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Politi- 
runden 

Tyveri 
Det er i Iøpet av hel-

ga stjáiet en tØm-
mermaskin av typen 
ØSA . Maskinen sto 
parkert ved riksvei 154 
ved Holtopp i Ytre. 
Lensmannskontoret 
Ønsker it fit opplysnin-
ger fra folk som kan ha 
sett maskinen pit dens 
ferd. 

Det opplyses om at 
maskiner er mØrke-
grØnn med gule felger. 
Opprinnelig var maski-
nen gui, men den er 
butt omlakkert. Spore-
ne etter maskinen ferer 

Berlin her kommer vi ! 
Fredag 	etter- 

middag dro 83 ele-
ver ved Enebakk 
ungdomsskole, og 
sju voksne ledere, 
hovedakelig herere 
avgârde pa studie-
tur til Berlin. Etter 
mãneders forbered-
elser med relevante 
undervisnings-
opplegg, og drilling 
i dispiplin og regler 
for god oppfØrsel 
var dagen endelig 
kommet. 

Med sommerfugier i ma-
gen, norske flagg i bagasjen, 
og svre plakater i bussvin-
duet vinket elevene farvel til 
foreldre og karnerater da de to 
bussene som skulle frakte 
ungdommene til det spen-
nende reisemdlet rullet Ut fra 
Enebakk ungdomsskoie fre-
dag ki. 16.00. Se opp Berlin - 
her kommer vi! - Ja, rid er 
alt lagt til rette, Sd langt det 
star i menneskelig makt, sa 

en smilende opprømt reiseie-
der Grethe Laechert. FØrste 
gang hun tok ungdomsskole-
elever med til Berlin var i be-
gynnelsen av 70 - dra. Noen 
nrmere presentasjon av 

Grethe skuile vre unØd-
vendig. - I drenes lØp har et 
utail av enebakkinger butt 
med Grethe til Berlin,pd 
spennende turer tettpakket 
med kulturoppieveiser. Ak- 

kurat ndr dette leses oppiever 
ungdommene øst - Berlin 
med blant annet besØk i 
Sachsenhausen og Per- 
gamonmuseet. Side 4 

Smilende jenter fulle av forventninger. 
Fra V.: Jeanette Lundseie, Anine Skaar, Ann Iren Larsen, Inger Lindemann og Elin Folstad 
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Mislykket svindelforsok j 
En foreløpig ukjent person har forsøkt a 

svindle kommunekassa for 12.500 kroner. 
Vedkommende har skrevet ut en bankgiro pa 
en utbetaling pa kr 12.500 fra kommunekassa 
i Enebakk til en mottaker som ikke finnes pa 
den aktuelle adressen, nemlig StrØmsveien 
80. Svindleren har underskrevet bankgiroen 
med navnet til fungerende Økonomisjef Unni 
Skoglund. Underskriften er høyst  sannsynlig 
kopiert ved a legge over, og forfalskningen 
virker temmelig amatørmessig. 

Kommunen har anmeldt svindelforsØket, 
men foreløpig har politiet ikke kommet vide-
re med saken. 

reagert pa at en utbetaiingsan-
visning fra kommunekassa 1 Ene-
bakk ble innievert der, sier fung. 
Økonomisjef Unni Skoglund, 
Hun forteller at ABC - bank Ene-
bakk bar sendt et brev til Tors-
hov - fihialen og pdpekt dette. 

Svindelen ble oppdaget da 
Bankenes Betalingssentral ikke 

Med denne utbetalingsanvisningen forsØkte en ukjent 
person a svindle kommunen for 12.500 kroner. VIG- 

kunne finne mottaker av de 
12.500 kronene pd den aktuelle 
adressen. Bdde navnet Stál-
strøm, og adressen finnes, men 
ikke i kombinasjon. Da bankenes 
betalingssentral ikke var i stand 
hi a finne adressaten, sendte de 
utbetalingsanvisningen over til 
kommunen Som følge av svin- 

i retning mot Ski. 

Innbrudd 
Ved 12-tiden pit fre-

dag ble det gjort inn-
brudd i en villa i Reve-
faret i Ytre Enebakk. 
Tyvene hadde først 
provd seg pit kjellerdø-
ra, men da det ikke 
gikk knuste de et kjei-
lervindu og tok seg inn 
i huset derfra. Eieren 
hadde montert alarm i 
huset,og da den utiøste 
forsvant tyvene raskt. 
Eieren kunne ikke se at 
noe var butt stjâiet. 
Lensmannskontoret 
ber om at beboere i om-
ritdet som har sett noe 
mistenkelig henven-
derseg til dem. 

Samme dag var det 
ogsit innbrudd i 3 hyt-
ter ved Kjellgitrd i Yt-
re. Her tyder det ogsit 
pit at tyvene var butt 
skremt vekk. Man kun-
ne ikke se at tyvene 
hadde tatt med seg floe. 
Det var heller ikke 
gjort harverk pit noen 
av hyttene. 

Søndag ble det opp-
daget innbrudd i siØyd-
salen pit Mjar undoms-
skole. Tyvene hadde 
tatt med seg en del 
smitverktøy. 

Siden svindleren har hatt til-
gang til fungerencle økonomisjefs 
underskrift,md det antagelig v-
re en person som har mottatt Ut-
betalinger av kommunen tidlige-
re eller sorn har bekjente sorn har 
mottatt slike.Bankgiroen er 
stemplet i ABC - banks filial pd 
Torshov. - Banken burde vel ha 

delforsØket er ogsd kommunens 
bankkonto inntii videre sperret 
for uttak andre steder enn I ABC 
- bank Enebakk. 

