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Darligere
busstl*lbud
Stor - Oslo Lokaltrafikk har vedtattâ foreta en betydelig redukjon i bussrutetilbudet i
fylket. Reduksjonene iverksettes fra 28. mai.
For Enebakks vedkommende betyr det en reduksjon I tilbudet pa 5,1 prosent.All kjØring
til feriehjemmet pa Nosa blir innstilt i sommerhalváret, og en rekke lokale avganger
blir ogsâ sløyfet.

Politirunden
Hytteinnbrudd
I lØpet av helga er
det oppdaget innbrudd
I flere hytter pa Roligheta - Tjersli I Ytre
Enebakk.. Tyvene har
tatt med seg brennevin, et salonggevr
med kikkertsikte og
lyddemper.
Lensmannskontoret har
enná ikke full oversikt
over hva som er stjâlet,
og de har ingen spor a
gâ etter I saken.
Det bar ogsá vrt
innbrudd i en hytte i
Gjeddevannssrn. pa
Flateby. Her har tyvene forsynt seg med 4
karafler brennev in.

kutt i kollektivtilbudet er at man ma dekke
opp underskuddet ved utbyggingen av den
nye bussterminalen pa Vaterland.
Enkelte kommuner far rutetilbudet sitt beskáret med hele 14 prosent. Regningen for
teminalen lyder pa 110 millioner. Opplysninger Vignett sitter inne med indikerer at den
opprinnelig var kostnadsberegnet til 60 mulloner,

Arsaken til at SL nâ gâr inn for omfattende

Forts, side 3 (2)

Nylende:

Gjerdesagtyveri

For kort frist

Fra et bus under oppfreIse I Ekebergdalen
er det I løpet av helgen
stjálet en gjerdesag.
Sagen er grønn og er
6-7 âr gammel. Dessuten veier den sâ pass
mye at den antageligvis er fraktet bort i bil,
tilhenger e.a.
Lensmannskontoret
ber om at folk i omrádet som har sett noe
mistenkelig trafikk I
løpet av helga, melder I
fra om dette.

I et brev til radmann Bjorn Halvorsen
bekiager Enebakk Handikaplag den korte fristen medlemmene fikk til a sØke pa
tomten som er avsatt til funksjonshemmede pa Nylende.
Det var 27. februar at formannskapet vedtok a reservere en tomt, nemlig S1Øssâsveien 23, for funksjonshemmede, samtidig med at to
andre tomter ble avsatt til
kommunalt ansatte. Det er
formannskapet som foretar
tildeling av disse tomtene, og
da sØknadsfristen utlØp 17.
mars, hadde det bare meldt
seg en sØker til Sløssásveien
23.
Handikaplaget hevder at
fra den dagen de mottok brevet, og fram til sØknadsfristen
var det bare 8 dager,( Brevet
fra kommunen til Handikaplaget med informasjon om
tomta som var avsatt til
funksjonshemmede var datert 7. mars. )I brevet ble det
at
ogsâ gjort oppmerksom
tomten ikke vile bli annonsert pa annen mate.
- Pa disse dagene skulle vi
sende Ut brev til vâre aktuelle
medlemmer, de skulle bestemrne seg for a sØke, samt
skaffe nØdvendig legeattest

pa

og seride sØknaden, skriver
Handikaplaget i brevet til
râdmannen.
- En sá kort frist er javngodt med a forsikre seg mot
sØkere skriver HandikaplagetDe finner dette bekiagelig,
og háper kommunen tar hensyn til, og vurderer eventuelle
sØknader som kommer inn etter fristens utlØp. Videre haper laget
en annen prosedyre ved eventuelle senere anledninger.
- Vi kommer ikke til a vurdere sØknader som kommer
inn etter fristen. Tomten ble
tildelt i formannskapets mote
mandag, sier radmann BjØrn
Halvorsen. - Men vi tar Handikapiagets brev til etterretning, og vii sØrge for bedre
frist ved neste korsvei. Nar vi
gar ut med neste utlysing av
tomter pa Nylende, vii ogsa
tomter til funksjonshemmede
vre med i annonsen, som vii
bli utfØrlig utformet, med rimelig frist.

pa

Pent bygg, men leiligheten som er innreclet over garasjebygget er ulovlig. Na har kommunen politianmeldt
bade byggherre og ansvarshavende.

Go-cart kjØring i Lia

Kommunen har politianmeldt Ola Winje og
Asle Kolstad for ulovlig innredning av leilighet over garasjebygget, som er oppfØrt i tilknytning til A/S Winje i Gaupeveien I Ytre
Enebakk.
Forts. side 3 (1)
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((&w k&7 og
idpawn oy ,1mkk

Fredag kveld ved
22-tiden oppdaget en
patruijebil en go-cart i
Gaupeveien i Ytre Enebakk. Den kom kjOrende gangveien eller riksveien fra Skovheim.
Lensmannen yule stoppe slik ulovlig kjØring,
men da sjâfØren i gocarten oppdaget at han
ble forfulgt satte han
opp en vanvittig fart.
Si I Vestbyveien matte
lensmannen gi opp forfØlgelsen.

----
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Walter Brennan
Gudstjenesteliste for
Enebakk 9. april 1989

Ki. 11.00: Mari kirke v/Helgheim. Nattverd.
Ki. 11.00: Enebakk kirke Vt
øvstegârd. MenighetsmØte
og kirkekaffe.
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Hei og ha som tiden gár, nâ
har Vegar butt ett âr.
Gratulerer sâ mye med dagen din den 8. april.
Mange kiemmer fra storebror Even, mamma og pappa
Torsdag 6.4. ki. 19.00 (U)
kr 25,-:
COCKTAIL
SØndag 9.4. ki. 16.30 (B)
kr 15,-:

Selznick's originale fargefilm
Vi giftet oss i Grefsen kirke
lørdag 18. mars.
Tove f. Markussen og
Torgrim Torgersen.

Bra ár ogsá
or
f
Daleflerdingen
Sanitetsforening

TOM SAWYER

Ki. 18.30 (U) kr 25,-:
COCKTAIL
Ki. 20.30 (V) kr 30,-:
JESU SISTE FRISTELSE

Daleljerdingen Sanitetsforening avholdt
ârsmøte i februar. I
arets lØp har vi hatt
opplysningsmøte ved
distriktslege Torgeir
Landvik om sykdommen AIDS. Vi har ogsâ
hatt fØrstehjelpskurs
ved Inge Ski elihaug fra
Norsk Folkehjelp, og
skaffet oss noe beredskapsmaterieli. Hvert
r gir vi julestjerner til
alle pensjonister I grenda var, og til sykestua
og Kopâs. Julehilsen til
de gamle fra oss er en
tradisjon. I 88 kjempet
vi ogsá for sykestua pa
Kopás. Det er jo hyggelig a fá g.jØre en slik
tjeneste. Ellers sender
vi vare faste árlige bidrag til Østbytun ungdomssenter, til kreftsaken, revmatismesaken,
hjertesaken m.m. Vi
hjalp til pa TV - aksjonen (pa flukt). Vi har

ElF søker trener
til fotballj enter.
Se ann.

Flateby kino
Se ann.

Menighetens
ârsmØte
Se ann.

Betel
Ukens møter.
Se ann.

Emaus
Kirkebygden
Ukens mØter.
Se ann.

ElF
Mini-/hhleputt-tumering.
Se ann.

A/S Vignett
minner em generalforsarnling.
Se ann.

UEMPESANSER! ANT11i

gitt gave til Granfy,
som skal bli vârt grendehus. Vi prØver ellers a
støtte der det trengs,
men vi sliter med a fá
emdlemmer, og hâper
flere vil melde seg som
medlem. Det koster bare 50 kroner áret, sâ velkommen.

Styret bestár av:
Leder,Aimie Martinsen,
nestleder, Gerd Torersen, kasserer, Ase BØhler, styremedlem, Elsa
styremedlem,
Jahr,
BjØrg Lunde Brevig.
Varamedlemmer: Ingeri Brevik og Olaug
BreierKjoersrud.
Sanitetsforeningen
har som formal a arbeide for god folkehelse,
stØtte Opp om sykepleien, drive opplysningsarbeid og opparbeide syke - og nØdmateriell. Vi takker alle
som stØtter 055 i arbeidet.

Annie Martinsen

-

Flatebysenteret 1911 Flateby
TIf. 09/92 87 21

Colt LS
1980-modell, selges til hØystbydende over kr 15.000,-.
TIf. 92 53 70

ERS BEDRIFTER, hvis handling er tidlØs, er i ordets rette forstand en familieflim. Den gir
spenning, latter og ungdommeuig
romantikk til enhver som fremdeles har igjen noe av barnesinnet...

