa a fA besatt stillingen som styrer fra 
1.2.89, og de Øvrige stiilinger fra Ca. 15.3.89. SØkerne ma 
oppgi hviiken stilling som sØkes. 
Kommunen vii ev. vre behjeipelig med a skaffe bolig. 
For samtlige stiilinger gjelder vanhige kommunale an-
settelsesvilkâr i henhold til gjeidende lover, reglement 
og avtaier. 
Nrmere opplysninger ved henvendelse kst. heise- og 
sosiaisjef Knut Johnsen, tlf. 09/92 60 60. 
Søknad vedlagt rettkjente kopier av vitnemâi og attes-
ter sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 
Enebakk, innen 18.12.88. 

Juletraw 
Edeigran, furu, 

vanhig gran, julenek 
.Ring:'Njls Sethern, Heier gârd 

TIf. 09/92 63 08. 

JuIetrr selges 
hos Sby, Skaugveien 29 A, Flate-
by, fra sØndag 11. desember. Hver 
dag etter kl. 18.30. LØrdager og søn-
dager hele dager. 

TH. 92 8101 

-U.' 
 

Annonser loses 
av folk Nest 

Fødselsdag - 
ekteskap inngãs 

rlovelse - 

er popuIrt o 
koster ingentin 

Postboks 62, 1 
TIf. 92 65,40 

912 Enebakk 
-926550 

PINS EM EN IC HETF.N TEL 
YThE ENEIJAKK JLJL- 

Onsdag 7/12 ki. 19.30: Me-
nighetsmØte. 
LØrd. 10/12 ki. 16.00: Bi-
beltime. Tema: Hvorfor 
Gud ble menneske. 
SØnd. 11/12 ki. 10.00: SØn-
dagsskole. 
Ki. 18.00: Sang og vitnes-
byrd. Menighetsmusik-
ken deltar. 

ALLE VELKOMMEN. 

Enebakk 
kommune 

Enebakk 
skolestyre 

har mote I Herredsstyre-
salen tirsdag 13. desem-
ber 1988 ki. 19.00. Saks -
dokumenter er utlagt pa 
skolestyrekontoret. 

Carsten H. BarbØl 
leder 

Nr 
det gjelder 
gl? 

Alt  
dører 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Spell 

Alt i glassarbeid 
utføres. 

RING 06/814733 
06/81 6838 

Lillesto'm 
Vindi, & Glass A/S 

(1101. VILLA GLASS A/S) 

Serumsgt. 38, 2000 Lillestrøm 
Darer - Vinduer - Spell - Alt i glass 

COMFORTB UTI KKEN 
med installasjon- 

service 

'-V,~jEpPESIPID yo 

6HEDAJ 	

" 

Tor Veiteberg A/S 
Aut. rorleg9erlirma 

BREDA INDUSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 

TELEFON 873608 

TELEFON 87 08 28 

SKI STASJON 

JUBILEUMSUTSTILLING 
For 5. gang inviteres til Adventsutstilling pa 
Mjar ungdomsskole, (bomberommet). 
Utstiilingen er âpen: 
LØrd. 10. des. 	  ki. 11.00-17.00 
SØnd. 11. des 	  ki. 12.00-17.00 
LØrd. 17. des. 	  ki. 11.00-17.00 
SØnd. 18. des 	  ki. 12.00-17.00 

Enebakk kommune 
Ekspedisjonstid i juleheigen: 
Lille julaften stenger kontorene ki. 12.00. 
Ekspedisjonstid i romjulen: 09.00-14.00. 

Rãdmannen 

SNUFRESER 

C?Iriens 
Norges mest 
kjøpte snø- 

fresere 
TILBUD 

Avtal pris og levering. 
Fritt tilkjort. 
Finansiering. 

NORSK 	  
MASKINSERVICE A.S 

Kirkevn. 42, Ski. TIf. 09/87 37 30 
Eget serviceverksted 

gJe?EXORT 

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

Utfører alt innen nybygg, tilbygg, modernisering, repara-
sjoner, flis(egging og tapetsering. 

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

I 	 

VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG 

Se Or utstilling 

av sanitr-

utstyr - 

kjekken-

innredning og 

baderoms-

møbler. 

