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.okalavis for Enebakk

Râdmannen negativ til << leievedtak>>

Vii ikke Presse kulturlivet
- Jeg kommer ikke til a gâ inn for skole- de standarden pa driften i lag og foreninger
styrets vedtak om a ta betalt for utleie av sko- pa dagens nivá, noe som absolutt er Ønskelig,
lens lokaler til lag og foreninger, sier Râd- .er det ikke mer a hente fra kulturen.
mann Bjorn Halvorsen.— Skal vi opprettholDet var i februarmØtet at skolestyrert gikk inn for a ta betalt
av lag og forefinger som leier
skolens lokaler pa kveldstid.
Hittil har slik leie vrt gratis,
men i trange tider, og med
156.000 som skulle spares inn pa
skolebudsjettet i forhold til etatens forslag, var fiertallet i skolestyret enig med Økonominemnda
I at heller enn a spare pa de postene som lâ innbakt i budsjettvedtaket, vile man tilfØre
budsjettet inntekter for a fa balanse. Ved a ta 20 kroner timen
fra lag og foeninger for leie av
skolelokaler, yule man fá en inntekt pa 95.000 kroner.og nár man
sa tok 46.000 kroner fra den reduserte arbeidsgiveravgitten, yule
det bare vre 15.000 igjen a beskjre skolebudsjettet med.
Forts. side 3

Tatt i
narkorus
to gutter i alderen 24 og
21 âr ble natt til sØndag
pâgrepet i en bil ved
Mari kirke. Guttene,
den ene fra Tomter,
den andre tidligere Ytterbygding er gamle
kjente av politiet.
Lensmannsførstefullmektig Stig Hansen
sier at selv om man har
signaler som kan tyde
pa at narkotikamisbruken i de yngre a!dersgrupper er pa retur, vet man pa langt
nr alt. Og de etabler-

te miljøene Want d

Ràdmann BjØrn Halvorsen er negativ til s/colestyrets innsparingsvedtak.

Skolemusikken er en av de stØrste brukerne av skolens
lokaler pd etteriniddags og kveldstid i alle kretser.
SIculle de matte betale for leien, yule det lcanskje bety
kroken pa dOra og tause 17.mai tog rundt i
kommunen. (Kirke bygclen skolekorps)

Nylende

59 sokere til 14 tomter
Det har meldt seg
59 sØkere til de 14 utlyste
eneboligtomtene pa Nylende.Atte
av disse er utenbygds
søkere, resten folk
som er bosatt i Enebakk.
Søknadsfristen utlØp
17. mars.
I tillegg til de 14 tomtene var det
ogsâ i denne fØrste utlysingen
med ytterligere tre tomter. Den
ene av disse. Sløssasveien 23, reservert for funksjonshemmede.
Her hadde det da fristen utlØp ikke meldt seg mer enn en sØker.
De resterende to tomtene er reservert kommunens ansatte. Her
har det meldt seg fire sØkere, og
tildelingen foregár etter ansiennitetsprinsippet. Det er formannskapet som skal foreta tildelingen av de ovennevnte tre
tomtene, noe som muligens vil
skje i motet 10. april. De Øvrige 14
tomtene skal tildeles med det aller fØrste, sannsynligvis i et mote
Forts. side 3

Politirunclen

eldre misbrukerne, er i

høy grad tilstede i mljøet og representerer
en konstant <<smittefare >'. Han oppfordrer
foreidre til a forholde
seg til dette overfor sine tenáringsbarn.

Stjal 01
Sondag morgen ble
det oppdaget grovt tyveri fra Bolseths Eftf. i
InnKirkebygden.
trengerne hadde tatt
med seg fern kasser 01.
De hadde tatt seg inn i
butikken ved a knuse
ei rute. Politiet er interessert i tips fra folk
som kan ha sett floe.
Man regner med at tyveriet ble begâtt I tidsrommet kI. 06.00 12.00.

Stjal utelykter
I løpet av helga ble det
ogsã oppdaget tyveri
av to to meter lange
utelykter ved Kãterud
pa Flateby.

For mange i
bilen

Fra omràdet ved SlOssàsveien 23,skuer teknisk sjefTorgils Opedal og bygningsrâdets leder Cart sten Barb 01 utover Nylende. SlØssàsveien 23 er tomta som er avsatt til
funksjonshemmecle, ogs som det bare har meldt seg en sØ/cer
til.

Ved en kontroll av
kjOretOyer pa Flateby
lØrdag natt ble flere
ilagt muntlige advarsler for a ha kjOrt for
mange i bilen.
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NOW

Enebakks folkevalgte;
Gudstjenesteliste
for Enebakk
I pãsken
Skjartorsdag 23. mars
øgardstun, Flateby ki. 16.00:
v/Helgheim. Nattverd.
Enebakk kirke ki. 19.00: Vt
øvstegârd. Nattverd.
Hurra for pappa'n var, som er 25 âr!!
Pappa heter Leif Lillejordet og er kjempegrei.
Langfedag 24. mars
Mamma
vii ogsâ gratulere deg med dagen den 22. mars.
Mari kirke ki. 11.00: PasjonsVi er veldig glad i deg.
gudstjeneste v/Helgheim.
Masse nuss og kiem
1. pâskedag (26. mars)
fra Even, Vegar og Mona
Enebakk kirke kI. 11.00:
Vt
HØytidsgudstjeneste
Helgheim.
Mari kirke k1. 11.00: HØytidsgudstjeneste v/øvstegârd.
2. páskedag 27. mars
Christine Teig fra IL Driv gikk I
Strariden bedehus, Flateby,
helga helt til topps I Fordrennet
ki. 11.00: v/øvstegard.
pa Nannestad, og sikret en fin
fØrsteplass i klasse 16 âr.Rennet
Granly, Dalefjerdingen, ki.
ble arrangert av Kolbotn IL.
19.30: v/Helgheim.