- Selv em vi ikke direkte fryk-
tar nye forsøk. er  Jo muligheten 
tilstede og vi ønsker ikke a ta no-
en risiko, forklarer ordfØrer  Kdre 
KjØiIe 
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Torsdag 13.4. 
U) 19.00, kr 25,- 

"ARTHUR II ON THE 
ROCKS,,  

Søndag 16.4. 
B) 16.30, kr 15.- 
"JAKTEN PA DEN FORSV. 

DRAKE N>' 
U) 18.30, kr 25.- 

"ARTHUR II ON THE 
ROCKS>> 

V) 20.30, kr 30.-
"JERNGRESS" 
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Aksjon for 
<<Utsyn>> 

Norsk Luthers Misjonssamband gjennomfører i 
tiden fram til 20 april en verveaksjon for sin avis 
Utsyn, samt ungdomsbladet << Ungdom og Tidenx. 
og barnebladet Bláveisen. Bladet << Utsyn>> har pa 
forhand butt sendt ut til alle husstander i kom-
munen. 

Avisen som er sendt Ut i 
postkassen har lokaistoff fra 
Enebakk. Blant annet en ar-
tikkel av Norvald Yri, og dess-
uten en artikkel om fjorârets 
vekkelsesmØter I Enebakk, og 
oppfØlgingen etter at mØtetel- 

tet ble pakket og predikanten 
reiste videre til nye oppdrag. 

Ahle husstander kommer til 
A bli oppsØkt i forbindelse 
med vervekampanjen. 

Salme 91 

Massemedia forteller daglig om en utrygg verden. 
Krig, ulykker og alislags nod serveres I aviser, radio og 
TV. En kan bli nedslâtt av mindre. I lengden blir man 
lett offer for likegyldighet. 

Den som tar sin tilflukt i Gud og stoler pa ham, er 
fulikommen trygg under alle farer! Dette er budskapet 
I dagens tekstord. 

Blir ikke kristne rammet av ulykker ? vil noen spør-
re. Jo det kan nok skje. Men med Jesus i hjertet kan vi 
vre trygge gjennom alt. - <> Ingen er sã trygg i fare, 
som Guds hue barneskare x,skrev Lina Sandell. 
Skuhle vi oppleve tap,sorg og savn, er det en som er 
umistelig: Jesus Kristus. 
Martin Luther skriver om dette i en kjr salme: << Og 
tok de vârt liv, Gods, oere, barn og viv, La fare 
hen, la gã! De kan ei mere fa, Guds rike vi beholde >>. 

O.S. 

a 	 

Kirkene 
Søndag 16. april 1989 

Enebakk: 

11: Enebakk kirke. Samtale-
gudstjeneste med árets 
konfirmanter v/Helgheim. 
Kirkekaffe. 

11: Mari kirke. Samtale-
gudstjeneste med ârets 
konfirmanter v/Øvstegârd. 
Kirkekaffe. 

Bened icte 
1 âr 17. april 

Vi gratulerer med fynd og 
kiem. 
Til Nannas og Besses hue 
venn. 
Hipp hurra som tiden gár. 
Gullet vârt er butt 1 âr. 
Hilsen storesøster Cathrine, 

mamma og pappa, 
resten av fam. 

Aud-Sissel 

Hel, Vegar! 

Gratulerer med 5-àrsdagen 
15.4.89. 

Hilsen fetter'n 

Vi gratulerer 

SOLVAR LUNDE 
RUSTAD 

som fyller 1 âr 14. april. 

Hei, Kari! 

Det er april maned og 
váren er kommet til land-
et, - ogsã i Enebakk har vi 
i ár fâtt vâren tidlig! Men-
dette til tross - ta en tur 
pa Flateby Kino denne 
uken - Arthur er pa besøk 
- og gled dere, oppfølge-
ren til Arthur i holder 
mal. 

I Arthur II on the Rocks mØter 
vi ham som fremdeles nyter livet, 
men som konfronteres med pro-
blemer han knapt har takiet for; 
ønsket om a stifte famihie krever 
en viss grad av ansvarsfulthet, og 
som ikke det var nok, mister han 
formuen sin. En pengelens Art-
hur er en slagen mann... Men nei; 
Blakk... men med humØr  i milli-
onklassen. 

Ui,giutt 

dudley 	 liza 
moore 	 minnelli 

Denne ungdomsfflmen er satt 
opp torsdag og sØndag. 

Barnefilmen er en tegneflim - 

2 

JAKTEN PA DEN FORSVTJ:-
NE DRAKEN. Folly og Jim har 
fatt en drake som gâr hØyt  til 
vrs. Plutselig sliter den seg og 
blâser av sted, og de fØlger etter 
for a fâ den tilbake. De kommer 
inn i en stor skog og ser et slott, 
og her treffer de Den bestØvlede 
katt. Jakten fØrer dem videre til 
de oppdager at draken sitter fast 
i et fyrtárn... Folly og Jim kom-
mer Ut for mange spennende 
opplevelser under sin jakt pa 
draken - En tegneflim i larger 
med humØr, fart og spenning. 

Tilhengere av Jack Nicholson 
og Meryl Streep - vi viser Jern-
gress! Francis (Jack Nicholson)  

var han en dyktlg og aktiv m'Yffi 
i dag er han en alkoholisert ute-
higger. Helen (Meryl Streep) hans 
mangearige venninne, har lidd 
samme skjebne. Var sangerinne 
og gjorde suksess - i dag er hun 
redusert til en kvinne hvis eneste 
band som knytter henne til livet 
er kjrligheten til musikken og 
Francis. Verken Francis eller He-
len er lenger stort annet enn 
skygger, uten h.p, penger eller et 
sted a bo. Viljen og stoltheten er 
det eneste de bar i behold - de er 
som jerngress. 

Inger 

Betel 
Kjre foreidre, er váre 
barn i fare? 

Se ann. 

Mannequinopp-
visning 

Se ann. 

Nye Soiheim Café 
har ikke gàtt konkurs. 