FINANSIERING 

AUT VVS RORLEGGER 

Stromsv. 100, Sironimen 
TH. 06/81 45 97 - 81 4598 

KJOP VVS HOS FAGMASNEN EJOP VHS HAS FAGMANNEN 

e 

Vi inntar tomten til 
Marl Menighetssenter 

med en enkel seremoni lØrd. 10. des. ki. 14.00. 
Ta med pØlser e.l. til a grille pa bâl. 

Mari Menighetsrâd 

KUNNGJORINGER 

TIL SAWS 

12 

Vinnerlodd 
for trekning av julekalencler 
til idrettslaget Driv i 
Enebakk. 
01.12.88: Lodd nr. 356, 
02.12.88: Lodd nr. 710, 
03.12.88: Lodd nr. 6, 
04.12.88: Lodd nr. 1043, 
05.12.88: Lodd nr. 563, 
06.12.88: Lodd nr. 1170, 
07.12.88: Lodd nr. 1429, 
08.12.88: Lodd nr. 483, 
09.12.88: Lodd nr. 211, 
10.12.88: Lodd nr. 919, 
11.12.88: Lodd nr. 126, 
12.12.88: Lodd nr. 666, 
13.12.88: Lodd nr 1281, 
14.12.88: Lodd nr. 782, 
15.12.88: Lodd nr. 1446, 
16.12.88: Lodd nr. 17, 
17.12.88: Lodd nr. 1369, 
18.12.88: Lodd nr. 869, 
19.12.88: Lodd nr. 1130, 
20.12.88: Lodd nr. 178, 
21.12.88: Lodd nr. 99, 
22.12.88: Lodd nr. 900, 
23.12.88: Lodd nr. 1222. 
24.12.88: 
gevinst A: Lodd nr. 1392, 
gevinst B: Lodd nr. 22, 
gevinst C: Lodd nr. 514, 
gevinst D: Lodd nr. 822, 
gevinst E: Lodd nr. 1068, 
gevinst F: Lodd nr. 283, 
gevinst G: Lodd nr. 477, 
gevinst H: Lodd nr. 691. 
Til sammen: 31 gevinster. 

Enebakk lensmannskontor, 
den 30.11.88 

RELIGIOSE MOTER  

TAKK 

Iii Leikarringen! 
Hjertehig takk for enda et 
stralendejulebord for oss eld-
re pa Ignarbakke. Vi kommer 
gjerne igjen neste dr. 

Pd vegne av flere 
v/Ruth Jensen 

KUNNGJØRUNGER 

JIto wtt 

• Optisk synsprøve 
• Kontaktlinser 

tilpasses 
• Timebestiffing 

lIt. 09-870524 

Optiker Krogh 
Ski Optiske 
(Princess Huset) 

Asenveien L 1400 Ski. 

HAR ALKOHOL- 
PROBLEMET 

butt for stort for dog? Kanskjo yj 

som her butt ntflrro Ican hjelpe. 
Kvinnor og mann. 

Kontaktkontor tlf. 06/8129 01 
hvor mand. Id. 18-21, Gamle 
Stjmsvei 99, Strømmen. Mote 
fredager kI. 19 i Gamle Stimsvei 
99, Strømmen. 

Kontakttelefon: 
LiliestrØm 06/8179 46 

06/811056 
Lørenskog 02/70 30 64 
Rrelingen 06/83 21 27 

DE NORSKE LENKER 
ROMERIKSLENKENE 

BOX 71-I47OtNSkOG STILLIN LEDIG 



"-SKADET-"'* 
 

FRONT 
' i  lUTE? 

auoRann 

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

dekker forsikringen alt, 
uten kostnad for deg. 

* Ingen egenandel/ 
bonustap. 

* Rep, mens du venter. 

QUDBDflD 

11 	en 
B111plele 

Strømsveien 67 E - 2010 Stremmen 
hf. (06) 80 08 35 

Mobil (090) 38 062 

Vi nâs pa landeveien med 
vâre 3 radiostyrte biler. 

DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOGNVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 92 41 24 

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

DOGNVAKT 

love Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DOGNVAKT 

C- 

-o 

Ski 

0 CHR STENSAUD EFTE. 

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

Vaktteleion 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrã 
gjennom 60 ár 

	rb 

Moderne -Rask-Rimelig 

OTTERBECK BIL og karosseri 

.00 

Gran, 1914 Ytre Enebakk. TIf. 09/9244 14-924565 
Telefax 92 54 57 

AUT. MEKANISK VERKSTED 
AUT, KAROSSERI- OG LAKKVERK. 
RESTAURERINGER 
SAN DBLAS ING 
BI LREKVISITA 
BILBERGING 
APENT 	 8-16 
ONSDAG 	8-20 

Henting. levering og taksering 
etter forhándsavtale. 