Over til ungdomsfilmen som
ogsá blir vist torsdag.
COCKTAIL med Tom Cruise i
hovedroilen. Det svrngende New
York og avsuappende Jamaica er
bakgrunnen for hans siste film.
Som bartender har Tom Cruise
ypperlig anledning til a demonstrere bade sj arm og fingerferdighet. Her slás here fluer i ett
smekk: Romantikk, humor og
drama presenteres pa bakgrunn
av kiubblivet i storbyen. Men
spørsmálet om hvorvidt rikdom,
berømrnelse og status representerer viktige verdier i livet
preger filmens rode trâd

Vi har mote pa Granly
eller privat.

Ellers har alle sanitetsforeningene felles
fester og loppemarked,
og diverse nár vi samler
inn stil store saker. Det
er bra med samarbeide
for en god sak.

[CMC0= OHflflDL

Det skuile vre unØdvendig a
gi noen presentasjon av Mark
Twains uforglemmeuige ungdomshelt Tom Sawyer. Den sjarmerende sm.rØnnerens bedrifter
og eventyr har gledet generasjon
etter generasjon. TOM SAWY-

EN MARTIN SCORSESE FILM

JESU SISTE FRISTELSE.
Hvordan man oppfatter religion
og i hvilken grad man er tilknyttet denne, er varierende fra person til person. En kunstnerisk
tolkning vil derfor reflektere
kunstskaperens personhige engasjement og holdning over teamet. Dette er en film Scorsese
tenkte a uage fra første stund han
leste The Last Temptation of
Christ for 15 âr siden. AJ.lerede
for lUmen flkk premiere skapte
den enorm debatt. Men vâre liv
er basert pa antageusen at sannheten best kornmer frem ved at
alle far si hva de mener, om de er
religiØse eller ikke.

Ef. 1,17-23
Paulus her at menigheten skal ft den and som gir visdom og âpenbaring. Dette skal tjene en hensikt: Lre
Gud a kjenne.
Han har kalt oss til et herlig hap. Det er en rik arv
som venter de hellige. Men ogsâ her i tiden har vi store
løfter: - hans kraft er veldig hos oss som tror, sier tekstordet.
Med denne makt og styrke reiste han Kristus opp fra
de døde, og satte ham ved sin hØyre hand i himmelen.
Han er over alle makter og myndigheter, bade i denne
verden, og i den kommende. Alt er lagt under Jesu føtter. Selv er han hodet over alle ting. Menigheten er
hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. ForstA det
den som kan! Jeg ma i alle fall kapitulere, og gi meg
overfor Guds visdom.
GjØr det du ogsâ, og motta den and som gir visdom og
ápenbaring.

O.S.

V1*deot1*1bud
Leie av skolene
pa kveldstid
Svar til Ella Wenli
Enebakk Husmorlag
Det er riktig som du skriver at
skolestyrets FLERTALL med
dobbeltstemmen til skolestyrets
leder Carsten BarbØl vedtok betalt leie av skolene pa kveldstid.
D.v.s. at fire stemte for betalt
leie, fire stemte imot. Det var kun
âtte representanter tilstede pa
motet.
Du spør om alle Enebakks polltikere er barnløse. Neida, sâvidt
jeg vet sâ har fiere av de som
stemte for vedtaket barn, men
det er ikke sikkert at disse barna
benytter skolene pa kveldstid.
Men ditt spØrsmâl er vesentlig
Det er fâ smâbarnsforeldre som
er aktivt med i politisk arbeid.
Det er synd, fordi dette gjØr at
barn og ungdom ofte blir nedprioritert.
Jeg tenker da pa barnehager,
fritidshjem, tiltak for ungdom,
bl.a. mer satsing pa fritidsklubbene 01. Slike saker blir ofte nedprioritert nettopp fordi det er for
M unge mennesker med pa a ta
avgjØrelser og til a forklare problemer som smâbarnsforeidre
har.
Men det er ikke bare unge mennesker som savnes. Det er folk i
alle aldersgrupper! Det er snart
ikke folk igjen til a skjØtte et sa
viktig arbeid som det er a styre
en kommune. Hvorfor er sa fá iiteressert?
Mange har ikke anledning p.g.a.
arbeidssituasjonen, p.g.a. sma
barn og annet omsorgsarbeid, og
sikkert mange andre ting. Men
jeg tror ogsã at mange mener at
politikk er kjedelig, og at man ikke kan gjØre noe likevel.

A
Bygningsrádet godkjente 87
oppfØring av et nringsbygg for
markiseproduksjon pa industriomrádet. Det ble gitt tillateise til
innreding av vaktmesterieilighet
i 2. etasje i produksjonsbygget,
samt oppføring av
Leiligheten over produskjonslokalene er imidiertid ikke oppfØrt. Det byggherren, Oia Winje
derimot har g.jort er a innrede
ieilighet over garasjebygget,
stikk I strid med hva som er
godkjent, uten a informere bygningsmyndighetene om saken,
eller sØke om godkjenning.
NA sier bygningssjef Marsdai at
han i og for seg ikke har noen
tungtveiende grunner til a ikke
tillate den godkjente leiligheten
flyttet fra produksjonsbygget til
garasjebygget Det man ikke kan
godta her er framgangsmaten
—Winje har butt tilskrevet om
saken, og av svaret at han med
vitende vilje har innredet leiligheten over garasjen til tross for
at han var kiar over at det var
uiovlig. Heiler ikke ansvarshavende, Asle Koistad informert

Det er ikke riktig! I hvert fall
ikke i en liten kommune som
Enebakk Er du aktivt med pa
mØter og diskuterer viktige saker
som skal behandles I kommunestyret, sâ er en mening til butt
hØrt, en mening som kanskje kan
fâ gjennomsiag - som ikke andre
har tenkt pa.Det er viktig!
Mange er opptatt av sitt nrmiljØ. Men det aller viktigste i et
nrmiijØ er at man sØrger for at
best mulig avgjørelser blir tatt.
Det kan man ikke gjØre ved a
kiage til naboen, eller skrive leserinnlegg. Da er det for
sent.AvgjØrelsene er allerede
tatt!
Det kan man kun gjore ved a
melde seg urn j det politiske partiet man fØler seg hjemme i og
vre med a debattere FOR viktige avgjØrelser blir fattet. I dag er
det silk at ALT FOR FA er med a
avgjøre saker, og det er en fare
for hele vàrt demokrati! Derfor
blir ogsà mange rare avgjØrelser tatt. Man kan ikke forvente at
de fá aktive politikere som er
igjen skal kunne alt om alt! Det
trengs ulere folk, og fiere meninger til for at man skal kunne det.
En sak til sist. Skolestyrets
vedtak blir mest sannsynlig behandiet pa formannskapsmØtet
10. april. Ta kontakt med de dere
kjenrier I formannskapet for a ía
dem til a oppheve skolestyrets
vedtak! Kan til orientering si at
arbeiderpartiets gruppe vii gã
imot betaling pa skolene.
Anne Grete Lossius
skolestyrerepr.fra AP

oss om saken, og har dermed ikke oppfylt sin forplikteise som
ansvarshavende, sier Marsdal.
- Det har vrt en del slike saker na, sier han, - og av almenpreventive hensyn ma vi reagere
kraftig.
Bygningsradet imØltekommer
imidiertid sØknaden om a innrede ieilighet over garasjebygget
pa betingelse av at det innsendes
byggemelding med tegninger og
nabovarsel snarest. Det kan
imidiertid ikke bli snakk om mer
enn en leiuighet pa elendommen,
enten den over garasjebygget eller den i produksjonsbygget.
Hviiken som velges er opp til
Winje.
Nár det gjelder ansvarshavende, Asie Koistad, har bygningsradet i tillegg til anmeldelsen vedtatt at han fratas sin godkjenning som snavarshavende 1 Enebakk for all framtid.
Ellers kan de anmeidte vente
seg en pengebot I Bygningssjefen
anslâr et beiØp 1 stØrreisesorden
50 - 100.000 kroner som relevant
sett ut fra lignende saker.