Se ann. 

Enebakk Idrettsfore-
ning 
½-ársmøte. 

Se ann. 

Veteraner fra 
Tysklandsbrigaden. 

Se ann. 

Nasjonalforeningen 
inviterer til kurs. 

Se ann. 

Flateby kino 
Ukens filmer. 

Se ann. 

Lag og foreninger 
som Ønsker a lele Mjrhal-
len. 

Se ann. 

Gratulerer med 5-ársdagen 
14.4.89. 
Hilsen Monica, tante Wenche 

og onkel Øyvind 

Gratulerer med 7-ârsdagen 
15. april. 

Hilsen Marit og Rune, 
mamma og papp 
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Aksjon for 
<<Utsyn>> 

Norsk Luthers Misjonssamband gjennomfØrer i 
tiden fram til 20 april en verveaksjon for sin avis 
Utsyn, samt ungdomsbladet << Ungdom og Tiden'> 
og barnebladet Bláveisen. Bladet << Utsyn >> har pa 
forhánd butt sendt ut til alle husstander I kom-
munen. 

Avisen som er sendt ut i 
postkassen har lokalstoff fra 
Enebakk. Blant annet en ar-
tikkel av Norvald Yri, og dess-
uten en artikkel om fjorârets 
vekkelsesmØter i Enebakk, og 
oppfØlgingen etter at mØtetel- 

tet ble pakket og predikanten 
reiste videre til nye oppdrag. 

Alle husstander kommer til 
A bli oppsØkt i forbindelse 
med vervekampanjen. 
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Kirkene 
SØndag 16. april 1989 

Enebakk: 

11: Enebakk kirke. Samtale-
gudstjeneste med àrets 
konfirmanter v/Helgheim. 
Kirkekaffe. 

11: Mari kirke. Samtale-
gudstjeneste med ârets 
konfirmanter v/Øvstegárd. 
Kirkekaffe. 

Vi gratulerer med fynd og 
kiem. 
Til Nannas og Besses hue 
venn. 
Hipp hurra som tiden gâr. 
Gullet várt er butt 1 ár. 
Hilsen storesøster Cathrine, 

mamma og pappa, 
resten av fam. 

Aud-Sissel 

Hei, Vegar! 

Gratulerer med 5-ârsdagen 
15.4.89. 

Hilsen fetter'n 

Vi gratulerer 

SOLVAR LUNDE 
RUSTAD 

som fyller 1 ár 14. april. 

Hei, Kari! 

Betel 
Kjre foreidre, er vâre 
barn i fare? 

Se ann. 

Mannequinopp-
visning 

Se ann. 

Nye Soiheim Café 
har ikke gatt konkurs. 

Se ann. 

Enebakk Idrettsfore-
fling 
1/2-ársmØte. 

Se ann. 

Veteraner fra 
Tysklandsbrigaden. 

Se ann. 

Nasjonalforeningen 
inviterer til kurs. 

Se ann. 

Flateby kino 
Ukens turner. 

Se ann. 

Lag og foreninger 
som Ønsker a leie Mjrha1-
len. 

Se ann. 

Gratulerer med 5-ârsdagen 
14.4,89. 
Hilsen Monica, tante Wenche 

og onkel Øyvind 

Gratulerer med 7-ársdagen 
15. april. 

Hilsen Marit og Rune, 
mamma og papp 

dudley 
moore 

Blnkk 
men med humor
I mllllonklassen. 

VEl 011 	liza 
minneill 

Ip 

Salme 91 

Massemedia forteiler daglig om en utrygg verden. 
Krig, ulykker og ailsiags nod serveres i aviser, radio og 
TV. En kan bli nedsiãtt av mindre. I lengden blir man 
lett offer for likegyidighet. 

Den som tar sin tilflukt i Gud og stoler pa ham, er 
fuilkommen trygg under aile farer! Dette er budskapet 
i dagens tekstord. 

Blir ikke kristne rammet av ulykker? vii noen spØr-
re. Jo det kan nok skje. Men med Jesus i hjertet kan vi 
vre trygge gjennom alt. - << Ingen er sã trygg i fare, 
som Guds hue barneskare m,skrev Lina Sandell. 
Skuile vi oppleve tap,sorg og savn, er det en som er 
umistelig: Jesus Kristus. 
Martin Luther skriver om dette i en kjr salme: << Og 
tok de vãrt liv, Gods, 2ere, barn og viv, La fare 
hen, la gâ! De kan ei mere fâ, Guds rike vi beholde >>. 

O.S. 

r4  

44 
4 

 jo 
 . Jorlf0Th'VW1f 

ACIIS L) 
En 	egne f//rn I f8rP med 

um ør; 1r o/spe/71  ng 
E

U
R

O
P

A
F

IL
 

Det er april mined og 
vâren er kommet til land-
et, - ogsá i Enebakk har vi 
i âr fâtt vâren tidlig! Men-
dette til tross - ta en tur 
pa Flateby Kino denne 
uken — Arthur er pa besøk 
- og gled dere, oppfølge-
ren til Arthur i holder 
mal. 

I Arthur II on the Rocks mØter 
vi ham som fremdeles nyter livet, 
men som konfronteres med pro-
blemer han knapt har takiet for; 
Ønsket om a stifte familie krever 
en viss grad av ansvarsfuhlhet, og 
som ikke det var nok, mister han 
formuen sin. En pengelens Art-
hur er en slagen mann... Men nei; 
Blakk... men med humØr  i milli-
onklassen. 

JAKIN PA DEN FORSVIJN-
NE DRAKEN. Folly og Jim har 
fátt en drake som gár hØyt  til 
vrs. Plutselig sliter den seg og 
blàser av sted, og de fØlger etter 
for a fA den tilbake. De kommer 
inn i en stor skog og ser et slott, 
og her treffer de Den bestØvlede 
katt. Jakten fØrer dem videre til 
de oppdager at draken sitter fast 
i et fyrtarn... Folly og Jim kom-
mer ut for mange spennende 
opplevelser under sin jakt pa 
draken .- En tegnefilm i farger 
med humØr, fart og spenning. 