Christine
til topps

Bryllup feires
pâskeaften mellom Anne Kate Nss, Da1eterdingen og
Jan Berge, Ytre Enebakk.
Vielse i Enebakk kirke ki.
16.00.
Adr. for dagen: Herredshuset,
1912 Enebakk.

Gratulerer med 20-arsdagen
3. april.
Hilsen mamma og pappa,
Runar og Anne-Grethe

Christian
Brevig
Ble forrige torsdag valgt inn i styret for Akershus Bondelag, pa lagets ársmøte.

Hurra- for
Enebakk - gutta
Under guttelagsturneringa i Askimhallen lØrdag, gikk
Enebakk IF's guttelag helt til topps i sin puije, og sikret seg dermed finaleplass.

2. pâskedag - 27.3.
B) 16.30 - 15.><KAMILLA OG TYVEN'>
del 1
U)18.30 - 25.<HVEM LURTE
ROGER RABBIT>>
V)20.30 - 30.>>YOUNG GUNS>>
28.3., 29.3. og 30.3.
U) 19.00 - 25.>>HVEM LURTE
ROGER RABBIT>>

Flateby kino
Filmer i pàsken.

Se ann.

Søndagsskolen Betel
Se ann.
Betel
Ukens mØter.

Se ann.

Foig med

ijucft

I finalen mØtte de Fredrikstad,
og her matte nok de dyktige unge fotballspillerne se seg siâtt av
sine overmenn.
Likevel, honnØr til guttelaget.
Pa forhãnd regnet man med at
det vifie vre noe bortimot en
sensasjon om enebakkgutta grei-

de a komme seg til skuttspfflet.
Guttene selv var imidlertid av en
helt annen oppfatning, og resultatet viser da ogsâ at de hadde en
realistisk vurdering av egne prestasjonsmuligheter. Det gode resultatet var slett ikke bare fiaks.
De spiltegjennom hele turneringen.

penger er ikke alt!
Som foreidre reagerer vi pa uorganiserte utemiljø vil bli
skoiestyrets beslutning om a det eneste tilbudet barna váta betait for bruk av skolene re far.
pa fritida.
Er alle Enebakks politikeVi ser at resultatet kan bli re barnløse???
et meget fattig nrmiljØ,
For styret I
uten fritidstilbud (for voksne
Enebakk husmorlag
og barn). Biir tilbudene tatt i
E. M. Wenhi
fra oss, er vi redde for at det

De Gronnes svar
fil V og SV
Mitt inrilegg i Vignett tidligere
i var om V og SV og deres grØnne
forkiedning er visstnok tatt bade
ille og personhig opp av henhoidsvis Gina Sigstad og en navnhØs
person. Jeg skah se bort fra deres
tlllØp til en personhig karakteristikk av min person og heiler prØye a hoide meg til saken. Det bØr
bare nevnes at en del politikeres
hang til a dele Ut personhige karakteristikker av politiske motstandere er en uskikk man bØr
siutte med i Enebakk spesielt,
men ogsá rent .generelt.. Jfr. en
del personkarakteristlkker som
brukes pa Syse! Da er det nok a
ha Rolf Presthus i tankene, nãr
valgkampen fortsetter.
Jeg mener a ha respekt for andre politikeres integritet, sa det
personhige kan ligge i fred silk at
politikken kommer fram. Jeg har
ogsa stor respekt for velgerne,
som jeg tror forstod kjernen I
mitt innlegg: nemhig at en del av
de andre politiske partiene som
gjerne kaj.ler seg grønne, ogsa har
en -Isme a dra pa.
SV bekjenner seg som sosialister, Venstre var en gang liberalister, men er i dag ikke sa nøye i sin
omgang med de forskjellige ismene. De har gjennom hele sin historie forsØkt med forskjellig hell
A samarbeide med sosiahismen
og kapitaiismen. Mitt poeng er

derfor: De andre partiene ma
uansett -ismetilhØrighet ta hensyn til dette nár de utformer sin
polltikk. Vi vet jo fra andre land,
bade sosiahistiske og kapitahistiske, at mihjØvernet stiller Iangt
bak nãr man kommer til de harde politiske reahiteter.
Det er i denne sammenflengen
et parti som De GrØnne kommer
inn; som er totalt ismeuavhengig. De GrØnne vii derfor vre et
alternativ til dem som skjØxmer
faresignalene for jordas miljØ og

Til Rolf SØrlis innlegg i forrige
nr. vii vi bemerke fØigende:
I vârt budsjettforsiag for 1989
ia en Økning av râdmannens
ramme for helse- og sosialsekto-

ren pa kr 1.119.000,Med dette var SV det partiet
som satset mest pa helse- og sosiahpolitikken.
Styret I Enebakk SV

ahle former forA"A
thhljØvern I fØrste
rekke - ogsa i praktisk poiitikk.
Deter dette forhoidet som gjØr et
parti som De GrØnne nØdvendig.
Det er moter ogsa i politikken;
i AttiAra har skattelette, eldrepolitikk og sykehuskØer vrt vaigkamptemaer, uten at de store og
nØdvendige reformer har skjedd,
na er miljØpolitikk hett vahgkampstoff. Vi vet at de tradisjonelle partiene er opphengt I sine
isnier og ideologier og har derfor
store begrensninger. Det samme
vil vise seg etter valget med miljØvern, kun stor oppslutning om
De GrØnne vii vre et godt nok
signal til det politiske >>establishmentet".
Rolf SØrli
De GrØnne I Akershus