Undertegnede har alitid hatt et
avslappet forhoid til video. Det
har stort sett begrenset seg til a
leie en tegneflim hver gang en av
ungene skal ha fØdseisdagsseiskap, eller n.r de eliers har kiart
A mase seg til det. Derfor har mitt
kjennskap til dette media vrt
svrt begrenset. Men hver gang
jeg er innom en bensinstasjon,
har de prangende videofilmhyilene sagt meg at tilbudet er av ikke ubetydeuig stØrrelse.
I âr ville visse omstendigheter
det slik at familien matte tilbringe pasken 1 hjemmets lune
rede. Ungene bekymret seg over
at dette kom til a bli dØdskjedelig aitsa >>. Ingen av kameratene var hjemme, - alle var pa
pasketur, - og her var detingenting A finne pa.
Da var det at undertegnede, i
et forsØk pa a dempe den tiltagende misnØye med <' hjemme
- pasken '> foreslo at vi kanskje
kunne leie en videoflim eller to,
for a fA de lange pàskedagene til
A ga. Jeg foreslo ogsa at denne
gangen skulle en av de voksne f
by a velge film, - en skikkeuig koselig, underholdende famiilefiim
skull det vre, noe som hele familien kunne vre sammen om,
og kose seg med. Forslaget ble
tatt opp til vurdering, og enstemmig vedtatt. Undertegnede fikk
det ansvarsfulle oppdrag a ga og
finne en egnet film. Familiens to
hapefuule poder insisterte imidlertid pa a bli med for o a gi deg
rad hvis vaiget blir for vanskelig
At valget skulle bli vanskelig
var noe Jeg regnet med. Med sa
mange hyllemeter videoflim som
jeg vlsste det fantes hos de to
nrmeste forhandlerne, matte
det bli vRnskelig a velge. Det ble
vanskellg, ja rent ut sagt umulig
ble det, a finne en god underhoidende famiiiefim 1 bensin-

El
I Enebakk blir det,i tilegg til
bussene til feriehjemmet pa Nosa
I hovedsak interne ruter og matebusser fra Daleerdungen og
Ekebergdalen som blir nedlagt
dersom SL far gjennomslag i
Samferdselsstyret for sitt spareopplegg.
- Jeg kan ha en viss forstáelse
for at enkelte ulØnnsomme ruter
kuttes ut, sier radmann BjØrn
Halvorsen - Men her snakkes det
varmt om Økt bruk av kolletivtransport. Ser man imidiertid pa
prispolitikk og oppfØlging med
ruter skulle man tro at Ønsket
var et heit annet. Dette er a oppfordre til privatbilisme. Det er et
tankekorts at Vateriandprosjektet kan bety redusert koliektivtilbud. Det skulle Jo vre omvendt Man skulle fØre en politikk
som fØrte til Økt koilektivtrafikk,
for derigjennom a skaffe midler
til utbygging av slike prosjekt
som Vateriandterminalen.
Formannskapet behandler saken fØrstkommende mandag, og
rádmannen innstiiler pa a oppfordre SL til a finne andre muligheter for tinansiering av den nye
bussterminalen, slik at ikke det
eksisterende rutetilbudet blir beskâret. Enebakk kommune kan
ikke akseptere den vedtatte reduksjon I rutetilbudet, sier radmannen.
- De rutene det er snakk om a
kuttet ut er ruter med litebelegg,

stasjonen som ble mitt fØrstse
mal. Jeg to1c for meg meter .for
meter av firiptilbudet I hyiler og
stativ, men noe som kunne ligne
pa det som jeg var ute etter, nel
det fantes ikke. Det jeg fant var
stort sett tre kategorier av film:
Sex, void og skrekk. Ja, ogsa noen M tegnefilmer for barn, da. Ikke noe av dette var av den kategorien underhoidning jeg kunne
tenke meg a tilby familien som
erstatning for den hytteturen de
hadde avstatt fra, - sâ jeg forflyttet meg over til en annen video - utleler like i nrheten, - en
som jeg visste hadde rekiamert
med kjempeutvalg i gode filmer
Joda, utvalget var stort nok,
ingen tvil om den saken. Men ogsa her var det de samme tre typene av underholdning som gikk
igjen. Ikke en eneste film av det
slaget jeg vii kalle film for hele familien! Ikke en!
PA forespØrsel hos ekspeditØren ble det svart at, - Nei, det er
Jo dette folk vii ha, - og da blir
det bare slike filmer vi fØrer>> sa
da sa.
Jeg lot ungene fA. velge en av de
vanlige tegnefilmene, og gikk
skuffet hjem mens jeg tenkte:
Verden er full av krig og terror.
Hver dag er avisspaltene spekket
med drap, voldtekt og hrverk.
Dagsrevyen har ikke annet a by
oss en biod og void og nod I Midt
- Osten, Nicaragua, India og andre steder rundt om pa kioden.
Og alt dette til tross: Nâr folk gâr
ut for a leie seg underhoidning pa
video, ja, sá VII de ikke ha annet
enn void og sex og skrekk og gru
Det er synd pa menneskeheten, - den er iferd med a avstumpe seg selv.
Peigo

Fr.P's to
ansikter
Fremskrittspartiet har I de
senere ár rast mot offentlige bevilgninger av kulturmidier. Gang pa gang
har de tordnet fra taierstolen 1 kommunestyret om
at skattebetalernes penger
skulle sbØses bort pa kultur.
Det virker derfor meget
frekt og freidig nar deres
egen ungdomsorganisasjon tilbater seg a sØke kubturstyret om den nette
sum av 14.000 kroner ( av
skattebetalernes penger) I
kuiturstØtte for 1989 til
drift av baget.
Bade kuitursjef og kulturstyret avsbo sebvsagt
dette, men det viser vel
den dobbebtmoral som
hersker i dette partiet. Nar
ideabismen blir stilt opp
mot egoismen, da seirer
sebvsagt egoismen I dette
partiet. Da tenker de lite
pa det de har sagt, at dette
kunne gatt til de syke og
gamle, som de ebbers er sa
bekymret for.
PA en mate er det tint at
slike avsiØringer som dette
kommer, da det bekrefter
at de mener en ting, men
gjØr noe annet nar dette
passer best for dem selv.
Og det skal det jo gjøre i
Fr.P.
Dag Skaug
nest!. kulturstyret
A)

Tomter til
kommuneansatte

og store kostnader, som ikke
dekkes inn av inntekter og tilskudd, sier trafikksjef Helge Mo- .Formannskapet vedtok mandag
A tibdele de to tomtene pa Nylenen I SL.
- Det oppfordres til a reise kol- de avsatt til kommunabt ansatte
bektivtsamtidig som det kuttes til: Knut Moen, som er ansatt 1
ned pa tilbudet? Henger dette teknisk etat, og Espen Dahl, ba
rer ved Mjr ungdomsskoie.
ihop?
Tomtene tildebes etter ansien—Nei. Det er klart at her er det
en sprik mellom mab og midler. ultetsprinsippet, og sØkere med
Men de rutene vi vil legge ned gár egen bolig eller beilighet prioritemed underskudd. Men vi er pa- res etter andre sØkere.
lagt a spare 17. milhioner i âret, Det var fire sØkere til tomtene.
og 11 av disse ved ruteomiegginger Den nye busstermlnalen
pa Vaterland betyr en kostnadsØkning for oss pa 20 minioner 1 aret. Men jeg vii gjerne understreke hvibken forbedring den
nye terminalen betyr for vâre
trafikanter, sier Moen.
fØrere, deriblant ogsa Káre KjØ1be, M dager i forvelen hadde sendt
brev til bade Samferdselsstyret
Kontorsjef Einar Hoel hos og SL, hvor de blant annet ba om
Samferdselssjefen sier at det ik- at forsbaget matte forebegges
ke er noen sprik meliom slutt- kommunene til uttaleise fØr saregningen pa 110 millioner, og de ken ble endebig behandlet i Samkostnadsbereg- ferdselsstyret.
opprinnelige
for
ningene
Saken er na gatt tibbake til SL
Vaterlandterminaben.— 110 mliii- som I bØpet av denne uken foroner er den summen man har handler med berØrte sebskaper
regnet med i LTB sammenheng og organisasjoner for om mulig a
de siste 2 - 3 arene, sier han.
finne fram til andre innsparingsmetoder enn kutt I rutetilbudet
Han peker pa at det er regnet for trafikantene. Resultatet av
med en rente pa 16 prosent, mens forhandlingene skal legges fram
renten er falt, noe som kan bety for Samferdselsstyret 13- april.
at det ikke er behov for a ga til
Et av de spØrsmâl det hele tifuilt sa drastiske nedskjringer den har vrt pobitisk strid om er
som foreslátt. I alle fall ble saken hvorvidt kostnadene til terminautsatt da Samferdselsstyret skul- ben pa Vaterband skulle dekkes
le behandle den pa sitt mote 16. over investerings eller driftsmars.
budsjettet. Det har hele tiden
En av grunnene til utsettebsen vrt fiertail for a belaste driftskan vre at fiere Romeriksord- budsjettet.
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! Trivelig konditori
ápnet i Ytre

Trekkspillkonsert med
<<Fot>> og <<B1ast>>
FØrstkommende lØrdag
blir det igjen konsert pa
Mjair ungdomsskole, og
denne gangen er det Enebakk Trekkspillklubb
som inviterer.
- Det er noen ár siden trekkspillklubben holdt konsert, men
nà trâi vi til igjen, sier kiubbens
leder BjØrn Myhrer. Han forteller
at reperoaret blir en blanding av
tradisjonell garnrneldansmusikk,
med innslag av et potpouri over
gamle svisker fra 40 - 50 àrene.
Marsjer hØrer ogsa med, sammen
med en del andre spennende
ting.
- Det blir ogsa giester pa trekkspilikonserten. Swingbandet
Foten Swingbryggeri >> med Roar
Myhre i spissen blir med, og Ira
Flateby kommer den popure
gruppa Blast 73 som skal underholde med en visekabaret.
- Vi hàper riktig mange firmer
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Vcz3rsà god! Tone Dal, Vigdis Jensen og Arnhild Jacobsen kunne by pa massevis av lekre brØd og kakerpã ápningsdagen. Men allerede klokka 12 var hyllene tomme, og nye forsyninger matte skaffes til veie.
Ferske brødvarer klokka ni om
morgenen, og duft av nystekte wienerbrød hele dagen! Det er hva Ytres
konditori kan tilby sine kunder.