Tithengere av Jack Nicholson 
og Meryl Streep - vi viser Jern-
gress! Francis (Jack Nicholson) 

Denne ungdomsfilmen er satt 
opp torsdag og sØndag. 

Barnetilmen er en tegneflim - 

var han en dyktlg og aktiv rriann, 
i dag er han en alkoholisert ute-
ligger. Helen (Meryl Streep) hans 
mangearige venninne, har lidd 
samme skjebne. Var sangerinne 
og gjorde suksess - i dag er hun 
redusert til en kvinne hvis eneste 
band som knytter henne til livet 
er kjrligheten til musikken og 
Francis. Verken Francis eller He-
len er lenger stort annet enn 
skygger, uten hp, penger eller et 
sted a bo. Vlljen og stoitheten er 
det eneste de har i behold - de er 
som jerngress. 

Inger 



S agstuveien: 

Ma' det skje 
en ulykke '? 

Per Erik Østlie hadde for 2-
3 ár siden innlegg under Fritt 
forum ovennevnte vei, og 
dens forfatning. Hva er gjort 
pa disse àrene? 

Det er en skam for Enebakk 
kommune at Sagstuveien ik-
ke tilfredstiler de krav som 
settes for at barn og voksne 
kan trauikkere denne veien 
trygt. Veien er Wert imot iivs-
farlig! 

Sávidt jeg bar brakt i er-
faring er det avsatt grunn til 

fotgjengerfelt pa strekningen. 
Veien har stigningshøyde, og 
med en bredde pa 2,5 - 3 m. 
Den trafikkeres daglig av en 
rekke skolebarn i alle aidre, 
og ogsâ voksne med eller uten 
bamevogn. Ma det skje en 
ulykke fØr  de folkevalgte re-
agerer, eller har en del dàrlig 
gangsyn? 

Per Winther 
Ytre Enebakk 

Tysklandsbrigaden 

Veteransamling 
0 pa ungdomsskolen 

FRITT FORUM FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg etter beste skjØnn. Du kan skrive anonymt, men re- 

daksjonen ma ha navn og adresse. 

I østfold er det forlengst dannet en 
veteranforening av folk som deltok i 
Tysklandsbrigaden*i árene 1947 - 53. 
Formàlet med foreningen er a treffes 
igjen i hyggelig sosialt samver, gjen- 

- FØrstkommende tirsdag blir 
det hoidt et informasjonsmØte pa 
Enebakk ungdomsskole, om ye-
teranforeningens hensikter, pla-
ner og gjØreml, forteller Oddvar 
Skaug, som selv deltok i Tysk-
landsabrigaden i 1951. 
Sammen med Arne Berger har 
han deitatt pa møter i Østfold, og 
de to skal fungere som kon-
taktmenn her i Enebakk. De opp-
fordrer ná alle i Enebakk som har 
deltatt i Tysklandsbrigaden til a 
kornme til Enebakk ungdoms-
skole fØrstkommende tirsdag for 
A treffe gamie kamerater. 

Kildesortert sØppel 

Annonser leses 
av folk flest 

- Vi har allerede snakket med 
en del karer som vi kjenner, sier 
Skaug, men det star nâ opp til 
enhver a gjØre dette kjent for sine 
kamerater igjen, slik at sa mange 
som mulig far rede pa dette mo-
tet. Vi oppfordrer de som vet om 
karer som har flyttet hit til Ene-
bakk, og vrt med i brigaden, til 
A ta disse med. De vil sikkert tref-
fe kjente. Vi Enebakkinger sorte-
rer stort sett under Østfold. 

- Ellers kan jeg fortelle at det 
er satt opp bade festkomite og 
turkomite, sier Oddvar Skaug.—
Og det vil bli laget bade festlig-
heter og arrangert bussturer for 
enhver smak. Vi ser fram til gjen-
syn med gamle kjente, og mye 
morro, men dette snakker vi mer 

Enebakk Venstre har ved di-
verse anledninger oppfrodret 
kommunen til a vurdere kilde-
sortering av husholdningssØppel 
som et seriØst alternativ. Sy-
stemet vii innebre at hushold-
ningene har to eller flere avfalis-
dunker slik at avfallet seinere 
lett lar seg sortere. 

Venstrelagene i Folio - kom-
munene kan levere kildesortet 
sØppei til Reo - anlegget pa Kie-
metsrud. Hva det vii innebre i 
Økonomisk merkostnad for kom- 

Formannskapet vedtok man-
dag kveid a opprettholde sitt 
tidligere vedtak, og gâr fortsatt  

munen er enda ikke kiart, men vi 
vii samtidig oppná en lenger le-
vetid pa Thorudfyilinga, hviiket I 
seg selv er en meget stor bespar-
else. Det skal arrangeres et stort 
apent mote om de mulighetene 
Reo - anlegget kan tilby kom-
munene den 24.4. pa Ski. MØtet 
vii bli nrmere annonsert. 

Johan Ellingsen 
Enebakk Venstre 

ikke urn for reduserte betalings-
satser for funksjonshemmede i 
bamehagene. 

Denne saken ble fØrste gang 
behandlet i formannskapet i de-
sember, og man glkk da inn for a 
avsla anmodningen om reduser-
te satser for funksjonshemmede 
under henvisning til likhets-
prinsippet. 