B EG RA V ELS ES BYRA ER 

Bitte-liten 
har vokst 

) 

 

 

Na ogsâ 
saig av 
mammakher ,  

• KL€R 
• LEKER 
• UTSTYR 
• VOGNER 

4 

ALT FOR BARNA 

ALT TIL 
BABYEN TIL 
LAVE PRISER 

UTLEIE AV: 

Dápskjoler 
Bilbarnestoler 
Redningsvester 

• Vi satser pa stØrre 
utvalg i utstyr. 

( 	 

fk— 

Ditteoliten 
Barneutstyr - Barnesikring 
Furuvn. 1 vfVinmonopotet 
1800 Askim. TIf. 88 26 97 

S. 

28sTK. 

NORLETT 
SHOFRESER

.

E 

PRISEKSEMPEL: NORLETT5-23 
ORDINIERPRIS kr. 9990,- 	VARPRIS KR. 7.990,- 

ALLE SNØFRESERE KLARGJORT OG FRITT 
LEVERT OSTFOLD/OSLO/AKERSHUS 

NORLETT=SERVICE A/S 
Myrvn. 1,1800 Askim -TIf. 88 24 21 

13 

UTFORER 	
I 

"I alt innen nybygg og ombygging. 
Rehabilitering og prosjektering. 
Forskaling - betong - muring. 

Svein Magne 

I r n C 0 a 6 
Storgt. 9, Lillestrom. TH. 06/81 93 68 

VELKOMMEN TIL 
EN HYGGELIG JULEHANDEL! 
Butikken er nâ pa sitt bestemed vareutvalg 
og ideer til interior og gayer. 

Vi fører bI.a. møbler, stoffer, lamper, tapeter, 
hándmalte fliser og kurvermed dekor fra stoifene. 

TERIØR MED SIERPREGI I 

FINANSIELL RADGIVNING 
I 	med tilbud om gunstige láneordninger til bl.a. kjop av bolig, I 

refinansiering og opplaning: 

I 	UUTJEVNINGSLAN med 12% fast rente i 3 âr (kun rente) 
I 	•OBLIGASJONSLAN med nominell rente fra 14.45% 

• FORSIKRINGSLAN med rente fra 13.5% 
• MARKEDSLAN med lay bindingstid (1 mnds. oppsigelse) 

I 	•BANKLAN alle typer og formal, nom.rente fra 14.5% 
• N/ERINGSLAN mot pant i fast eiendom. 
• GJELDSFORSIKRING og andre forsikringsordninger. 
Effektiv rente fra 14.4% - alt etter valg av avdragsfrihet og ned-
beta/in gstid. Vbre erfarne rddgivere ti/passer forsia gene etter den 
enke/tes situasjon og behov. Ring og hør om vi kan hje/pe! 

I samarbeid med Kredittforeningene 
ELCON FINANS, Norsk Kausjon og Oslobanken 

PerSIoIjw&C&% 
aVestIi IL~~ 'a 
TOM RERM ESTER SPYDEBERG 

Fjellvn. 2 - 1820 Spydeberg 
TIf. 09/83 74 90 - Mobil 094/15 434 

,•1i 

I1,4 

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

L  	
- - 
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NB! Søndag 18. desember har 

M 
STEDET HVOR 

VELKOM EN TIL
.1~ 

Julegranen tennes

f 
04 

Pumps 

238.- 
Smykke- 
skrin 

fra kr45." 

Lakk 
Seiskaps- 
vesker 

fra krllOi" 

Sminke-
punger 

frakr3Ou" 

I 

Herre-
tot ler 

frakrO4ii" 

.r  J4  

- 

* I âr ma alle kjope 
no' nyttig og bra. 

Og da ma de ta turen 

de har 

*49-41,til Jeazicimcz  

Damehansker Herrehansker At det 	er nyttig, 
fOr m/tykt m/tykt for 

160. 

kan ingen komme fra. 

Og da blir alle sammen 
Wide Iykkelig og 165.  - 

Kalveskinns- 
tofler 

fra A390 
Gym- 
sokker 

fra kr 54.: 
tof

10 

Dame- 
ler 

fra A& 
Barne-
totler 

fra kr 88. 
Snowjogg. 