Godt ár for
Kirkebygden
SV og sosialsektoren
Sanitetsforening
Kirkebygden Sanitetsforening,
har hatt ârsmØte i Herredshusets
Kantine 14/3-89.
Foreningen har hatt et godt arbeidsr. Det har vrt holdt Loppemarked, som gay kr 5 500 i netto. Julemesse innbrakte kr 5 650,
ogsá netto. I loddsalg kr 2 000.
Av saker som foreningen har
gitt penger til, kan nevnes: Barn
og ungdom. kr 300, Velferd for
eidre kr 550, Kreftsaken kr 500. 2
stk stablestoler til Hjemrnesykepleien kostet kr 3 144. Det er
satt kr 45 000 i ABC banken pa
hØyrentekonto. Disse er Øremerket til Eldrebolig i Kirkebygden.
Foreningen vil takke folk i Kirkebygden for den store oppslutningen, We pa loddsalg, Fastelavnsris og kontingenter.
Mediemskontingenten er satt

opp til kr 50, tidligere var det kr
30. Av kontingenten gar nâ kr
25,- til hovedforeningen, kr 5 til
felles kasse, og kr 20 beholder vii
var Sanitetsforening. Vi hâper pa
forstáelse for dette.
Styret 1 1989, ble følgende:
Judit Westlie, form. gjv., Jorun Oppsahl, nestform. gjv.,
Ase Engen, kasserer gjv.,
Gry Westlie, sekretr ny, Johanne Svendsen, styremedlem gjv., Karin Haraidsen,
styremedlem gjv., Aslaug Johansen, styremedlem, gjv.
Vara til styret: Kirsti
Westlie Stubberud ny, Karl
Johansen ny, Signe BrunstrØm ny.
Judit Westlie

Foerre sØkere til
barnehagene,
Da sØknadsfristen for opptak i
de kommunale barnehagene
gikk Ut 15. mars hadde det meidt
seg 44 sØkere til de 32 barnehageaplassene I Ytre Enebakk barnehage. Til de 32 plassene i Flateby
barnehage hadde det dagen fØr
fristen gikk Ut meldt seg 28 sØkere.
Det har ikke vrt mulig a ía tak I

det eksakte sØkertail, da bade
helse og sosialsjef og styrer i barnehage er pa paskeferie, men etter hva vi har kunnet bringe i erfaring, ligger det et sted rundt 35.
•Tidhigere ar har det vrt ca 2
sØkere for hver plass. Med andre
ord har sØkertailet gatt drastisk
ned.

Forts. Ira side 1

Vii ikke presse - - Men a tamed den ene hânda og
gi med den andre, lØser ingen
problemer, mener radmannen.
Man bare overfØrer problemet. Det er forØvrig prinsipielt meget
uheldig at man tar opp en slik
sak midt i en budsjettperiodesier
Halvorsen.- Vi hadde diskusjoner oppe i budsjettarbeidet nettopp pa dette, og ut Ira det som
der framkom, fant jeg ikke grunn
til a foreslá A ta betalt for utieie
av skolelokaler. Vel yule det tilfØre skoiesektoren ekstra penger,
men det vile for.rsake Økt behov
for midler i kultursektoren om
man skal opprettholde driften pa
návrende nivâ. SA er man like
langt.
InnfØring av leiesatser er ogsa
en endring av den kurs vi har
fulgt sá langt. Og det er kommunestyret som fastsetter slike
prinsipper. Derfor vile denne saken endt i formannskap og kommunestyre uansett om den var
butt anket inn for formannskapet eller ikke.
Skal avgifter eller leiesatser
Økes, ma man ogsâ ha en saksframstiiiing med grundig drØfting av argumenter for og imot
det man skal ta stilling til. I denne saken aner jeg ikke premissene for vedtaket, og det ligger
ingen saksvurdering til grunn.
Vedtaket ma betraktes som fattet pa bakgrunn av et benkeforslag. Det vil Si, forsiaget ble lagt
fram av Økonominemnda en halv
time for mØtet.
Rádmannen er ogsá negativ til
at skolesyret her har gatt ut og
disponert innsparinger pa arbeidsgiveravgiften. En innsparing som allerede er disponert
gjennom at 600.000 kroner skal
spares inn i lØnnsutgifter. Den
varsiede reduksjonen i arbeidsgiveravgiften vii representere en
innsparing pa 185.000 kroner.
I mitt budsjettforsiag hadde
jeg beskáret skoiebudsjettet med
566.000 i forhold til etatens forslag. Kommunestyret vaigte a
Øke mitt forsiag med 410.000 kroner, dermed ble det igjen 156.000
kroner som skolestyret matte
kutte ned i forhold til eget forslag.

- Jeg har det bestemte inntrykk av at skolestyret ikke har
vurdert de mulighetene for innsparinger som komimmestyret
indikerte i budsjettvedtaket.
Skolestyret kunne ha gjort dette
annerledes. Sett isolert for skolesektoren er det en grei mate a
gjØre det pa. Som radmann kan
jeg imidlertid ikke se pa en sektor isolert. Derfor vii jeg neppe
innstille pa skolestyrets innsparingsforslag. Jeg tror lag og
foreninger kan fØle seg beroliget.
Jeg tror ikke det blir aktuelt at
de ma betale leie for skolelokalene.

59 sØkere Forts. fra side 1
29. mars, sier teknisk sief Torgils
Opedal, silk at tomtekjØperne
kan komme i gang i slutten av
april.
Bare en flerdedel av sØkerne

kan aitsa regne med a ra tildelt
tomt i denne fØrste runden. Men
fotvil ikke. Allerede i manedsskiftet apnil/mai blir det neste 17
- 18 tomtene pa Nylende lyst ut,
sier Opedal. Og er man heller ikke da blant de heldige, kan man
trØste
seg med at det blir enda en utlysning innen alle de56 tomtene
som Tomteselskapet disponerer
er lagt ut.
Prisen pa tomteselskapets
tomter iigger pa 250 kr kvm.
I tillegg er det 10 eneboligtomter
pa Block - Watne delen av omradet, 10 selvbyggertomter, og 28
boenheter i rekkehus som bygges
ut av RBBL.
Tilsammen blir det 102 boenheter. Og teknisk sjef Torgils
Opedal regner med at om alle sØkere er reelle, skulle det vre
muligheter for at alle som Ønsker
det far en tomt til syvende og
sist.
RBBL har fatt tilsagn om Husbanklãn for rekkehusleulighetene, og regner med anleggsstart
I mal/juni. Nãr det gjelder Block
Watnes 10 eneboligtomter er disse enda ikke helt Mare, blant annet gjenstár noe veiarbeider,

- Reduksjonen I planering og
nydyrking henger nØye sammen
med at det ikke lenger innvilges
statstilskudd til slikt arbeid i
vart distrikt, sier herredsagronom Anders Lein, men understreker samtidig at potensialet
for nydyrking heller ikke er sa
stort i var kommune.