Konditoriet som holder til pa senteret i Ytre i CC utstyrs tidligere lokaler, ápnet dørene for publikum fredag morgen.
.',

m Konditoriet er lekkert
innredet Bade disk, og brØdhyller i massivt, lys trevirke,
som bringer tanken hen pa
barndommens velduftende
brØdbutikker, i en tid lenge
fØr supermarkedene feide unna bade darner og disker og
dufter, med selvbetjening,,
kvanturn, effektivitet og stabler av plastpakkede tilbudsvarer.
Rosa vegger, mattchende gardiner og blomsterdekorasjoner pa trebord med hvite
blondeduker, og smilende
ekspeditriser i hvitt og blast-

ripet kompletterte inntrykket
av hygge og hjernmekos.
SA var da ogsa de fleste stolene i konditoriet opptatt da
Vignett ankom fredag formiddag, og disken var full av
blomsterhilsener fra andre
nringsdrivende i sentret.
- Vi satser pa a ha et godt
utvalg i forskjellige brØdvarer, sier innehaver Vigdis
Jensen. - Varme wienerbrØd
direkte fra ovn er ogsâ av de
tilbud vi kan friste med. Og sá
skal vi fA vârt eget brØd, Ytres

brØd, som Spydeberg bakeri
skal bake for oss. Ellers kommer vi til a fØre en ny type
brød, MØllebrØd, som holder
seg i tre dager uten a tØrke,
forteller Vigdis.
Kaffegjestene far ogsa mye
godt a velge mellom fra den
innlioldsrike disken: Smurte
rundstykker og baquetter,
skolebrØd, diverse gjØrbakst
og lekre blØtkaker og konfektkaker...

BjØrn Myhrer lover et
variert repertoar for lØrdagens konsert pa Mjcer.
veien til vth- konsert, sier BjØrn
Myhrer, og rØber at det vil bli utlodning, hvor en av gevinstene er
en gratis tur med Skageraktreffen (trekkspillfestival pa báten
Peter Wessel.)
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Far penger
til scene
Strande
o ,J
vei 19o
4d.
stablescene I skoléns nye gyrnsal. Kulturstyret sa i
I midten av mars nei til foreldrerâdets søknad om tilI skudd, og vedtok a sende saken over til skoleetaten,
I som de mente var mer relevant i denne sa.mmenheng.

I
I
I
I
I
I
I
ForelØpig er det i tillegg til
Vigdis ansatt to darner pa I
halv tid i konditoriet..
I
—————I

-————————————————————————

Hvem kan resten?
fra Nes til Børtervannet
tykker av en prolog/ sang som Hver ting den ligger
vedkommende gjerne skulle tanken nr,
là hele teksten til.
jo mer enn noe annet...
En av v.re lesere har ringt

055 i forbindelse med brudds-

Kan noen hjelpe?

Vedkomrnende husker fØlgende:

Fra Haug og Rud
til Vik og Mjr,

Enebakk
Historielag skoleutstilling
I forbindelse med Enebakk Historielags planlagtae utstilling i
anledning 250 - àrs jubileet for
den fØrste norske skoleloven,
Ønsker laget a komme i kontakt
med personer som har fotografier

Det er sannsynligvis
Marta Vellesen som har
skrevet prologenlsangen.

som viser ulike sider ved skolelivet gjennom arene. Vi er ogsà
svrt interessert i a a lane gjenstander, skolebØker, leksebØker,
timeplaner, alt som kan gi innblikk i bygdas skoleliv frem til i
dag.
Vi haper pa respons, ogsa fra
bygdas gamle skolekretser!
Ring Ole Weng, 92 55 04, eller
Ase Killerud, 92 62 39.

Savner du
hunden?
En sort Labrador med
hvit snute venter fortsatt
Pi a komme hjem til sin
eier. Hunden holdt pa a
bli pãkjørt like i nrheten av Solbakken Kennel
den 25. februar. Bilisten
som holdt pa a kjøre pa
den herrelØse hunden,
brakte den til Solbakken
Kennel hvor den har oppholdt seg inntil den for
kort tid siden ble tatt
hand om av Foreningen
for omplassering av dyr.
Det dreier seg om en snill
og god tispe pa en 8-9 âr
opplyses det fra Foreningen, som pa denne maten hâper a komme i kontakt med eieren, som i sâ
fall kan ringe tlf. (02)28 85
07)

Skolesjefen reagerte raskt og
positivt pa foreldreradets henvendelse, og resultatet er at
Foreldreràdet f.r de 10.000 kronene de trengte for A realisere
prosjektet.
Egentlig koster den scenen
foreldreràdet vii anskaffe 25.000
kroner, . Men resten av pengene
er det meningen a skaffe til veie
giennom dugnader og kronerulling. Tidligere i ar har foreldrene
samlet inn til nytt piano ved skolen.
Jeg synes foreidrenes innsats

Handballresultater
ElF

Gleden var stor under
àpningen av Stranden
skoles nye gymsal i januar, og begivenheten blefeiret ettertrykkelig, blant
annet med oppvisning av
skole musikkens drillkorps. Net kan bade elever
og foreidre glede seg over
10.000 kroner i tilskudd til
scene.
fortjener premiering, sier skolesjel Hans Erik Holm, som ikke
hadde betenkeligheter med a
imØtekomrne sØknaden.

P 16 - LØrdag I Bb-hallen
Frogner - Enebakk
7-17
Søndag I Neshallen
Raumnes/Arnes - Enebakk
16-17

Vionett

Fred og harmoni i rosemaling
- Det er kjempegøy. Gir fred og harmoni i sinnet.
Noen ganger kan man sitte langt utover natta og arbeide. Man blir sã ivrig, og ma simpeithen sitte til
resultatet er tilfredstillende, sier WebjØrg Steinset.
Det er rosemaling hun snakker om..
WebjØrg Steinset har drevet
med rosemaling i 20 ar, og
lrt opp et utall av andre i
kunsten. Torsdag hadde hun
avslutnig med de sju elevene
som har gatt videregáende
kurs i rosemaling siden januar. Hver torsdag har de sittet
bØyd over roser og ornamenter pa boiler og fat i fire timer.
Resultatet er imponerende.
Sá er da ogsá disse damene
elitegruppa med tre kurs
bak seg.
Parallelt med det kurset
har WebjØrg ogsâ holdt et
kurs for nybegynnere pa tirs-

Damene har virkelig
perfeksjonert seg. Her
er noe av produksjonen
i lØpet av de 40 timene
kurset har vart.

dager, og oppslutningen her
har ogsâ vrt upáklagelig. Sá
Webjørg fortsetter med sine
kurs, to om vâren og to om
hØsten, med tilbud til nybegynnere og videregaende.
Og mgen av damene vi mØtte pa torsdagens avslutning
hadde planer om a legge penselen pa hylla.— Dyrt nei,
langt ifra! Utstyret er en engangsanskaffelse. Og sa moro
som det er. Vi blir veldig ivrige..
- Maler dere hjemme ogsa?
- Jo, vi over veldig mye
hjemme, sier de fleste av damene.

Noen ganger blir man
sà ivrig at man kan sitte oppe halve natta,forteller WebjØrg Steinset.

- Hvor mye man f.r ut av
kurset er opp til hver og en,
sier WebjØrg, og da har det
mye a si at man ogsá arbeider
hjemme. Her pa kurset legger
jeg det opp slik at jeg gâr
rundt til hver og en og proOver a drive individuell,
praktisk undervisrnng. Det er
det de fleste gir utrykk for at
de har utbytte av.
- Og hun er veldig flunk, legger en av damene skyndsomt
UP En ev Norges flinkeste tenker jeg..
- Hva med mØnstre? Er alt

0
Vártoner
pa Mjoer

det fine vi ser her selvkomponerte roser og ornamenter, eller overfØrer man mØnstrene
direkte?
- Som nybegynner overfØrer man mØnstrene direkte.
Etterhvert arbeider man ut
fra ideer man har. Tar ut sma
ting fra større komposisjoner,
setter sammen til nye ting.
Etterhvert som man lrer
hvordan mØnstringene bygges opp, kan man ogsâ komponere nye ting ut fra den
kunnskap man har tulegnet
seg, sier WebjØrg.