Nr. 20-46 

Stovietter 
Selskinn 
Nr. 35-46. 
Kalveskinn 
Nr. 31-46. 

APENT 	10-17 
 frrr(  J 

FRED. 	 10-18 

FLATEBYSENTERET TIf. 09/928374 LØRD. 	09-14 

j U LEGAVETI PS 

Flotte 
100% ullpledd kr 19000 

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

OYEREN BENSIN & SERVICE 

at:it 
aMIII 

1911 Flateby - 09/92 81 32 

KVIKI( HENS!

rrm 

Rens mens du 
handler pa senteret! 

Izz-7vataiama 

xo 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 8374 

Jijle. 
handelen 
er i gang 

.\ Flatebysenteret - 1911 Flateby - TIf. 92 87 21 

	L RISTORANTE PIZZERIA ITALIA 

VELKOMMEN 
Visa on Eurocard 

lIALIA 	Alle rettigheter 

izZe 

1911 Flateby - TIf. 92 88 60 

Julemiddag kr 00. serveres fra kI. 12.00-23.00. 

A la carte hver dag pa var rikholdige meny 
Husk Iunsj fra kI. 11.00-15.00. 

Vr rask med a bestille julebord, vi har ennà noen ledige. 

Vi tar ogsá imot 	 Man.-tors 	11.00-23.00 
bestilling pa 	 Fre.-Iør. 	 11.00-24.00 
snitter og koldtbord. 	Son. 	13.00-22.00 

Barn/voksne 
OdIo - Adidas - Frank Shorter. SA Iangt behoidningen rekker. 

DESEMBER-TILBU D: 

Jogged resser 

///////: eneaai
1 	/-'uIa uLi t-Niiiva.s 

Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90 

G1 EN BOK TIL JUL! 	 L 
ARHUNDRETS KRONIKE 	 kr 890.- 
ELSTAD: MARIA, MARIA 	 1ff' 168. 
HOIDAL: QUISLING 	 ki' 395.- 
HISTORIEN OM AGE ALEKSANDERSEN 	1(1' 198. 
BENKOW: FOLKEVALGT 	 kr188. 
HERRMANN: MARIA STUART 	 1ff' 220. 
GR0NOSET: VILLMARK OG VINLOV 	ki' 190.- 
TANDE-P: REIDAR 	 1ff' 138. 
SOSTER ANNIE SKAU BERNTSEN 	kr 189.- 
7-ARSBOKA 	  (P138. 
BOKER OM ALBERT ABERG 	 i' 69.- 

:nni:i OHflD 



Pa senteret 
finner du: 

Frisor. 
Lege. 
Tanniege. 
Post. 
lnnlev. 
Lotto Tipping. 
Medisinut-
salg. 
Film. 
Bokhandel. 
Blomster. 
Gayer. 
Reiseeffekter. 
Dame-, 
herreklr. 
Sol. 
Garn, stoff. 
Barneklr. 
Renseri. 
Sko. 
Mat. 
Sport. 
Trykkeri. 
Restaurant 
Bensi nstasjon 

Alt / hageutstyr, 

skogs- og verneutstyr 

Alt 
snoryddings- 

utstyr 

Ries hos oss. 
TH. 09/92 80 13 

Karisens 
Bilruter A/S 

Avd. Hageutstyr 
1911 Flateby 

NOW 	15 

FOLK TRIVFql 
1 

FLAIEHYMS 

pr. boks 

KUN 

90 

p.  

UKENS 
av lange, fersk, vakuumpakket, pr. kilo 	"1NDETIps, 

/ Aoft AM 	1 fj kerikan 
,' tilberedes I 
I mikrobøIg0 

a.' 
Flere gode tilbud finner du 
i var kundeavis for julen '88. 

LUTEFISK 

90 

FISKEPUDDING 
800 gram, vakuumpakket 

REKER 
i lake, rensete, 300 gram 

VARE APNINGSTIDER I JULEN OG ROMJULEN ER SOM VANLIG: 

mandag- 
tredag 9 - i 9 
Iørdag 9-1 5 

e-*'O" N B IN ""**N 
SØNDAGSAPENT 

18.12 
kI. 14-18 / 

jul- 9 ml 3 at ten 
nvttà rs- 
at ten 9 - l 5 

M"% 

senteret ápent fra ki. 14.00.18.00. 
I 

EN TERET 
;4 

L 

Tilbudene gjelder I 
BEGGE BUTIKKER 
7. - 10. desember 

TORES 
MAT A S 

huI,!jl'l fl'III'III"( Ytre Enebakk 
Telefon (09) 92 40 03 

DAGLIGVARE 
1111111111111111 111 -1 

Flatebysenteret 
Telefon (09) 92 83 38 



I SALG HOS: 

ABC-bank i Ytre og i Kirkebygden 
Enebakk Bokhandel - Stromsborg og Enersen 

W. Haalands Eftf. - Barbøl Bygg i Ytre - 
Ytre Enebakk Bensin og Service 

, 

Annonser ileses av folk flest 

1 

Verdens mest solgte! 