Avlingsskadetrygd
TØrke pa forsommeren fØrte til
at en 60 brukere sØkte om avlingsskadetrygd, alle berettiget,
og avlingene var helt nede i 50 -

Barneflimen er KAMILLA OG
TYVEN, Del I. Denne er satt opp
for dere som ikke fikk den med
forrige gang den ble vist.
27. april til og med 30. april vii
Flateby Kino nemllg sette opp
Del II, og da er det godt a fiske
litt pa minnet - hva skjedde med
Kamilla og Sebastian egentlig...
Benytt anledningen til a se Del
I for Del II kommer!
Ungdomsfllmen ma dere fâ

I

VERONIKA FIAT •

DENNIS STORNØ! 'i'.
AGNETE HAALND . IORTEN HARKErI
KAARE KROPPAN -EN FILM AV GRETESAt.OMONSEN

.

lif

Dine kunder ser etter e
i avisen.
For Ore tere er rekiame en naturlug del av
ioliet. De ser ciler dine annonser i lnrb,ndelse ned sin
sttking etter vare-iiiiorntasjon.
Vter sikkcr p5 at du er iilstede!

Ingen nydyrking i 88
Av jordbruksetatens ârsmelding gâr det fram at
det ikke var noen nydyrking i Enebakk i fjor. Ogsâ planeringsarbeidet er
sterkt redusert, fra 32 til
19 dekar. Sammenligner
man med 1986, ble det da
planert 200 dekar. 187 var
det 32 dekar nydyrking.

Pásken star for dØr, og en del har vel allerede reist til
fjells eller andre steder for a hygge seg I fridagene sine.
Mange hygger seg nok hjemme ogsâ, og alle som har
vendt hjem 2. pâskedag - eller alle som har anledning burde oppsøke Flateby Kino denne dagen. 2. pàskedag
er jo kjent for a vre en populr kinodag, og i ãr kan
kinokomiteen skilte med tre bra filmer!

60 prosent av et normalár. De
brukene som ble hardest raxnmet
var bruk som hadde korn pa planert jord .1 Ytre var det langt
mindre skader enn i Daieerdingen, noe som skyldes jordarten,
og mindre planert jord.

Stabilt dyretall
Kutallet gikk 1 88 ned med 21
dyr. Til sammenligning var nedgangen Ira 86 til 87 pa 85. Med andre ord er det i ferd med a stabilisere seg. Det er ogsa liten nedgang nar det gjelder purker og
slaktegris, mens tallet pa vinterforet sau har gatt opp.
- Totalt sett ma en si at dyretallet har holdt seg bra stabilt i
forhold til foregáende ar, sier herredsagronomen.

Mi! jøti!tak
- Arbeidet med tiltak mot forurensing, og planlegging av tekniske tiltak rundt pa brukene er

nâ en av hovedoppgavene for
landbrukskontoret ved siden av
de ordinre oppgavene, sier
Lein.
Fra 1. september i Oor flkk vi nye
forskrffter for lan og tilskudd til
tekniske mlljØtiltak iu landbruket.
Vi er nä godt i gang med planlegging av praktiske tiltak mot
forurensing pa enkeltbruk. Arbeidet er gitt topp prioritet, og
det rundt 15-20 brukere som har
meldt sin interesse for a fA registrert forurensingen pa bruket sitt,
og utarbeidet planer for utbedringer.
oadene Øverst i Ekebergdalen, og nedslagsfeltet til Prestaa og BØrterelva er høyest prioritert nár det gjelder dette arbeide.
Meningen er at alle bruk skal f
utarbeidet en samlet plan som
omfatter alle forurensingskilder
pa bruket. Det kan gis inntil 30
prosent tilskudd pluss lan til
nødvendige utbedringer.

med dere - Hvem lurte Roger
Rabbit! Filmen er et samarbeid
mellom Disney og Spielberg, og
at dette prosjektet I det hele tatt
kunne gjennomfØres, er litt av et
mirakel. For her blandes film og
tegneflim pa en mate man aidri
fØr har sett. Historien er om en
mann (Bob Hoskins), en kvinne
og en kanin - en trio i trØbbel...
En film som alle generasjoner
tilskuere vi fryde seg over!
(Se annonse - flimen vi bli vist
over flere dager.)

En ekte vii vest - Young Guns.
Aret er 1878, en tid da loven hadde ilten virkning og menneskeliv
var svrt lite verd. John Turnstall er en engeiskmann som driver en ranch i New Mexico. Han
har etter hvert hândplukket en
eng unge, lovlØse gutter.
Turnstall blir som en farsflgur for
denne vile flokken som f.r tilnavnet Young Guns. Ti glengjeld skal de beskytte Turntalls
ranch mot en mektig gjeng som
hersker nadelØst I distriktet

YOUNG GUNS seks grunner til at Vesten var VILL.
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ELITE=BYGG
patillit

Vbygger

"Benytt lem av

REPRESENTANT
FOR APLANDHUS

ELITE-BYGG

Vi bygger pA '*""I den
beste garantien for A
velge riktig er A spørre
en APLANDHUS -eier.
Vi kan bl.a. garantere:
• Dyktige hAndverkere
• God oppførelse
• En gunstig pris med
tanke pA alt som er
innkludert i byggekontrakien.

fDet (Ønner seg."
NYE KJØKKENIDEER

'IIi.tar kjokkom
Er selvfølgelig
standard i alle
Apland-Hus!
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TYPE STINA + HUSBANK-FINANSIERT
Etter
svangerskapskurset i Kirkebygda
høsten 85, hvor mammacne vâre ble gode
venner, har vi feiret
fødselsdagene
vãre
sammen, Even, Ingvild,
Stian og Eilin.
Mellom den eldste og den
yngste av oss er det 1 mAned.