Saken ble tatt opp igjen pa an-
modning fra foreldreforeningen 
for funksjonshemmede, som hey-
der at det er ikke ut fra liithets-
prinsippet rimelig a knytte for-
eldrebetalingen til foreidrenes 
inntekt nar det gjelder funk-
sjonshemmede. De viser Ui at de 
trygdeordninger som familier til 
funksjonshemmede barn har, pa 
langt nr dekker familienes ree-
elle utgifter, og at disse trygde-
ordningene heller ikke er knyttet 

Foreidre - 
FØ1g med! 

til familien.s inntekt, men $kd- - 
kumentert pass og pleiebehovT 

Formannskapet gikk inUdier-
tid inn for a opprettholde tidlige-
re vedtak. Dette var ogsa i trâd 
med râdmannens innstilling. 
Han kunne ikke se at nye mo-
menter var framkommet i saken. 

Arnt Hansen, en av briga-
degutta fotografert 
Rendsburg. 

om pa Enebakk ungdomsskole 
pa tirsdag, sier Oddvar. 
(* Tysklandsbrigaden var en 
norsk kontingent som fra 1947 - 
1953 deltok i okkupasjonen av 
Tyskiand. Den besto av en briga-
de pa 4000 mann fra hele landet. 
Brigaden samarbeidet med den 
britiske Rhinarme.) 

oppiriske gamle minner etc. Na har folk 
I Enebakk butt kontaktet av veteran-
foreningen i Østfold. Enebakkinger som 
deltok i Tysklandsbrigaden Ønskes og-
sá velkommen I foreningen. 

Ingen reduksjon for 
funksj onshemmede 

Mange av dere foreidre som le-
ser dette, vet at deres barn røy-
ker hasj mer eller mindre jevniig. 
Langt flere av dere vet det ikke. 

Hasjmisbruk er I ferd med a bli 
sosialt akseptert i de fleste miljØ-
er. Narkomani er ikke lenger noe 
som synes pa lang avstand. Nar-
komani er ikke lenger forbeholdt 
de "tradisjonelle sprØytenarko-
mane>'. 

Hasjmisbruk er skadelig. Selv 
<>festrØykere kan fA store pro-
blemer. Hasj svekker korttids-
minnet, skaper mental avhengig-
het og stoffene lenge i kroppen. 
Hasj er farlig, i tillegg er det 
ulovlig. 

Norge bar vrt utrolig heldige 
med relativt smâ narkotikapro-
blemer hittil. Slik kan det fort-
sette hvis dere foreidre er pa 
vakt, og ungdommen selv velger 
A avsta fra rusen. La ingen lure 
dere til a tro det ikke er farlig! 

Foreldre, ikke lukk øynene for 
denne utviklingen. Kanskje far 
du et sjokk en dag, og da kan det 
vre for sent. 

Marianne Hagen 
Formann 

Akershus Unge Høyre 

Kj'oent i'o Enebakk 

Bildet i var konkurranse i nr 12 var 
hentet fra Báthavna pa Flateby. En for-
holdsvis lett oppgave.Mange ringte inn 
riktig svar og de heldige vinnere av pen-
gelodd ble: 

Jan Myhre,Ytre Enebakk 
Jan Svartebekk, Kirkebygda 

Lars Ødegârd, Flateby 
Denne gangen en mer vrien oppgave. 

Vet du hvor dette er, sâ skriv til oss eller 
ring HE 92 60 04 innen fØrstkommende 
tirsdag, og du blir med i trekningen av 
nye lodd i pengelotteriet. 



Studiereise i 
stjerneklasse 

KLar for BerLin; Espen 
rek Partyka og Rune 

- Hva de gledet seg mest til? 
<< Porgy and Bess >>, besØk I diskoteket Big Eden,eller 
badeparadiset Blub? Ikke godt a vite. 
Det meste blir jo kjempegØy! 

\ 1"  

Aonser leses 
av folk I lest 

Utradisjonelt om 
avløpsordninger 

I beste AsbjØrnsen og Moe - stil forteller Jorunn 
Buer eventyret om Burstad til ordfører Kâre KjØlle, 
for s  a ende opp med følgende grunngitte spørsmal til 
kommunestyrets aprilmøte: - Foreligger det nye av-
lØpsordninger som  gjør det mulig a bygge kommunalt 
renseanlegg ved Burstad, og hvilke muligheter har 
man for a fã til en utradisjonell avløpsordning? 

Oppsvi g for 
Flateby kino 
Flateby kino melder om 
gledelig oppsving i drif-
ten i fØrste  kvartal. An-
tall kinobesøk har Økt 
med 55 prosent, og inntek-
tene har Økt med 113 pro-
sent opplyser Erik Brat-
hen i kinokomiteen. 

- Arsaken til det gledelige opp-
svinget for kinoen tror vi hoved-
sakelig kommer av bedret filmtil-
bud, med mer aktuelle filmer. Vi 
har kunnet tilby flere titler al-
lerede mens de blir vist i Oslo, 
sier Bráthen. 

- Vi merker ogsá at filmer som 
er godt kjent gjennom presse og 
media, og trekker stØrre publi-
kum en mindre omtalte filmer. 
Intrykket er at filmer man ikke 
har hØrt noe srlig om gidder 
man ikke A Se.. 

Bràthen lover mange godbiter 
utover váren. Forst og fremst 
suksessen Twins, en artig kom-
edie om et tvillingpar hvor den 
ene er to meter hØy  og kraftig 

Fr.P. i Enebakk Ønsker a gi 
eldre og uføre en hands-
rekning med vãroppryd-
dinga i hagen. Laget har satt 
av 29. og 30 april til formãlet. 
Aksjonen skal slett ikke v-
re Fr.P's valgkampstart I 
Enebakk. - Tvert iniot Øns-
ker vi a fâ med oss lag og 
foreninger, nringsliv, kom-
munale etater og partiet pa 
aksjonen, sier Svein Kristi-
an Kjelgãrd i Enebakk Fr.P. 