Disse damene har net
avsluttet sitt tredje kurs
i rosemaling med WebjØrg som lcerer. De synes det er kjempegØy,
og beg ynner nok pà'n
igjen til hØsten.
Fra v.. Astrid Bjerkland, Kari Ames, ElbjØrg Berg, Anne Marie
Hansen, Gro Hoff Stenerud, WebjØrg Stein.set, Thone Johansen og
Ase SØrli.
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Ytre Enebakk Skolemusikkorps ârligevârkonsert ble
avviklet pa Mjr ungdomsskole søndag ettermiddag i
tradisjonell stil. Et sikkert vârtegn i kretsen. Si hadde
da ogsâ publikum fylt salen. Her var det ikke bare foreldre og stolte bestemØdre!
Og dette var den 6. i rekken av ne downperioder, men de siste
fine várkonserter. I lØpet av disse par ârene har det gatt bare en
ãrene har nok korpset opplevd Si- vei. oppover. Korpset teller i dag
og populrláter. Det hele satt
Stemningen var pa
samrnen med rorn for solister og topp, og musikantene
forskjellige instrumentgrupper matte kvittere med tre
til a vise hva de dugde til. Og ekstranummer
under
SØndagens konsert startet mye fin musikk ble det.
àrets
vârkonsert.
med Broadway. Og midtveis i áp- sa da siste ordinre nummer var
ningsnumrneret rnarsjerte aspi- til ende, vifie slett ikke publikum sjonert bort av konferansier, Torantene inn fra hver sin side, fØrt slippe korpset, noe som man i og re Tidemann, like fØr treknlng,
an av korpsets to tamburma- for seg hadde forutsett. Det ble og folk sloss om a betale overpris,
ekstranummer, og nok et eks- i kampen om de siste sjansene.
jorer.
Et flott syn, og selvsagt var det tranummer. Men det var ikke Tilsammen innbrakte loddsalget
stoithet a spore i ansiktene pa de nok! Og musikantene som pa det over 5000 kroner...
smilende unge aspirantene som tidspunkt hadde spilt i fern tiUnderveis i programmet var
kastet forsiktige blikk ned i salen mer, Øvelse inkludert,og dirigen- det utdeling av tre - ârs lyre, fern
i hap om a se kjente, trygge 1es. ten Rune Martinsen, var storsin- - firs medalje, og sju - ars diplom
Litt sommerfugler i magen had- nede og ga nok et nummer til be- med medaije og gave i form av
de man jo, dette var tross alt aller ste.
sØlvkjede med anheng, en minifØrste gangen man skulle marsjeatyrutgave av det instrumentet
Som vanlig bØd korpset pa gra- musikanten spiller.
re for et publikum..
tis kaffe og kaker i pausen, og
Vi sier vel blast til korpset, og
Repertoaret vekslet mellom loddsalget gikk strykende. BØker takker for nok en hyggelig varfengende rnarsjer, storbandilater som ikke ble utsolgt, ble auk- konsert!

45 musikanter, og hele 36 aspiranter. Rekrutteringen er ahtsâ
upâklagelig.

Fin innsats av flØytegruppa.
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Alt i
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1911 Flateby
Tit 92 85 06

Hver fredag ki. 18.30
Stedet er selvfølgelig

Østfold
BILAUKSJON • Askim
TIf. 88 08 96

TEXACO
vi kan bil

TEXACO FLATEBY

India sommerdekk stàlradial
fra kr244mm til kr 420.

TIf. 92 88 05
DIN LOKALE FORHANDLER

Prisene er inki. omlegg

Problemer? - ring oss - vi kommer.

Apningstider fra 1. mai:
Hverdager
Lordager
Sondager

07.30-23.00
9.00-22.00
10.00-22.00

* Vi henter og bringer bilen, uten ekstra utgifter
4_ 1b.,

I

JEB'{
(1'AILLU I))

BILVERKSTED
AUTORISERT BILVERKSTED
PA FLATEBY

NOROL-PRODUKT:
kr 80.4 I olje
kr 350.
20 I olje
Gratis skift I APRIL
RIMELIGE DEKK:

Gratis omlegging og
avbalansering i APRIL
PERSONBILER - VAREBILER - LANDBRUKSMASKINER

RIMELIGE UTLEIEBILER
Henv. verksmester Rinhaug

TIf. 09/92 87 72 - 09/92 89 90

VI UTFORER ALT
I BILREPARASJONER
Clutch - eksosanlegg - bremser
til taste priser
A/fe merker - raskt og rime/ig

SKI AUTOSERVICE
AUTORISERT BILVERKSTED
Industrivn. 34, 1400 Ski
TIf. 09/87 27 35
Mand.-fred. 08.00-17.00
Lord. 10.00-14.00

Støtdempere,
eksosanlegg, bremsedeler, batterier

±35%
Auto.Rek, Lorenskog
Soiheimsenteret
TIf. 02170 1611 kI. 10-18

Enebakk Billveftsted
Forgasser - Bilelektrisk
service pa bàtmotorer
og elektr. anlegg
Smoring og oljeskift
Lastebiler
Lordag etter avtale
Innehaver: Jan Haagensen
do Enebakk Finasenter
1912 Enebakk. TIf. 92 71 60
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SPRINT +sommerdekk

SOMMERDEKK

Det nye dekket som gir deg
•
•
•
•

sikkerhet
okonomi
komfort
slitestyrke

SFORT UTvAL(; i'LL (;UNSTICF: PRISER

PRISER FRA (ink]. mva.)

145-13
155-13
165-13
175-14

60/65/70/82
profil

VIEDESTEIN=
77"
i
LillestrOm Bensin & Service, Texaco

KR
KR
KR
KR

265.295.305.350.-

LA VP ROFILDEKK
65-60-55-50-serie
PRISEKS.:
I! RI
205160 HR 13 Ii IV 590.

Vi monterer og avbalanserer i eget moderne verksted
APENT 9-19. LORD. 9-14. Du finner oss v/Esso i Nordbyvrt.

c,4 m fibium Ski

hf. 06/81 15 82

NORDBYVN. 34, 1400 SKI. TLF. 09/87 45 55

I4TJ

r

T1 BUD

TTJ

Sommerdekk!

TROMMEN BILFORRETN

9'

- 2010 STRØMMEN, TLF. 0618156 60

Velkom men til et besok I várt nye
Auto D e kk- s enter.

Invester i framfi*den...
benyff fagmannen'.

Vi kan tilby dekk til de fleste biler. Vi har
gode tilbud pa den nye sommerdekkserien fra Viking, sam har gàtt til topps I
en internasjonal dekk-test. Vi har ekstra
kapasitet pa montering og avbalansering.
Kom innom for en rask og lønnsom dekkhandel!
Priseksempel:
Viking 155x13 fra kr 390,ferdig montert

LAKKEF17;ira
SAGDALSVN. 42,2010 STROMMEN - TLF. 06/8142 02.

TS 5o X

Norges mest velutstyrte moped.
Sammenlign med tilsvarende modeller
hos konkurrentene. Du savner ingenting
om du velger en Suzuki TS 50 X!

/

Imporlor: Erling Sande A/S, Oslo. TIf. 02188 3790

Erli*ng Rod A/S

Forhandler:

Spydeberg Bil og Karosseri A/S
Lovstadfettet
1820 Spydeberg
TIf. 83 80 48

maxoa

OSLOVEIEN BIL A/S

88 Mazda 323 1.5 LX combi, kr 112.000.87 Mazda 626 GLX combi 2.0, kr 129.000.86 Mazda 626 GT combi 2.0i, kr 123,000,86 Mazda 626 GLX combi 2.0, kr 109.000.86 Mazda 323 LX combi 1.5, kr 69.500.84 Mazda 929 DX sedan 2.0, kr 65.000.-

OSLOVEIEN 5

Hoen, Sekkelsten Industriomràde
1800 Askim - tlf. 88 16 15

87 Opel Ascona GL sedan 1.6, kr 112.000.87 VW Passat GL combi, 1.8 kr 106.00085 VW Polo coupé 1.1, kr 42.000.86 Skoda 130 L sedan 1.3, kr 36.000.86 Opel Kadett GL combi 1.3, kr 79.000.85 Opel Ascona sedan 1.6, kr 79.500.-

ALLE PRISER INKL. AVG.

I

87 Mazda Pickup B2000 2.0, kr 59.000.86 Mazda Maxi Cab B2000 2.0, kr 65.000.85 Mazda varebil E2000 2.0, kr 48.000.85 Toyota Carina II combi 1.6, kr 87.500.85 Toyota Corolla Combi 1.3, kr 63.000.82 Nissan Sunn CL sedan 1.5, kr 48.000.-

1800 ASKIM

AVBETALING
INNBYTE
FIN AN SIE R IN G S 0 R ON INC
TIf.: 881075

0
Ryddesjau pa., Granly

41inctt

8

Vãrpussen var i full gang pa Granly i Dalefjerdingen
lørdag formiddag. Ungdommer fra Ørnøye 4 H, som
bruker lokalet til sine møter hadde møtt opp for a ta I
et tak sammen med medlemmer i Dalefjerdingen Vel.
Og arbeidsoppgaver var det nok av for de 10-12 frammøtte som brukte lØrdagen pa vãrpuss i og utenfor
kretsens forsamlingshus.
Det var nok av arbeidsoppgayer bade inne og ute.Rester av
byggematerialer.plastavfall, og
annet rusk og rask ble ryddet Ira
tomta, og fylte en hel traktorhenger.

gen ble renset for spiker , og saget opp til ved, det ble ryddet i 2.
etasje hvor ombyggingen av den
gamle lelligheten til en liten mOtesal er i full gang.