Alle har med pakke til alle, sà
stemningen er stor under gavebyttingen. Papir og band
flyr lavt rundt i stua.
Etterpâ er det pØlser, kake
boiler og brus til bade smâ og
store. Og sá noen hektiske timer med lek og moro og megling (noen uoverensstemmelser er ikke til a unnga), fØr vi
sier morna og takk for nA, og

gleder oss til neste gang vi
skal motes. For deter ikke bare pa fødseløsdagen vAr vi motes, neida, vi ses ellers ogsA.
Og vi er butt riktig gode yenner alle fire, for ikke A snakke
orn mammaene vAre. De heter
forresten Torifi, Britt, Trine
og Mona.

Hilsen oss i gjengen

APLAND-HUS katalogen
D Ring meg for nrmere
informasjon

ELITE BYGG
Vangsveien 10, 1800 Askim

S'ed

TIf, 09188 64 46 - 0941969 30.31

pa Solbeim
Husmøte
2. pAskedag ki. 18.00 ved Leif Fjell og Harald Midtsian.
Alle er velkommen.

VM — gull. til
enebakkgutter

Søndagsskolen
Betel, Ytre Enebakk

SØndagsskole hver sØndag ki. 10.00.
16. april

Torgrim og Snorre Flaten
gikk I forrige mined helt
til topps i en rammemakerkonkurranse pa en internasjonale rammemesse i Bologna i Italia. Konkurransen betraktes som
et uoffisielt VM i rammemakerkunsten 20 land,
og tilsammen 700 - 1000
deltok i konkurransen,
hvorav 15 ble premiert
med gulimedaije. Tre av
disse gikk til Norge, og to
av de igjen til Enebakk.
Bade Torgrim og Snorre driver
rammeforretninger i Oslo. Torgrim, som har sin forretning i
Frognerveien, bruker for det meste galleri NygArd som
verksted.hvor ogsA Snorres yinnerbilde var rammet inn.Det er
ikke fØrste gang Torgrim markerer seg sterkt utenfor Norges
grenser. I jor deltok han i Skandinavisk mesterskap, og havnet
pa en solid 4. plass. SA har han da
ogsA vrt en tur over i USA og
lrt rammekunst av noen av verdens beste rammemakere.

Torgrim Flaten (22) har allerede fàtt internasjonal anerkjennelse for sin rammelcunst.

pa

Oppgaven for VM konkurransen gikk ut pa a ramme inn et
bilde man hadde fAtt utdelt, slik
at det kunne passe inn i ethvert
hjem. - Her gjaldt det a komme
pa helt spesielle ting, uten samtidig a overskride grensen hvor det
kreative Ødelegger for det yesentlige i bildet, forklarer Torgrim, som aitsA var en av de fernten som greide dette.

STORSØNDAG
Ki. 10: SØndagsskole.
Ki. 16: TEMAMØTE v/Anne Karine Andersen. BARN I
FARE!? SØkelys pa video- og leketøysindustrien.
KI. 18: STORT FAMILIEMØTE. Junior'n deltar.
27. april
KAMILLA OG TYVEN pa Fuateby kino.
Vi setter opp buss Ira Betel.
30. april
besØk av -KINGS KIDS<>. Felles oppuegg med Man
menighet.
14. mai - Pinseferie.
11. jufli

AVSLUTNINGSDAG MIUTFLUKT.
Alle barn, med el/er utenfamilie, Ønskes velkommen til
sØndagsskolen.

Bilhig renbold
Alt i renhold utfores, ogsa privat.
Ring oss og spar penger.
Vi er billigere enn de fleste.

Aabergs Renholdsservice
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6
TIf. 02/27 02 23 - 02/29 15 27
mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18

-Tre av femten gullmedaljer til
Norge. Det betyr vel at vi er en
foregangsnasjon pA dette omrAdet?
-Jeg mener norske rammemakere er blant verdens beste, sier
Torgrim. Dette kommer ikke
minst av at de bruker gode
materialer.Det er viktig a bruke
syrefritt, slik at ikke bildene blir
Ødelagt pA kort tid. Til tross for
at vi i Norge er flinke til

dette,Ødelegges det for en million
i rene verdier hvert Ar p.g.a. at
man bruker for dArlige materialer i innrammingen.
Vi bruker bare syrefrie materialer.
- I Ar var fØrste gang Norge deltok i den internasjonale rammekonkurransen, og det var derfor ekstra moro med det fine resultatet, sier Torgrim.

MARKED

Politi —
runden

HAR DU NOR DU VIL
SELCE - SLIER EJOrE
R

Polsk brud

Grisekjøring
Fredag ble en del kjøretøyer stanser pga.
grisekjØring pa Elateby. Førerne fikk muntlige advarsier. KjØringen foregikk hovedsakelig i Ødegárdsveien,
og langs RV 120.

Stjal
bãtmotor
Fredag ble det oppdaget tyveri av en batmotor, Suzuki 35 Hk blã og hvit, 1981 model!.
Motoren ble stjãlet fra
Siljebo, SiljebØl pa
F!ateby.

-I

1v

Enebakk kommune

0
SAkorn
verdensborgeri

er popul*L
lotte!