Og Jorunns eventyr, som hun 
kaller eventyret om det ufullend-
te, begynner slik: 

Det var en gang for lenge, lenge 
siden at noen av befolkningen i 
kommunen oppdaget bosetting 
utenfor omrâdet der de selv had-
de bosatt seg. Kunne dette vre 
mulig? Fantes det virkelig folk 
andre steder i kommunen og? 

Historien ruller videre i samme 
stil og and, og forteller om kom-
munikasjonsproblemer, byra-
krati nedlagte bedrifter. Om mØ-
belfirmaet til to unge entusiaster 
som mØtte trollet (Vegvesenet) 
som bestemte hvor nr vegen 

(spilles av Arnold Schwarzeneg-
ger), og den andre er liten og 
tjukk ( spilles av Danny de Vito) 
Filmen, som ble en knalisuksess i 

Vi Ønsker ikke at det skal gá 
politikk i dette, sier han. Idee til 
aksjonen flkk vi etter a ha snak-
ket med mange eldre som har 
problemer med a fá unna nØd-
vendig arbeid i hagen om vâren. 
Det vi Ønsker A fâ i stand er en 
upolitisk, tverrpolitisk aksjon til 
beste for de eldre i bygda. Og 
skulle det vise seg at denne ak-
sjonen blir vellykket, at andre vil 
gá sammen med oss om dette, 
kan det kanskje bli en fast 
tradisjon.Aksjonen blir gjen- 

skiltene skulle sta: 
- Det hj alp ikke hvor mye ung-

dommene tryglet og ba. Dermed 
pakket de snippesken og for-
svant, heter det i Jorunns even-
tyr, som ufortrødent fortsetter 
om planer som ble tegnet, disku-
tert og arkivert. 
- Det er noe som skier nâr man 
ikke vet hva man skal gjØre. Pla-
nene tas fram pa viktige mØter, 
som nâr man vedtok komrnunep-
lanen, heter det i eventyret. 

OrdfØrer Kare Kjølle legger i 
sitt svar til Buer ikke skjul pa at 
han setter pris pa den utradisjo-
nelle form Jorunns spØrsm.l har. 

OrdfØreren kan ellers opplyse  

USA, skal vises pa Flateby kino 
bare en uke etter norgespremie-
ren, forteller Bráthen. 

Ogsa Rain Man, med Dustin 
Hoffmann i hovedrollen, filmen 
som fikk 4 Oscars under ârets til-
deling er like rundt hjØrnet  pa 
Flateby Kino, og Kamilla og Ty-
yen, del II kommer i slutten av 
april. 

28. april blir de nattkino igjen, 
og denne gangen med et meget 
spesielt opplegg. Filmen som vi-
ses er Sidiianeren. Det blir fri 
scene, hvor en italiensk trubadur 
vii underholde, illustrert av lys-
bilder pa filmierretet. Kinoen har 
ellers vrt i kontakt med den 
italienske ambassaden og fâtt 
tak i flagg og plakater som skal 
bidra til den rette italienske 
stemningen denne kvelden, hvor 
faktisk alt er italilensk. Og er 
man riktig heldig kan man ogsâ 
vinne en middag for to med yin 
pa Restaurante Italia. Gevinsten 
trekkes pa kinobiletten. 

nomfØrt uansett om vi fr hjelp 
eller ikke,men det vile vre hyg-
gelig om man kunnevre sam-
men om noe ogsâ pa tvers av 
partier og srmteresser, sier 
Kjelgárd, og oppfrodrer de som 
vil vre med pa aksjonen til a ta 
kontakt. 

Fr.P. har ellers vrt i kontakt I 
med Knut Enger og Jon Tonerud 
som har sagt seg villige til a bidra 
med a plassere ut containere for 
sØppel, og kjØre  disse bort gratis. 

at kommunen i 87 sØkte om rain-
metifiatelse for enkeitutslipp pa 
Burstad. Vilkarene var at det ble 
benyttet typegodkjent miniren-
seanlegg. 

Svaret fra fylkesmannen var at 
enkeltutslipp i omrâdet ble 
godkjent, men det ble ikke inn-
vilget utvidelse av antall utslipp. 
Etter dette har flere flrmaer un-
der utvikling nye renseanlegg for 
flere boenheter, og denne an-
leggstypen kan muligens vre 
velegnet for Burstad, sier ord-
fØreren i sitt avar til Buer. 
Han vii na be teknisk styre foreta 
en vurdering av dette. 

Nye herere 
i enebakk - 
skolene. 
FØlgende lrere ble i skolesty-
rets mote forrige onsdag tilsatt i 
grunnskolen i Enebakk fra 1. au-
gust i hr.: 

Hauglia skole 

AsbjØrg Karin Steinshoim, opp-
sigelig hel stilling, og Ellen Man 

Lufta var ladet av forvent-
finger da elevene vimset Ut og 
inn av bussen i skolegárden pa 
Enebakk ungdomsskole, mens 
de siste koffertene ble stuet inn i 
bagasjerommet. Norske flagg, og 
flagg med Berlins byvapen viftet 
om hverandre, da elevene vinket 
farvel. 

Klokka 03.00 skulle elevene 
vre framxne i Traelleborg, og ta 
felien derfra til Sazznitz. FØrst 
klokken 13.00 lØrdag var de fram-
me i Berlin. Og samme kveld 
kunne de boltre seg i badeparadi-
set Blub. Neste dag var det sigh-
tseeing i Berlin, med innlagt be-
sØk i Riksdagsbygningen for a se 

Andersen, ársvikariat, hel stil-
ling. 
Kirkebygden skole 

Knut Andresen og Geir Medias, 
begge i hel stilling, begge opp-
sigelig hel stilling. 
Ytre Enebakk skole 

Kirsti Jaastad Botness, oppsige-
lig, hel stilling, Jon Mosaker, .r-
svikariat, hel stilingog Marga-
reth LindstrØm, arsvikaniat med 
18 - 20 t uka. 
Enebakk ungdomsskole 

Margot Loe Kleiven, ârsvikariat, 
Hilde Sigrun Borger, ársvikariat, 
og Kjell Segrov, oppsigelig stil- 
ling, 	TorbjØrn 	Knaus 
Knudsen,oppsigelig 	stilling, 
Vivian Renhult Skaug, oppsige- 

utstiuingen Fragen an die deut-
sche Geschichte. Tirsdagen ble 
avsluttet med Progy and Bess pa 
Theater des Westens. Mandag 
var det besØk i Zoo og om kvel-
den diskotekbesØk. 