Gamle bord etter ombyggin-

Underveis i den fern timer lange Økta, var det pause, med p01-

Det smakte med brus og pØlser etter et par timers slit
Fra V.: Lisa Brevig, Grethe Solberg, Per øyvind Solberg, Øystein Slette, Unni Krogstad, Linda Raances,
Kristian Svartebekk.

ser og brus til ungdommene. De er kjernpeflinke til a rydde, og
veiclig ivrige, forsikret Annie
Martinsen, sorn sammen med de
andre Ira Vellet slappet av med
kaffe og kringle mens pØlsene
gikk unna hos den yngre garde.

kroner, forteller Arild Buer fra
Vellet, som er en av ildsjelene i
dugnadsarbeidet. Det er bygget
tilbygg med toaletter, inkludert
handikaptoaiett. Hele huset er
etterisolert, det er lagt nytt tak,
og nâ er en liten møtesal i 2. etsaje under arbeid. Det er sØkt om
Granly forsanilingshus har i 10- penger fra statens tllskuddsordpet av de siste 3 ârene butt rustet fling lokale kulturbygg, og man
JIJA 1. U1L%J C t
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220.000 fordelt
til foreningslivet
Kulturstyret fordelte like
fØr pàske 220.000 kulturkroner til musikkformâl
og annet kulturarbeid.
140.000av disse gãr til til
sang og musikklivet,
80.000 til andre ideelle humanitere kulturformâl.

søndagsskole, Kirkebygden mlsjonslag, 10.000
Norsk Luthers Misjonssamband, avd. Ytreenebakk, Kristelig ungdomslag, yngreslag,
barnelag., 5.000,-

Enebakk Kristelige ungdomslag, 1.500,Idretten far i tillegg 180.000 Stranden Søndagsskole, 2.500,kroner. Fordelingen her foregár Enebakk 3 (speider ), 2.000,etter at Idrettens kontaktutvalg Enebakk 1 av KFUK, 1.500,har kommet med sin innstilling OrnØye 4. H, 5.000,Flateby Speidergruppe, 5.000,om kort tid.
Flateby barneklubb, 2.000,De 140.000 til sang og musikkli- Stranden Ten In 2.250,vet er fordelt i samsvar med Sang Betel Søndagsskole, gutteklubb,
8.000,og Musikklivets tilrâding.
Enebakk Bygdeungdomslag
Og slik er kulturmidlene for- 2.250,Leikarringen Ignar 13.000,delt:

Betel ungdomskor, 2.500,
Dynamis Barnekor, 2.500,
Flateby Barnekor, 2.000,Flatebykoret, 2.500,
Betel Hornorkester, 7.500,skolemusikkorps,
Enebakk
24.000,
Enebakk Trekkspfflklubb, 6.000,Enebakk Janitsjar, 9.500,
skolemusikkorps,
Stranden
40.000,Ytre Enebakk Skolemusikkorps
Huskonsertene, 3.500,Andre kulturformâl
Norsk Luthersk Misons samband, avd. Kirkebygden Emaus
ungd.klubb, barnelag, yngreslag

Enebakk Menighetsblad, 1.000,Enebakk Pensjonistforening,
1.000,Ytre Enebakk Husmorlag, 1.000,Dalefjerdingen Sanitetsforefling, 1.000,Sameierlag,
Klokkerudâsen
1.000,Bondekvinnelag,
Enebakk
1.000,Foreldreforeningen for funksjonshemmede, 1.000,Enebakk Handicaplag 7.000,Enebakk Historielag 1.000,Kirkebygden Vel, 1.000,Dalefjerdingen Vel, 1.000,Flateby Vel, 1.000,-

1JCflci ZIIX, d&. LUiA1

En hel hen ger full av
rusk og rask var resultatet av oppryddingsaksjonen.

Per Øyvind Solberg, og
Øystein Slette i full gang
med a rense planker for
spiker.
kan fortsette arbeidet med a gjØre Granly til et trivelig og fuilverdig forsarnlingshus for aktivitetene i grenda. For huset benyttes allerede som et flerbruksbus i ordets rette rstand. Her
bar Vellet sine mØter og fester Her er det gudstjenester, det arrangeres skidager, St. Hans feiring, o.s.v. Og de fleste av kretsens foreninger har sin naturlige
base her.

Vâglia Vel, 1.000,Ráken og Tangen Fastboerforefling 1.000,-

N6r det gjelder idrettslag og
foreninger tllsluttet IKU, skal
stØnaden til den enkelte av disse
sØkerne sannsynligvis avgjOres
av kulturstyret i april, etter at
IKU har avgitt sin innstilling.
- Vi arbeider med saken , sier
leder i IKU, Terje RØkeness. Han
sier at de Ønsker a komme 1mm
til helt kiare retningslinjer for tildeling av grunnstØnad og tilskudd til drift og vedlikehold av
anlegg for idrettens organisasjoner, for a unngã at tilfeldighetene
ràr. Man ma unngá at opplysningene i sØknadene gir et skjevt bilde av hvordan den totale situasjon er for den enkelte sØker. Det
viktigste er a komme fram til kriterier for tildeling som er til beste
for hele idrettslivet i kommunen.
ROkeness understreker at IKU i
âr for fØrste gang er trukket aktivt med i tildelingsprosessen. Vi er meget glade for det positive
samarbeidet som na er kommet I
stand mellom IKU, kultursjef og
kulturstyre, sier RØkeness.
Han sier ellers at dersom arbeidet med retnmgslinjene komnier
til a ta lenger tid, vil IKU sannsynhigvis innstllle pa at man i ar
fØlger samme prosedyre som tidligere for tildeling av kulturmidler til idretten.

Rettelse
I referatet fra ârsmøtet
til Kirkebygden Sanitetsforening I Vignett
nummer 11, sto det at
45.000 kroner var Øremerket til eldreboliger.
Det skulle selvsagt vre 450.000 kroner.
Videre sto det at det
var kjøpt inn to stablestoler. Det skulle were
toalettstoler.

Savner du
brillene?
Savner du brillene dine.
Kanskje det var du som
glemte dem igjen pa Enebakk legesenter for en tid
tilbake. I sâ fall kan du f
dern tilbake i var redaksjon. Brillene har grabla
innfatning.
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Ski
13cravetscsb?r
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CHRSTENSRUD EFTF.

I1NSEMENJGHTEN
YT.
IUENEUA<h

BETEL

Onsd. 5/4 ki. 19.30:
Menighetsmøte.
Fred. 7/4 ki. 11.30:
Formiddagstreff pa
Nordby, Ekebergdalen.
LØrd. 8/4 ki. 16.00: Bibeltime, tema: HelliggjØrelse. Ingvar Syversen.
Søndag 9/4 ki. 10.00:
Søndagsskole.
Ki. 18.00: Toni Rending.
Alle velkommen.

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

Enebakk
Idrettsforening
Fotbaligruppa sØker etter treñer til smâjentene.
Henv. Randi tif. 92 64 48

Hele dØgnet
Vi kommer
i konferanse
Onlner alt
Follodistriktets byri
gjennom 60 ir

Moderne sokkelleilighet
ledig i Váglia.
Bm. til leie
eller tlf. 92 45 36

Emaus, Kirkebygden
Onsd. 5/4 mote kI. 19.30. Misjonr Norvald Yri taler.
SØnd. 9/4 fest ki. 18. Sigurd Grindheim taler.
Alle hjertelig velkominen.

Timebestilling: TIf. 06/81 43 91

STILLING LEDIG

LILLESTRØM
KONTAKTLINSEINSTITUTT NS
Storgt. 21 (Fjellberghjornet)

Var avdeling i YTRE ENEBAKK
soker voksen medarbeider for

OPTIKER

OLAV KJBLBERG
GEIR KJOLBERG

reparasjon og
service-arheid

M.N.K.F. - M.N.O.F.

pa várt Senco trykkluft-, Spiker- og krampe-verktoy. Erfaring fra
annet verksted ønskelig, men ingen betingelse. Noe engeisk
kunnskap vil ogsâ vre en fordel a ha.
For nrmere opplysninger, ta gjerne kontakt med var produktansvarlige Svein Jacobsen, Gaupeveien 21, Ytre Enebakk,
tlf. 09/92 46 60.
Skriftlig søknad med attester sendes

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice

AK S.) ES K LSK*P
ETAOL. 1846
AVID. PAKKEMATEAIELL. 03 SPIKRINGSUTSTYR

Postboks 115, 1914 Ytre Enebakk

Menighetenes
ärsmøte

KontaktliNser
tilpasses

SKI STASJON

KJOPES

med fremlegging av ârsrapport og regnskap.