Ku rsstart
3. og 10. april
For oppi.
og pámelding
ring Ella
L 09/92 63 39 -A
LIBRA - KURSET SOM
LEGER ANBEFALER

'80

Vent ikke med de váronnforberedelsene du
kan gjøre ná.
Enná har vi et assortert utvalg av sorter og
kvaliteter av sákorn pa wire lager.
Kontakt din nrmeste FK-avdeling el/er et av
váre samarbeidende omsetningsledd og fá
det sákornet du trenger.

•i'ti. ,..

Felleskjøpet Ostlandet

L&Mdbruke -s leverandar //K I

Ski
BeriVclscsb9r
() CHR STENSRUD EFTF. .
Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele dØgnet

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byr
gjennom 60 fir

Edel's Hud- og
Fotpleiesalong
Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen
- Er du go'venner med go'foten?

Hvis ikke... prøv
en time i var salong.
Timebest. mottas e. kI. 16.00.
TIf. 09/92 62 31,

ønsker alle sine lesere
og annonsører
..

GOD PASKE

Ad

4)

BETEL

Skjrtorsdag ki. 11.00:
Liv Ellinor Wiik. BrØdsbrytelse.
1. pâskedag ki. 11.00:
Erling Kobbevik. Misjonsoffer.
Onsd. 29/3 ki. 19.30.
Washington 0. Wour og
Ojervolistad. Offer til lokalbygg i Kenya.
Alle velkommen.

ga 719 millloner til idrett
09 forskning 11987

Folio Varmeservice
v/Bjern Brodholt, Tomter
TH. 9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

NA OGSA I ENEBAKK

i'INSEMEGHETEN
YTflE ENEIJAI<I%

TIPPING

• AUTODIESEL •

— du kan stole pa.
F
@N

hver uke
ble i gjennomsnitt utbetalt 11987. Det er lettere,
matematisk sett, 5 vinne
toppgevinsten i tipping
enn noe annet landsdekkende spill.

FYRINGSOLJE • PARAFIN

SAKORN
1980-modell, selges til hØystbydende over kr 15M00,-.
T!f. 92 53 70

326 tolvere

Lr a spise
riktig - og gâ
ned i vekt

0

Golf LS

Friva A/S
1820 Spydeberg. TH. 09/83 74 50

SLANK
IVIED
LIBRA

okonomisjef (kommunekasserer)

ledig for snarlig tiltredelse.
Stillingen er tillagt sentrale økonomifunksjoner, og
dessuten det kornmunekassereransvar som fØlger av
lover og forskrifter.
Videre forutsettes Økonornisjefen a ha en sentral rolle i
forhold til videreutvikling av kommunens EDB-systerner.
Stillingen avlØnnes i lønnstrinn 30.
Fullstendig kunngjØringstekst er inntatt i Aftenpostens
morgenutgave fredag 31. mars d.â.
Nrrnere opplysninger ved henvendelse rádmann BjØrn
Halvorsen eller konsulent Unni Skoglund, tlf.
09/92 60 60. Søknad med bekreftede kopier av attester og
vitnemál sendes Enebakk kommune, personalkontoret,
1912 Enebakk, innen 15.4.89.

Be om ti/bud:

Ønsker seg en hvit kjole i str.
42-44. Er det noen som kan
hjelpe meg med det?
Har du kjole, sâ ring
09/928521.

Enebakk kommune har stilling som

H-vinduer og doper
Strommen heve-/skyvedør,
Strommen sikkerhetsdør, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundører, sprosserammer, Sweedor utgangsdøier

-

1

VELKOMMEN

FORET BASKET
36 - 45

9
QQ
Kr £

.
UU.

1/)
.
1i
itacz- amcz J!c
FLATEBYSENTERET Apent
7 Fredag
TIf. 09/92 8374
Lørdag

I

kI. 10.00-17.00
kI. 10.00-18.00
kI. 9.00-14.00

6

It

Varpussen starter
pa Fmnastasjonene
I Enebakk
UEL LE

'1/4

FINAS BAG
kun kp

4k

4$~

170 .

Bagen inneholder:
5 I whitespirit 2 stk. vaskesvamp
polergarn motorvask
sprayrens polervoks

I

-

-

I,**

-

-

I

/

/
/

HUSK:
Finas pàskeegg
ferdigfyltelrakr

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A.S
1914 Ytre Enebakk

-

TH. 09/92 44 08

0
365° God paske

ENEBAKK FINASENTER
1912 Enebakk

-

TIf. 09/92 61 73

a.,"

OYEREN BENSIN & SERVICE
1911 Flateby TIf. 09/9281 32

VOW

7

IF
MURERE

FRISØR

RORLEGGER

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt I mur- og pussarbeid

JOHN A. ANDRESEN

Mettes Hordesign

UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID

Dame- og herrefrisør
Saig av hArpreparater og parfymeartikier.

Jilt1 11.

hf. 92 63 46

MEJIESFE

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mobtlf. 094/11 747
TIf. 92 48 92

Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00
TIf. 92 55 50
Bekkelaget If etg., V. Enebakk

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

Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Q

7j)4

tY

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 92 80 49

Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og heytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 9246 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TOMMERMESTER

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

C1'

Apningstider:
Man.
Tirs., tors.
Fredag
Lordag

stengt
9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00

HIlsen Ase Mette

SPESIALFORRETNINGER

lit. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

Enebakk rørleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen

Utfører alt innen
pY'
nybygg, tilbygg, rehabilitering

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.

og modernisering

Váglivn. 25, 1914 Enebakk - fit. 92 43 54

Fast pris
GLASSMESTER

BYGG- OG TØMMERMESTER

Per-Erik østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK
NYBYGG - TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING

Harald Man Entreprenørfor. A/S
FLATEBY
TLF. 92 81 17 9.00-16.00
Tit. 92 88 53 - 92 85 25 etter 16.00
Mobil 094/55 519

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

KVIKK QENS

TIf. 92 81 24

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby
Alle typer Ian formidles

Enebakk glass

J&taama S XE1

Alt I glassarbeid

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

Annonse/datasalg

TIf. 09/92 43 40

Graving - sprengning - transport.
Kontakt oss!