Smokinger 
Dresser 

Priscr: 

1078.- w 2290.- 

Knekkskjorter 
fra 298.. til 439. 

Julegaver 
Priserfra 

Skjorter 	88.- 
Hansker 	79.- 
Pyjamas 118.-
S1 fibrok 

18- 
SIibrok 276.- 
Genser 	298.- 
Vest 	159.- 
Jakker 	219.- 

615611MU19 KL/iH 
UlltulJOM-IIER RE 

JERNBANEVN. - 1400 SKI - TLF. 8728 89 
LIOPEKORT VISA.M6LT1YRT EUROCARD GOD PARKERINO 

Apn.. MA.-FR. 9-17 
tider TORSD. 9-19 

LORD. 9-14 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

16 

SINGE-fZ
1 

- Verdens mest kjøpte symaskin 

Sy julen inn med 
mod. supreme 

kr 3.095. 
veil. pris: 5,29k. 
Burda monster 
Nyheter I stoffer 
Nyheter I sytilbehør 

Lekre stoffer 
ti I 
juleantrekket. 

SINGER Sysenter 
Vektertorget, 2000 Lillestrøm 

TH. 06/8122 92 

if JULEGAVETIPS PA 
BADEROMSUTSTYR 

FOLLOS STORSTE UTVALG. ALT I KROKER, MATTER, DUSJFORHENG, OSV.. 

N• B 	30 baderomsserier I <<fly>> utstiiiing 
Se vâre eksklusive porselenserier 	NB! 



$pydoborg ep st,,uet 
Velkommen til oss 

bode I0 	 
-  fliAl DDI FrrirnnuTwx   

WILUX 
av iT 
DUSJV EGG 
90x90Cm. 

jngaflg 
normal priS 
kv. j.980, 
NA j.480, 

Ring Ashild, Ragnhild eller Inger-Lise 
TIf. 83 81 80 

Tebo Frisorsenter 
Tebo Senter - 1820 SD%'deberg 

YVS COMFORT A$ 
1820 SPYDEBERG - 09/83 89 89 

v/Essostasjonen 

FOR SPESIAL- 
BESTILLINGER 

KONTAKT: 

CONDITORIET 
i Skolegt. 9 - TIf. 88 64 10 

i Stasjonsgt. 21 - TIf. 83 7812 

For stØrre  kvantum 
ill firmaer, etc. 

Ring 
Hf. 09/83 71 56 

og be om pristilbud! 

	/ 

BUTIKKEN ER FULL AV 
MANGE GODE 

JULEGAVETIPS! 
VARMETOY - VARMEDRESSER 

K•S -w 	i - 
YrkeskIr a's 

APENT TIL KL. 19.00 PA TORSDAG 

Sormyrvn. 1, 
1820 Spydeberg 
TIf. 83 8154 

v/Nordby Bruk 
TIf. 06/83 71 68 

Alt i dorer og vinduer. 
Alt i innredninger 

etter onske. 

Now 04 
Kontaktbnser 

tilpasses 
Timebestilling: TIf. 06/81 43 91 

LILLESTROM 
KONTAKTLINSEINSTITUTT A/S 
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet) 

OPTIKER 

OLAV KJOLBERG 
GEIR KJOI.BERG 

ii.M.N.ii. 

Iguitt 	 17  

Vi serverer: 
Forretter 
Pastaretter 
Fiskeretter 
Kjøttretter 
Desserter 

Na' er det pi tide 	bestille 

JULEBORD 
Bordbestilling hf. 92 52 35 

VELKOMMEN TIL OSS 

Annonser leses av folk flest  

Hjelper 
degi 

iLte kkr,' julestria 

Koldtbord 	 fra kr 95-155 
Flotte julebord 	fra kr 1G5 - 175 

Forretter - Gryteretter 
Middager - Desserter - 

Osteanretninger - Sildebord - Snitter 

Bestill i tide - ring 09/92 43 37 
fra kI. 8-16 



Kalkun 4-6 kg 

F- 

Førpris kr 63,- 

NA 
4980 

_ 
_______ 

-Y 

F- -Y - 

Lutefisk 
av lange 

Vacuumpk. 