Marl menighet:
Familiesamling torsd. 6. april kl. 18.00 pa Bjerkely misjonssenter.

Enebakk menighet:

Enebolig med utsikt
event. byttes i terrasseleilighet,
Vâglia, Ønskes kjØpt,
Oslo 11.

TIf. 02/29 90 42

Emmaus sond. 9. april etter gudstjenesten.

KJEPPES T '

Tor Veiteberg A/S
Aut. rorleggerhrma
BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI

0I

TELEFON 87 35 06

TIL SAWS

t Hjertelig takk
for all vennhig deltagelse ved var kjre mon
Helga Pettersens
bortgang.
En spesiell takk til betjeningen ved Enebakk
syke- og aldershjem. Takk for gaven til sykehjemmet kr 7.015,-.
Solveig, Petter og Lilly

TELET, 870828

Dyggeklar
tomt
i Vâglia. Fin beliggenhet. Seiges til hØystbydende over
kn 250 000,-.
Tlf. 09/92 49 29 e. kl. 17.00

Hvit konfirmasjonsdress
An 179, nyrenset, kun brukt 1 g., selges.
Henv. tlf. 92 83 04

TV aksjonrene i

Strøken moped UI saigs

A/Sneff
ijj
Vi minrier om ordinr generalforsamling tirsdag 11. april
1989 kI. 19.00 i Enebakk Folkebiblioteks lokaler i Kirkebygden.
Aksjonrer med ikke personlige aksjer bes mote med fullmakter.

Jan Østreng
leder

Enebakk kommune
Boliger til lrere
Skolestyret tilsetter nâ nye lrere for skoleãret 1989/90. De trenger et sted a bo i bygda
var fra Ca. 1. august. Vi har en del kvalifiserte sØkere,
men av erfaring vet vi at mulighetene for a fâ dem hit avhenger av boligtilbudet.
Har du ledig bolig fra sommeren av?
Da kan du hjelpe oss med a fa utdannede lrere!
Vennligst ring skolestyrekontorede, tif. 92 60 60, sà snart
som mulig.
Skolesjefen

Beckers Cup
Minilillegutt-turnering i Mjrhallen 8-9. april
ki. 9.30-15.00.
Enebakk Idrettsforening

Honda MB 50, 1985-modeil, kun kjØrt 5000 km. Selges,
pnisant. 4500 kn.
Ring tlf. 92 62 05
ARBED UTFORES

ga 719 millionertH idrett
og forskning i 1987.

Alt i renhold utfores, ogsâ 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

DROSJER
Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527
DOGNVAKT

Edith og Erling
Rosenvinge

Optisk synsprove
Kontaktlinser tilpasses

As p- Ski Optiske

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

TIPPING-4

Billig renhold

Ti me besti II in g

900 millioner
I tippepremier

Princesshuset, 1400 Ski
TIf. 09/87 05 24
Moervn. 7,143o
TIf. 09/94 04 67

As

Ytre Enebakk
TIf. 9241 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOG NVAKT

love Hagen
1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547

DOGNVAKT

1knItt*

10
H-vinduer og doper
heve-/skyvedør,
Strømmen
Strommen sikkerhetsdør, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundører, sprosserammer, Sweedor utgangsdører
Be om ti/bud:

Friva A/S

1820 Spydeberg. TIf. 09/83 74 50

Nâr
det gjelder

VEDUKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG
Sc v5r utstiiling
av sanitrutstyr kjøkkeninnredning 09
baderomsmebler.

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Speil
Alt i glassarbeid
utfores.

RING

FINANSIEHING

J'K)4EN

VARME

A/s

LilIes trim
Vindi, & Glass A/S
(1101. VILLA GLASS A/S)

AUT VVS RORL(GGER

Sromsv. 100, Strmmen
TIf. 06/81 4597-81 4598

06/814733
06/81 6838

Sorumsgt. 38, 2000 Lillestrøm
Deter - Vinduer - Sped - Alt i glass

KJOP VUS HOS FASLIANNEN KJOP AIlS lOS FAGMANNEN

ANNONSE

TELEVERKET - KONGSVINGER TELEOMRADE

Telefonkatalogen 1989
Utdeling av kataloger i Akershus er ná i gang. De som
ikke har mottatt kataloger innen 8. april bes for følgende abonnentlister/sentraler henvende seg til:

Enebakk: (Enebakk og Ytre Enebakk)
(Flateby)

I

92 49 11
92 85 19
Hvis du har lyst pa katalogen, med mange, flotte

varetilbud og flott konkurranse. - Stikk innom a fâ en.
Vi arbidcr for A skaffe
Norge bedre telekornniunikasjon.

Skonnord
Advokatbistand
Advokat

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85

Ttatch

Midt I Ski. TIf. 09/87 33 30.

OPPRYDNINGSSALG
fredag 7. og lordag 8. april

SILDN ES NATURSTEI N
MON UMENTER SKIFER MARMOR
Kroervn.115 •1430 As .TIf. 09-94 33 33

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL.
Folio Varmeservice

1/)
i
L

.

zaama

I

J Ef
fr.
f

v/Bjørn Brødholt, Tomter

TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

FLATEBYSENTERET
TIf. 09/92 83 74

Apent
Fredag
Lørdag

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

ejIitflltt

11

4ek
,V

lFam 40 ARtE

RAMMEVERKSTED

EIENDOMSFORM.

BIL

EIENDOMSFORMIDLING
Forgasser Bilelektrisk
Bàtmotorer

Vi ordner LAN
for kjøper/selger

Innehaver: Jan Haagensen

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

do Enebakk Finasenter

SVEIN H. HELLER A/S

-

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60

JERNB.VN. 2, 1400 SKI

-

TLF. 87 37 37

1570

1800 Asklm

Kipp din nye el/er brukte bi/ hos oss.
TIf. 88 16 15

Esso diesel, parafin og fyringsolje

1912 Enebakk

Vestli, 1911 Flateby

tlf. 92 63 00

-

EIL.AG

KA

1911 Flateby tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

nebcikk

C;jegnskapskontor
Medlem av
Norske Regnskapsbyráers Forening
TIf. 09/92 63 03
KR
Postboks 24
Godkjent regnskapskontor
1912 Enebakk

- —

SRR.registrert
-

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

landbruksregnskap, Økonomi
Grendesenteret, 1911 Fla teby
ilL 92 80 49

Mur, puss,
peiser og fliser

.1

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Minigraver til We
Graving

-

transport

-

sprengning

Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice

A/S

1911 Flateby
TIf. 09/926118-09/926256
094/25 366 094/08 438
-

Apningstider:

Man
Tirs., tors.
Fredag

.Y

stengt
9.00-17.00
11.00-19.00

9.00-14.00
Hilsen Ase Matte

Lordag

Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 88 60

41
14.5a&9 9160DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI
Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd, 10-19
Lord. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tlf. 9254 13

Enebakk rarleggerbedrift
v/Trygve

E. Andresen

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.
Vâglivn. 25, 1914 Enebakk

-

tlf. 9243 54

Erik l(jelgaard
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

1914 Ytre Enebakk

tlf. 9246 39
mobil 097/57 419 094/27 522
-

TANNBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

regnskapsferer
Landbruksregnskap Gardsoverdragetser
Andre nringsd rive nde

FRISØR

BYGG OG ANLEGG

Alt I mat til hverdag 09 fest.
Catering Restaurant

-

Regnskapskontor

utforer alt i el-installasjoner

Rolf NzsvoId

Gulimedaije i innramming i 1989

Hovel Heiaas

Strømsborg &
Enersen A/S

U

TIf. 92 81 24

innramming

REGNSKAP

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

I

-

Saig av
meda/jeskap og innrammede akvare/lavtrykk

KJELL BRENDJORU

BRENSEL

Galleri

Alt I innramming

ELEKTRIKER
INSTALLASJONSFIRMA

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Ristorante ITALIA as Pizzeria

RØRLEGGER

BevIIrgsbaer: Adv. Helge A Trys
FjeI/een 55, 1914 Ytre Enebakk
TO 09/9255 70

Erling Rod A/S

Audi

tlf. 92 80 80

Utsigts rammeverksted

TRYTI EIENDOMSMEGUNG AIS

Tif.

-

Nygard

RESTAURANT

-

Kontakt:

Askim

Galleri
Flateby

Kjøpe eller selge
eiendom?

A. NILSENS
BILSER VICE
TORN ERUD

-

%r 1 4= 40~

Isreisk
&
Brede Gjestang
Flateby. TIf. 92 81 49

92 87 39
hf. kI. 8.00-15.00
92 80 31
TIf. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

Enebakk Tannteknikk
TAN NTE KN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
hIt. 09/92 46 82

TRAFIKKSKOLE

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Regnskap, forretningsførsel,

Opplring pa b/I

bed rifts- rádgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk tlf. 92 47 74
-

-

Teorikurs

-

Fase II

TIf. 06/81 42 92

GLASS

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE

onomi & Regnskap Enebakk A/S

Enebakk glass
Alt / glassarbeid

"Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Røvik

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

Masse A Masse B
Teorikurs Kjøretimer
-

-

Alt / mur- og pussarbeid
TIf. 92 63 46

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

-

tlf. 92 46 13

Telefon 92 53 31

-

94 22 65

TRANSPORT

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

111. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
09

modernisering

Fast pris
TBmrer- 09 snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utfører alt innen nybygg, tilbygg, meparasjoner,
modernisering, flislegging 09 tapetsering.