Esso diesel, paraf in og fyringsolje

Renter fra 11,95%

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

Mobil: 094/30 295
ENTREPRENØR

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardiribrett

Utsigts rammeverketed
Alt i innramming
Saig av
meda/jeskap og innrammede akvarel/avtrykk
1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

D. FREI AG&COIS
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrøm
Bil - EIektro
Postboks 77, 1912 Enebakk — tlf. 09/92 62 94

Ring, eller ta en tur,
det kan lønne seg!
Adr.: Krokengveien 1, 1912 Enebakk
Tit. 92 6348 mellom 12.00 og 21.00

Arve Johansen Graveservice
1912 ENEBAKK

Graving av
vannlekkaSjer
Planering
Oppgraving av avløp
Mob. 094-22317
TN. 09-927054

EL-INSTA LLASJON

Strømsborg &
Enersen A/S

Ristoraute ITAIJA a.$ Pizzeria
INSTALLASJONSFIRMA

KJW. BRENDJORD

utfører alt i el-installasjoner

1912 Enebakk — tlf. 92 63 00

Eli_AG

:

—

Ski Trafikkskole

Grendesenteret, 1911 Flateby

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby

TIf. 09/92 88 60

TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

REGNSKAP

Tømrer- og snekkerservice

GAUTE'S TRAHKKSKOLE A/S

1400 Ski - tlf. 8737 10

OppIring pa bil

Kiasse A — Klasse B
Teorikurs - Kjaretimer

Teorikurs - Fase II

Om riødvendig møter vi
IH kjøretimer i Enebakk.

TIt. 06/81 42 92

TANNTEKNIKER

TAN NLEGE

Enebakk Tannteknikk

Stein Iiarre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby
Tit. kI. 8.00-15.00
92 87 39
Tit. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

TAN NTEKN I KERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

BILFIRMA

Erling Rod A/S
1800 AskIm

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjep din nye el/er brukte b/I hos oss.

Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

SJAFORSKOLE

At.,ài

'1r

Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utfører alt innen nybygg, tilbygg, reparas]oner,
modernisering, flisleggirrg og tapetsering.
Tit. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705

mwnomi & Regnskap Enebakk A/S

Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 - 94 22 65

EIENDOMSFORMIDLING

Vi ordner LAN
for kjøper/selger
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

Lantliruksregnskap, onomi
& ha1eIsreg0ap

SVEIN H. HELLER A/S

Brede Gjestang

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

Flateby. TIf. 92 81 49

KJspe eller selge

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD - Askim
Tit. 88 15

70

Tlf. 88 16 15

eiendom?
Kontakt:

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S
Bevifflngshaver: Ad. HeI9e A. TryI
EjeIIve4en 55, 1914 Ytre Enebakk
Ttt.- 09/92 55 70

SPESIALFORRETNINGER

VETERINIER

Minigraver til Ieie

• Poliklinikk• Røntgen • Kirurgi
• Lab.service 0 Oppstalling opererte dyr

Graving - transport -. sprengning

Mur- og betongarbeider
Mur & Graveservice NS
1911 Flateby
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

SKEOSMO DYREKLINIKI(
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgard, Kjeller

(sk5t fra Fetvn. v/flyplasseo)
Apningstider: &30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
rrDROP-lN 8.30-14. Stongt helg.

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsførsel,
bedrifts-rAdgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk - tif. 92 47 74

C nebakk
' 09nskctpskontor
Medlem av
FRF Norske Regnskapsbyrâers Forening
lIt. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

rCR
Godkjent regnskapskontor

Ordforeren Onsker
felles front
mot OIfyIIa
Forsiaget til edruskapsplan for Enebakk er nâ ute til
høring. Planen skal danne grunniag for en bred edruskapspolitisk debatt i kommunestyret til høsten. Planen skisserer en rekke tiltak i kampen mot Økende alkoholmisbruk.
- Ma:let ma vre et mest mulig
edruelig sainfunn, sier ordfØrer
Kâre Kj011e. Men han tror lite pa
solotiltak i kommunene. Det
nytter lite a skrue igjen krana i
Enebakk, hvis Ølet flommer fritt i
nabokommunen.
Det er bakgrunnen for at ordfØreren har kontaktet sine ordførerkolleger bade pa Romerike
og i Folio for a sondere mulighetene for en felles bevillingspolitikk for saig av 01. KjØlle Ønsker a
drøfte saken pa vàrens ordfØrermøte i As den 28apr11.
Hvilken linje iegger sa ordfØreren seg pa nâr det gielder tiltak
for a bekjempe Ølfylla?

- Jeg Ønsker en reaJistisk og
edruelig stillingstagen til den
kunnskap vi har. Jeg Ønsker at
barn og ungdom skal ha gode
oppvekstvilkar. Men jeg tror likevel at det a stenge all kraner er
en like dârlig løsning som a apne
fullstendig. Dette er en sak hvor
kommunene bØr samarbeide om
felles tiltak. Jeg har sendt ordførerne vâ.rt forslag til edruskapsplan som ná er ute til hOring, og
venter pa signaler tilbake om
trenden i Øvrige kornmuner.
Alkoholen er et stØrre problem
enn en aner for en lang rekke
mennesker. Den er faktisk et av
de stØrste helse og sosialpolitiske

problemer vi har. For meg personhig kunne den gjerne forsvunnet fra jordens overfiate,
men man ma vre realist. Jeg
tror ikke pa noen forbudshinje.
Og hvis nabokommunene har
fritt saig og lang apningstid, far
det betydning for var kornmune.
Her kommer nringspolitiske
hensyn inn, selv om det er forskrekkehig a skulle matte ta shike
hensyn i en sa alvoriig sak.
—Hvordan ser du tiltakene som
er nevnt i forslaget til edruskapsplan for Enebakk?.
—Utredningen tar bare stilling
til skjenkebevilllng pa serveringssteder. Jeg synes det er yesenthig ogsá a drOfte Ølsalg 1 dagllgvareforretninger. Forsiaget inneholder ingenting om dette, og
det synes jeg er mangel pa stillingstagen til et ápenbart problem, sier K.re KjØlle.