1990. 
Kun kr 

-V 

F- 	 -y- 	 -' 

Roastbift 
For kr 26,90 

NA __  

F- 	 -' 
Maroc 
kiementiner 

9 
KR 

0 
 

is 	Biter du negler? 
Brekker dine negler? 

Dine negler blir lange og vakre med 
Nails by lamplight 
A pent hver kveld 

Bjerkevn. 1, 1911 Flateby. TH. 09/92 82 01 

1111 fin 
Pa

0 
 haopet ' ,  

til jul 
	I 

Bjerke HärdesigN 
TH. 92 81 62 Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

18 

F- 	 —Y- 	 -' 

Tynnribbe 	80 
kr 

Midtribbe 
m/svor 

F- 	 -' 
Skin kestek i stk. 
for kr 100,40 

NAKR5O 
80 

BJERKE DAGLIGVARER 
1911 FLATEBY - TIf. 92 84 95 

Mand-fred. 	 10-18 
Lord 	  10-14 

Alti 
jepn 
vapep 

TIf. 92 89 60 
Bjerkesenteret - Flateby 

Jul pa Bj erke 
Flateby 

Snapp 
hunclemat 
Fast lavpris 
FØr 298.- ná Luu 

Fuglebadekar 

for 26.- ná 	. 
- 	Bjerkesenteret tif. 92 84 24 

ALL FISK 
HALV 
PRIS 

Vi har de nyttige 

harde pakkene 

Bar du sell julekataiogenvâr? 	OG ()[)J1 	. 

NYTTAm 

SI 	US .4I I SI 

ii ci TT TT  \ " 

Oposiene i Enebakk 
c'nQkcr ll kiinr1r

Al  

LI I I '.1 I' SI I al le 

Tilbud! 
Lysestake (7 lys) 
Priseks. for kr 350.- 

Juletilbud AN 0 

JmalLtqt & 

1912 Enebakk - TIf. 92 63 00 

E ILAG KJEDEN AV FAGFOLK 

'20% 

kr llor  

kr2G. 

Luki, 
Smak 

itf 	•j - ' •  

. 	\.ruie 

h rvntnint.,. 

Julaften kjores bare pa bestilling. 

Edith og Erling 
Rosenvinge 

Ole Gunnersen 	Ytre Enebakk 	Tove Hagen 
Ekebergdalen 	TIf. 9241 24 	1912 Enebakk 
TIf. 92 65 06 	Mobiltlf. 094/39 754 	TIf. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/34 527 	og tlf. 094/14 867 	Mobiltlf. 094/95 547 
DOGNVAKT 	DOGNVAKT 	DØGNVAKT 

Adax 
varmeovner 

Lucia-krone 
5 lys pa batten 
Ternelys 
pa batten 

&tettetL a.L 



Min M.  
hlrisui 

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

INSTALLASJONSFIRMA 
WELL BRENUJORD 

Audi Erling Rod A/S 

VOW 

lFam Icy J%c~  
MURERE 

	

Lennestadvn. 5 	TIf. 09/92 65 43 
((f 	)1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Uttorer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

Enebakk glass 
Alt I glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - fIt. 9246 13 

KVIKK HENS 
czJ&zaama ]CLJ 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TN. 09/92 83 74 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10-19 
Lord. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Grendesenteret, 1911 Flateby 	c' 
TIf. 92 80 49 

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

Hilsen Ase Mette 

Selgelkjope 
bil - camp.vogn 

etc. 
Kontakt oss! 

Annonse/datasaig 
t1t. 92 63 48 12.00-21.00 

FRISØR RØRLEGGER 

Bjerke Härdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

ENTREPRENOR 

Graving - sprengning - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Vikan Entreprenorfor. A/S 
FLATEBY 

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

Mobil 094/55 519 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - I(Jøretlmer 

Om nødvendig møter vi 
til kjøretimer i Enebakk. 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Meda/jeskap og innrammede akvarelltrykk 
1911 Flateby - tlf. 9286 10 

Ogsâ kveldstid 

GAUTE'S TRAFIKK$KOLE A/S 
Opp/wring pa bit 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

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

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

REGNSKAP 

onomi & Reguskap Enebakk A/S 
"Alt innen regnskapstjenester>> 

Reg. revisor Sten Røvik 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

TAN NLEGE 

BILFIRMA 

A. NILSENS 
BILSERVICE 

TORNERUD - Askim 

TIf. 1570 

Flateby Antirust 
KjØp 09 salg av biter 

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

Enebakk 
Transformator 

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

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

SKEDSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgard, Kjeller 
(skilt fra Fetvn. v/hyplassen) 

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

eDROP-INe 8.30-14. Stengt helg. 