TIf. 09/92 85 23 priv.

Mobil: 030/11 705
BYGG- OG TØMMERMESTER

Per-Erik østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNM'JRER
TEGNING PROSJEKTERING
-

-

-

-

TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

Alle typer Ian formidles

Renter fra 11,95%
Ring, eller ta en tur,
det kan Ionne seg!

Annonse/datasaig
Adr.: Krokengveien 1, 1912 Enebakk
TIf. 92 63 48 mellom 12.00 og 21.00

D.FREI lAG 8,COAS
Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrøm Svakstrom
Bil Elektro
-

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

• Poliklinikk• Rontgen 0 Kirurgi
• Lab.serviceS Oppstalling opererte dyr

SKEUSMO DYREKLINIKK

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fyilmasse
-

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

KVIKK RENS

J&zlaama ng 1XIL I1
Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74

TEPPE - ENGROS A/S

Vet. Knut-Arne NverdaI

ALT I TEPPER

N. Riisgard, Kjeller
(skill fra Fetvn. v/fiyplassen(
Apningstider: 8.30-15/17-19

OG GULVBELEGG

Timebestilling 06/87 85 00 el.
(DROP-lNr> 8.30-14. Stengt helg.

Om nodvendig meter vi
til kjeretimer i Enebakk.

1911 Flateby
TIf. 92 80 21
Mobil 030/06 359

Flateby

-

tlf. 92 80 42

Abonner pa

Urto wft
HeIe Enebakks
lokalavis.

Aage W. Svarthoel
Tipp-bil transport
Y. Enebakk 09/92 41 84

Friomrâdet I Fjellveien:

Beboerne til felts mot
park og IeI*II*gheter i fri*omra'de
Beboerne i Fjellveien har
bedt kommunen sette en
stopper for planene om a
bygge hybelbygg I friomrâdet I Fjellveien. De
Ønsker a beholde omrádet
som et uvørent lekeomrãde for barn og unge. Det
hjelper lite at de neringsdrivende bak prosjektet,
Per Erik Østlie, Strømsborg og Enersen og Knut
A.Thorvaldsen tilbyr a
opparbeide
omrãdet
parkmessig, med fly ballbane, turstier, akebakke
etc.
Folk i Fjellveien Ønsker a behoide omrâdet som det er, og sier
at naboene og Veliet i samarbeid
kan stá for en viss opprusting og
nØdvendig vedlikehold.
De tre nringsdrivende som
Ønsker a bygge smàieiligheter og
hybier i friomrádet i Fjellveien,
og samtidig ruste opp friomrádet, sØkte i for hØst kommunen
om a fá anvist en passende tomt
for et hybelbygg De fikk fØrst
beskjed av Tomteseiskapet om
at man ikke fant noen passende
tomt, bortsett fra en mulighet for
et areal pa den delen av Block
Watne omrâdet pa NYlende som
ikke skulle bygges ut. Senere stilte formannskapet seg positive til
sØknaden.
De nringsdrivendes forsiag til
tomtealternativ bie meddeit bygningssjefen i februar, sammen
med et forsiag til reguleringspian
for omradet som i kommuneplansammenheng er avsatt til friomráde (lekeomrade). Omthdet
de nringsdrivende ber om er pa
5 daa.
Pianen har utgangspunkt i de
nringsdrivendes behov for boliger til ansatte, men de Ønsker a
bygge med en viss overkapasitet,
for dermed a kunne tilby leiligheter til andre som har behov for
slike leiligheter, det vre seg
kommune eller privatfoik. Meningen er at prosjektet skal vre
iivslØpsboliger for ungdom i
etableringsfasen, eidreboliger,
boliger for funksjonshemmede.
Handikapiaget har forØvrig uttalt seg svrt positivt til planen
med en anmodning om at alie
boligene blir tiiretteiagt slik at
funksjonshemmede kan benytte
dem.
Det er meningen a piassere boligene i foriengelsen av den eksisterende boiigbebyggelsen, vanerende med frittliggende boiiger/
iivsiØpsboliger, og bakerst i omrádet rekkeboliger i kjede med
smaleiligheter og hybier i vanerende stØrrelse. Det er ogsâ iagt
inn muligheter for diverse feilesfunksjoner som oppholdsrom,

p
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PARKUEL AV FJELLVEIEN NORO
ENEBAKK

4 Df27 /4FS7

Her er planene for friomrâdet i Fjellveien.
vaktmestertjeneste etc. Videre er
det planiagt àpen tunløsning inn
mot den planlagte parken.
Meningen er at krattskogen i
omrádet skal ryddes, det skal bli
gangveier og stier, det vii bli opparbeidet fly baliplass mlamfi og
tiiretteiegging for diverse lekeaktiviteter.
Omrâdet ligger tett opp til barflehage og barnepark, og flere har
pápekt behovet for a sikre areal
til eventuelle utvideiser her. Utbyggerne understreker at dette
hensynet er ivaretatt, og at de vil
legge vekt pa friomradets tilknytning til disse institusjonene
etter Ønsker som matte framkomme.
Bygningsrâdet har gitt grØnt
iys. De sen positivt pa planene og
anbefaler at det arbeides videre
med prosjektet, og at det Utarbeides reguleringsplan for omradet. Saken er oversendt formannskapet for videre behandling.
Váglia vei var i utgangspunktet positive til planene, og meddelte da ogsa dette til bygningsjefen fØr saken ble behandiet i
bygningsradet. I styremøte 28.
mars bie de imidlertid enige om

at saken matte drØftes pa vellets
medlemsmøte i slutten av april.
PA denne bakgrunn har radmannen ná pa ordfØrerens anmodning tilskrevet de tre utbyggerne, med beskjed om at saken ikke kan behandies i formannskapet fØr I mai, fordi man
ma avvente en uttalelse fra Vagha Vei.
Et av de viktigste argumentene til beboeme i omràdet er at
planen medfØrer Økt traflkk, og
at det bailbanen som de hevder
er hyppig i bruk av unger fra hele
Lia blir berØrt. Ikke minst er omradet avsatt til friomrade. De
Ønsker at det skal fortsette shik.
Videre papeker de muligheten
for at kapasiteten pa kommunaltekniske anlegg blir sprengt,
vanntllfØrselen er for dàrlig til a
tale flere husstander etc. Og de
sier at dersom man likevel ender
opp med en utbygging ma det
skje pa befolkningens og kommunens premisser etter detaijerte planer og helt og holdent for
utbyggernes regning, og totalt
uten noen form for innsats fra befolkmngens side.
- Jeg synes i utgangspunktet
at det er et interessant prosjekt,

Redaksjon og ekspedisjon:
Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 65 40
Telefon ann. 9265 50
Tlf. telefax og eksp. 926004
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro 4 19 32 98

sier rádmann BjØrn Halvorsen,
og vine sannsynhigvis ha Ønsket a
legge den fram for formannskapet sa fort som mulig pa vanhig
mate, hvis ikke motforestihhingene fra nabolaget mot planene
hadde vrt sà store. OrdfØreren
har imidlertid gátt inn for a avvente Vehlets uttalelse i saken fØr
videre behandling. Og man bØr
vel vre iydhØr overfor lokal-

- Det er riktig og greit at
man tar tid til ski kkelig
saksbehanclling, sier Knut
Thorvalcisen.

samfunnet i slike saker. Jeg har
en viss forstaelse for argumentene som gár pa tralikkforholdene, men synes ellers at planen
ivaretar omradets verdi som friomrâde, sier radmannen.
- Jeg forstãr egentlig ikke
engstelsen nar det gjelder tratlkkmessige forhold. Dette en
tross alt ikke noe stort prosjekt,
sier Knut Thorvaldsen. Han avviser ogsa frykten enkelte har for
at hyblene skal bebos av pendlere og sesongarbeidere. - De
bor pa riggplasser. Det er ikke
snakk om noe sânt.
- Jeg tar imidlertid boboernes
reaksjoner til etterretning. Og
jeg synes det er riktig og greit at
man tar tid til skikkeiig saksbehandling.
- Vii det forsinke en eventuell
anleggstart silk silk at det blir for
sent for denne sesongen?
- Nei, vi vii fortsatt kunne komme i gang i sommer, og eventuelt
vre ferdig til neste var dersom
vi far myndighetenes endelige
velsignelse pa prosjektet.
- Og i motsatt fall, har dere da
andre alternativer - I motsatt
fall bun det ikke noe prosjekt, sier
Thorvaidsen.
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