Spennende meny for
teaterfestivalen
Organisasjonskomiteen
for høstens teaterfestival
i dagene 3. - 7. november,
er nã i full gang med forberedelsene.
KOmiteen, som bestir av
Kjell Matheussen, Inger
Lise Stensli fra Enebakk
Dramatiske. og dramapedagog ved Mjt, Kristin
Heistad har snekret sammen et foreslØpig forsiag
til festivalmeny med
samtlige av bygdas teaterkrefter som ingredienser.

Ballongteateret!Kjell Matheussen skal ha premiere
pa sitt nye stykke under
festivalen. Her lader han
opp sammen med sØnnen
Alexander.

- Formâlet med festivalen er a synliggjØre teateraktivitetene i bygda, sier
Kristin Heistad.

Kâre KjØlle lesker seg heist pa alkohoifritt, men tror iikevel ikke at tette kraner stopper Ølfyila.

longteaterets nye forestilhing.
Det blir sminke og utkledsningsverksted for barn og voksne med
päfOlgende teateropptog til Flateby senter, og káring av det
morsomste anekk.
Om ettermiddagen blir det teatersuppe pa Samfimnshuset,
med kâseri av Ella RØyseng, heder av Norsk AmatØrteaterrad,
som er bosatt I Enebakk. sa blir
det innslag ved drama og musikkteatergrupper fra skolene.
Og lØrdagskveiden blir glansnumrenes kveld, med nytt og
gammelt stoff fra Enebakk Dramatiske og M.jrirernes revyensemble.
LOrdagen avsluttes med nattkafe
og apen scene. Det legges opp til
improviserte og lett planlagte
musikklsanglteaterinnslag ved
bygdas egne krefter.

- Festivalen vil ga av stabelen
pa forskjellige steder i bygda, og
meningen er a gi tilbud tilalle aldersgrupper, men barn og ungdom er spesielt tilgodesett, sier
initiativtager, Kristin Helstad.
Dersom de involverte teaterkreftene gir grØnt lys for det programmet organisasjonskomiteen
har satt opp, blir festivalen apnet
pa BØndernes Hus den 3. november, med revynumre ved bygdeungdomslaget, og pâfOlgende teaterfest med musikk og dans under ledelse av festivalorkesteret.

SOndag planlegges det festivalgudstjeneste i Marl Kirke med
pâfØlgende kirkekaffe pa Mjr
ungdomsskole hvor Enebakk
Barneteater debuterer med forestillingen Den GrØnne Votten.
Det blir musikk av festivalorkesteret
kãseri av representant fra Akershus teaterverksted, og forestilhing med Ballongteateret. Teaterverksted og teaterleker inngar ogsa i opplegget.

LØrdag formiddag flyttes sa
areanen til Flateby Samfunnshus, hvor arrangementet innledés av en representant for
Norsk dukketeaterforening. Dernest blir det premiere pa Bal-

SØndagskvelden skal det bli teaterkro med Nogo attat, og underholdning ved skolens drama
og musikk teatergrupper
C'est la vie - teateret viser nytt
og gammelt teaterstoff, det blir
revynumre fra Enebakk Drama-

Mandagen og tirsdagen er viet
skoler og barnehager, eventuel
ogsâ sykehjem. Det planlegges
giestespill av profesjonelle teatergrupper ved ungdomsskolene, temadag i skoler og banehager, og utvekshing av teateraktiviteter.
Festivalen avsluttes med et teaterseminar pa Flateby Samfunnshus, beregnet pa lokale teaterutØvere, og med kursieder fra
Akershus teaterverksted, eller
fra en profesjoneil fri gruppe.
Festivalen blir den fØrste I sitt
slag i Enebakk. - Formálet er a
synhiggjØre og sanile all teateraktivitet i Enebakk, og a vitalisere den Økende interessen pa
dette omradet, sier Kristin Helstad.
Komiteen samarbeider forøvrig med kulturadministrasjonen i kommunen om arrangementet, som avvikles i forkant av
hØstens kulturdager som er
under planlegging 1 kulturetaten.
Ellers skal det foreslâtte programmet diskuteres nrmere pa
et mote mellom de involverte
partene like over paske.
Organisasjonskomiteen har
forØvrig sØkt Akershus fylkeskommune om stØtte til arrangementet, og regner ogsa med et
visst bidrag over kulturbudsjettet.

Annonsepriser:

Redaksjon og ekspedisjon:
Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 65 40
Telefon ann. 92 65 50
Tif. telefax og eksp. 92 60 04
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 32 98

tiske, og fra Mjrirernes revyensemble. Arrangementet danner avslutning pa festivalens ápne del.-

Privattelefoner:
Ans. red. Asiaug Tidemann 9245 35
Ann. kons. Ella M. Wenli 92 63 39
Ann. kons. Solveig Eriksen 06/83 72 56

Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis

1 side pr. mm kr 595
Aim, piass pr. mm kr 2.70
Tekstside pr. mm kr 3.70
Inniev.frist: Rubrikkann.:
Mandag ki. 12.00
Forretn.ann.: Mandag Id. 9.00

Abonnementspris:
Kr 110,- pr. haivár, kr. 220,- pr. 6ir.