TANNTEKNIKER 

	19 

Mur, puss, 

;.i 	peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

TØMMERMESTER op 
Enebakk rørleggerbedrift 

v/Trygve E. Andresen 
VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 

TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

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

SPESIALFORRETNINGER 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

EL-INSTALLASJON 

Strømsborg & 
Enerseui A/S 

utfører alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tif. 92 63 00 
Kjeden ., .,,,to,,,e,Ie ULAG ,IekI,o,ntIt.,o,e, - 

SJAFØRSKOLE 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 
Alt i mat til hverdag og fest. 

Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

VETERIN/ER 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyling. 

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

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROS,JEKTERING 

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

GLASSMESTER 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtale 	 

Cnebctkk 
"JteUnskctpskontor 

Medlem av PRF Norske RegnskapsbyrAers Foreninq 

Tlf. 09/92 63 03 
Postboks 24 	Godkjent regnskapskontor 1912 Enebakk 

OCR 

Laiuthruksregnskj, *miomi 
& handegnskap 
Brede Gjestang 
Flateby. lit. 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsførsel, 
bedrifts-rádgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 

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

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrefrisor 

Saig av hárpreparater 09 parfymeartikler. 

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

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

Esso diesel, parafin 09 fyringsolje 

Tlf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

D. 	IACO 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

Arve Johansen Graveservice 
1912 ENEBAKK 

Graving av 
vannlekkasjer 

Planering 
Oppgraving av avlop 

TIf. 09-927054 	Mob. 094-22317 

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TIf. 92 8694. Mobiltlf. 094/26 165 

1800 Askim 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss. 
TIf. 88 16 15 

Trio Autoskade 
Vi tar imot Iakkering 

og oppretting 

1911 Flateby 
TIf. 92 89 93 

Kjøpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 
1RYTI EIENDOMSMEGUNG AFS 

BeviIhngshae: Adv, Helge A. Tryl 
Fjelveiee 55, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 0992 5570 



Eivind Jentoft, Astri Holtop og Viggo Karlsen har 
ekstra myefint a by pa i dr. 

Eivind Jentoft stiller denne gangen ut mange flotte 
mini atyrmalerier. 

\ 	 

Den tradisjonelle ad- 
o ventsutstillingen 	pa 

Mjer ungdornsskole, 
som arrageres av sko- 
lens 	forrningsherere 
kan i ãr feire 5 - firs ju-
bileum. Arets utstilling 
ãpner førstkommende 
søndag, og holder 
âpent denne helga og 
neste. Fern lokale 
kunstnere deltar pa 
rets utstilling med til-
sammen 150 arbeider. 

noen flotte akvareller som 
skildrer samsplll mellom hest 
og mann i skogsarbeid. Tyde-
hg inspirert av enebakkunst-
neren Erhing Enger. 

De som deltar pa adven-
tsutstillingen er som vanhig 
de tre initiativtakeme, Viggo 
Karlsen, Eivind Jentoft og 
Astri Holtop. Gjesteutstillere 
i ár er Per Arne øiestad, som 
ogsá var gjesteutstiller for et 
par âr siden. Han har med fire 
oljemalerier pa utstillingen. 
Anita Sveum, er den andre 
gjesteutstilleren, og hun har 
med fire akvareller. 

Atrid Holtop med et av sine flotte  billedtepper 

BØrtermotiver 
Eivind Jentoft er tilbake pa 

Mjr ungdomsskole etter job-
ben som leder for et kunstgal-
len i DrØbak. - Jeg har malt 
lite siden forrige utstilling, 
sier Jentoft, - stort sett har 
jeg arbeidet med andres 
kunst, og derigjennom 1rt 
mye. butt mer kritisk, og fØler 
ogsá stØrre  sikkerhet i forhold 
til komposisjon. Og sá tor jeg 
eksperimentere mer. 
Men om Eivind sier det har 

blitt lite maling, har han 
ihvertfail rukket sâpass at 
han stiller ut 45 arbeider. 20 er 
det han selv kaller miniatyr-
malerier smâ malerier, lek-
kert rammet inn, dessuten ca 
20 akvareller og noen store 
malerier. Mange av arbeidene 
pa árets utstilling har motiver 
fra BØrteromrâdet. Her har 
Jentoft brukt tusj/akvarell 
kombinasjon. 