I gar var elevene pa besØk pa 
forskjeuige skoler , ettermidda-
gen var avsatt til konsert i Phil-
harmonien I dag er elevene i Øst 
- Berlin, og i morgen blir det for-
edrag og samtaler pa Gesamtde-
utsches Institut. I morgen kveld 
er det farvel Berlin, og fredag 
ettermiddag er ungdommene til-
bake i Enebakk. 

lig stilling, alle hele stihinger, og 
Wenche Andersen, oppsigelig ti-
melrerpost. 

Mjr ungdomsskole 

Eivind Jentoft, arsvikariat, hel 
stilling, og Jon Oddvar Eide, 
oppsigelig timelrerstihing. 

Ryddehielp i hagen 
for eldre og ufore 



Tom Nilsen og SV Ønsker a rydde opp i hyttepro-
blematikken en gang for alle. 

- . 

Dine kunder ser etter se 
i avisen. 

For i'trccser r rcklamc en iuIiirIi del av lese. 
stolid. Dc ser eiier dine nilitonser I lorbuidelse iiied sin 
soking dller vare-tnlorniasjoui. 

V.ei siLker pi ut du er IilsIiXle! 

IIjjuft 

Juks med vannprØver 
i Bindingsvann 

—Forholdene i Bindingsvann er na normale igjen, et-
ter at det forrige onsdag ble malt pH verdier helt ned i 
1,69.Bindingsvann tjener som drikkevannskilde for de-
ler av Enebakk og SKi, og da politiet fikk melding om 
de lave pH verdiene som var malt, varslet de personlig 
alle beboerne i omthdet, satte opp plakater, og varslet 
østlandssendingen. Senere har den 22 fir gamle Ski - 
Ungdommen som tok prøvene i Bindingsvann onsdag 
tilstâtt a ha helt batterisyre i selve prØven. PrØver 
som Natur og ungdom tok sammen med lederen i Ene-
bakk Naturvernforbund Monica Bakken torsdag viste 
ogsâ meget lave pH verdier. Det er nà pa det rene at det 
var helt ut en halv liter syre i Bindingsvann like ved 
der hvor denne proven ble tatt, opplyser Lensmannen i 
Ski, Karl Isaksen. 

Batterisyren ble helt i vannet mens Bakken var 
uoppmerksom et Øyeblikk. 

Prover Helserâdet tok i Bindingsvann fredag var 
helt fine, og vannet i Bindingsvann har aldri viert 
drikkefarlig, sier Isaksen som konkluderer med at det 
bør vere de t offentlige som tar slike prØver. 

Kurs om hjerne- 
slagpasienter 

Soppel - ressurs pa' avveie! 
I en interpellasjon til kommunestyre-

møtet 28. april foreslãr Gina Sigstad, 
Venstre, at Enebakk kommune snarest 

bør forplikte seg pa a finne alternative, 
og bedre lØsninger pa sØppelbehand-
ling enn hva vi har i dag. 

Vionett- 5 

SV vii ha orden 
i hytterotet 
Sv Ønsker nâ a rydde opp 
i hytterotet i kommunen 
en gang for alle. I en inter-
pellasjon til førstkom-
mende kommunestyremØ-
te spØr  Ønsker Tom Nilsen 
ordførerens svar pa om 
han vii ta initiativ for a 
lØse spørsmálet om bruk-
sendring en gang for alle? 

Tom Nilsen, og SV's forlag er 
at folk som i dag bebor hytter 
som helârsboliger skal gis bruk-
sendring under visse forutset-
finger. 

- For det fØrste  skal tilkobling 
til offentlig nett der dette er na-
turlig pãlegges. Videre foreslâr 
SV a legge opp til en gradvis 
lØsning, der tilkobling skier ved 
framdrift av offentlig vann og 
kloakk. 

Der tilkobling til eksisterende 
efler planlagt nett ikke er mulig, 
gis bruksendring ved instaflasjon 
av BIOVAC renseanlegg. 

SV's forslag til lØsnrng av hyt-
teproblematikken inneholder og-
sá et punkt om at teknisk etat 
pãlegges a utarbeide nrmere 
retningslinjer innen juni, og at 
nãr disse er vedtatt og bekjent-
giort ved offentlig kunngjØring, 
gis ikke bruksendringer ved ny-
innulyttinger. 

-OrdfØrer Kâre KjØlle sier seg 
emg i at spØrsmâlet tas opp. Han 
sier det er av stor betydning, og 
bØr finne sin avklaring I nr 
framtid. Han viser ogâ i sitt svar 
til at spØrsmâlet var gjenstand 
for stor oppmerksomhet i kom-
muneplanarbeidet. I kommunep-
lanen ble da da ogsá vedtatt for-
bud mot fritidsbebyggelse uten-
for omrâdene som er avsatt til 
dette formàlet. Det eneste unn-
taket fra dette vedtaket som byg-
ningsrâdet kan gjØre er a gi byg-
getillatelse der hvor allerede hyt-
tetomt er fradelt, og det ellers ik-
ke strider mot komxnuneplanbe-
stemmelsene. 