Nordland og 
Enebakk 

Viggo Karlsen stiller ut ho-
vedsakelig akvareller ogak-
varell/blyantkomibnasjoner, 
men han har ogsá med noen 
M malerier, og tresnitt. —Det 
er forØvrig fØrste  gang han 
stiller ut tresnitt. Motivene er 
som vanlig hentet fra Nord-
land, og Enebakk . Og selv om 
vi synes at enebakkmotivene 
er i fiertall, forsikrer Viggo at 
Nordland fortsatt er sterkt til-
stede i bade hjerte og pensel-
strØk, noe vi kan konstatere 
gjennom stemninger med bá-
ter og tjresteiner... Blant 
Viggos bilder finner vi ogsà 

Det som hittil han kjen-
netegnet adventsutstillingen 
pa Mjr, som er en salgsut-
stffling, er høy  kvalitet og et 
publikumsvennlig pnisniva. 
Kvalitetsniváet pa arets ut-
stilling er fuilt pa hØyde med 
tidiligere ar, men formings1-
rerne pa Mjr forsikrer at de 
fortsatt vil operere med publi-
kumsvennhige priser. 

ser rundt om i verden. Og si-
den Leikarringen , hvor Ast-
rid er medlem, var pa Sval-
bard i sommer, er flere av 
motivene hentet derfra. Gun-
nen til at jeg ikke harmed fler 
enn seks billedtepper er at 
mye av tiden har gãtt med til 
A komme ajour med den lange 
bestillingslisten etter dora-
rets utstilling. Mye gull 

Astri Holtop stiller ut seks 
billedtepper og drØye  40 rose-
malte gjenstander, deriblant 
kister

'
boiler og fat. Denne 

gangen liar hun brukt mye 
gull a rosemalingen. - Det liar 
ogsâ vrt brukt i rosemajing 
fra gammelt av, forteller hun, 
og sier hun synes det er mor-
somt A kunne ta fram dette 
igjen. 

Motivene pa sine billedtep-
per, henter Astrid ofte fra rei- 

ITO 

Politi- 
runden 

Natt til lØrdag ble det stjalet en 
gul og bla Volvo lastebil, (tipp - 
bil ) full av forskalingsmaterialer 
fra Flateby. 

Tirsdag morgen ble bilen fun-
net igjen i Ver. 

<Hekting> i Lia 
Unger i Váglia morer seg med 

en srdeles farhig sport om da-
gen. De henger seg bakpa biler i 
fart, sákalt r<hekting'>. Sikkert 
moro nan det gar full fart pa det 
glatte fØret, men livsfarhig og 
ulovhig. 
Mandag matte lensmannseta-
tens folk rykke ut og snakke til 
ungene etter fiere henvendelser 
fra pubhikum. 

Nd henstiller de til ungene om 
A kutte ut denne trafikken. For-
eldre og folk i mihjØet bØr  ogsã ha 
Øynene apne for problemet , og 
bidra til a sette en stopper for 
det. 

Nylende: 

Avg jørelse 
idag? 
Block Watnes videre del-

tagelse i utbyggingsprosjek-
tet pa Nylende kan bli av-
gjort I dag. Tekrüsk sjef, 
Torgils Opedal har rnnkalt t 
et mote i kommunen. Det er 
ogsâ nØdvendig a avklare de 
Økonomiske konsekvensene 
av at man han oppdagetk-
vikkleiren pa Block Watnes 
omrâde. 

Pa dagens mote i kom-
munen deltar representanter 
fra Block Watne, fra teknisk 
etat og fra byggleder, firma 
Hjeilnes AJS. Ogsâ râdmann 
og ordfører vU vre tilstede 
pa motet. 

De fØrste tomtene pa Ny-
lende kommer ikke til a bhi 
utlyst fØr  etter nyttâr. Orien-
teringsmØtet om prosjektet, 
som var planlagt i nr fram-
tid, er butt utsatt til over nyt-
tar. 