OrdfØreren sier ellers at der 
vanligvis blir gitt bruksendring 
nár tilkobling til offentlig nett er 

SØppel er ressurs pa avveie, 
sier Sigstad. 

Hun viser til at teknisk styre 
tidlig I flor nedsatte et utvalg 
som skulle vurdere sider ved et 
interkommunalt forbrenningsan-
legg, og egen kommunal søp-
pelfyilpiass, og vil gjerne vite hva 
utvalget har kommet fram til, og 
om det ikke bØr vurdere alterna-
tive metoder. 

Som eksempler pa alternativer 
til sØppelbehandling som er res-
sursbesparende og ikke foruren-
ser nevner Sigstad innsamling av 
batterier og glass, papir og annet 
spesialavfall, og kildesortering 
av husholdningsavfall. 

Sigstad sier at det er lettvint, 
men meget miljØuvennhig a kjØre 
all sØppel pa en fylling silk som I 
dag. 

OrdfØrer Káre KjØlle sier I sitt  

mulig, dersom ikke viktige sam-
funnshensyn taler irnot.Man ma 
imidlertid ta hensyn til utbyg-
gingsmØnster, skolekapasitet, 
vei, 	vann 	og 
kloakk,trafikkforhold, landbruk, 
forurensing etc. 

OrdfØreren advarer mot a for-
enkle problemstillingen slik som 
han mener Nilsen har gjort i deler 
av sitt forslag til lØsning pa dette 
problemet. 

Nilsens forslag om a ikke gi 
bruksendring i det hele tatt etter 
at vedtatte retningslinjer er 
kunngiort mener ordfØreren er a 
forenkle problemstillingen. For 

svar til Sigstad at nar det gjelder 
vurderingene av et interkom-
munalt forbrenningsnalegg, ble 
saken om avfallsforbrenning som 
renovasjonslØsning behandlet av 
formannskapet I mars i fjor, og 
man vedtok da at man pa dav-
rende tidspukt ikke kunne gi 
svar pa om komrnunen skulle 
delta i avfallsforbrenningspro-
sjektet i Romerikeregionen Det 
avgjØrende vile vre hvor an-
legget skulle plasseres og andre 
kommuners deltagelse.. For-
mannskapet vedtok imidlertid a 
be teknisk styre vurdere framti-
dig renovasjonslØsning - bade fly 
sØppelfyilplass, og interkom-
munalt samarbeid. Teknisk styre 
nedsatte i sin tur en arbeids-
gruppe. Denne skulle ha lagt 
fram forslag innen 1. j anuar I ár. - 
Arbeidet har tatt noe lenger tid 

hva skal man sa g)Øre hvis hytter 
Ilkevel tas 1 bruk til helârsboli-
ger. Skal man stenge dem ute fra 
hyttene sine? 

OrdfØreren sier at spØrsmâlene 
som reises i SV's forslag berØrer 
mange sider ved kommunal og 
statlig drift, og bØr  drØftes og 
analyseres fØr  man fremmer noe 
forslag. Han mener kommunep-
lanutvalget er rette fora for slike 
vurderinger, og foreslár derfor for 
kommunestyret, som skal be-
handle saken 28. april, a sende 
saken til teknisk styre for vurde-
ring, og videre til kommunepla-
nutvalget. 

enn forutsatt, sier ordfØreren i 
sitt svar til interpeilanten, men 
sier at den sannsynhgvis vi for-
eligge I fØrste halvdel av mai. 
KjØlle sier at han forutsetter at 
kildesortering blir vurdert av 
gruppen, og i sin tur teknisk sty-
re. Ellers minner ordfØreren om 
at man ailerede er i gang med en 
ordning med innsamling av bat-
terier, og at innsamling av glass 
kan bli innfØrt dersom kom-
munestyret prloriterer oppgaven 
og bevilger de 40.000 kronene det 
koster. 

OrdfØreren kommer derfor ik-
ke til a anbefale kommunestyre a 
fatte noe vedtak I denne saken 
den 28. april, ettersom han er av 
den oppfatning at interpellan-
tens forslager inkludert i det 
mandatet formannskapet har 
gltt teknisk styre. 

Den 20. april skal Nasjonalfore-
ningen for folkehelsen arrarigere 
kurs om hjerneslagpasienter pa 
Flateby Samfunnshus. 

Det er et kurs spesielt beregnet 
pa helsepersoneil og parØrende. 
Kurset legger spesielt vekt pa 
afasi. 
(tap av taleevnen som fØlge av 

hjerneslag ). Foreleser pa kurset 
er blant annet psykolog Kjetil 
Sundet fra Sunnas sykehus. Pa-
sienter og pârØrende vil ogsa si 
noe om hvorledes de opplever 
problemene i forbindelse med 
hjerneslag. 

Se annonse i dagens avis. 



OLSEN'S &' 
CAFETERIA' 
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Bar & 
Danserestaurant 

Topp, 
levende musikk 

fre.-Iør. 19-02 

Levering av 
kofdtbord, snitter, 

varmretter til 
alle anledninger 

Alle rettigheter 

Avd. Ski: 
Sentrumsbygget i 
Ski Naringspark 

1ff. 09/87 59 76 
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KOPISERVICE FOTOHUSET SKI 
v/RI •kom Wi 

Torgv. 4 • TIf.: (09) 87 35 60 • Telefax: (09) 87 36 67 	TIf.: (09)873997 Ski torg Torgvn. 4, 1400 Ski 

- 1400 Ski - 
- 	.— 	 — 	--.- 	_%.. . 

VERTSHUSET• 

O4Jeqrlmeit 
FOSSUMBRU-EIS 

1820 SPYDEBERG. TIf. 09/83 74 35 

Kontlrmasjon 
Vi leverer koldtbord og varm mat. 

Priseks. ON.- pr. pers. 

Selskapsmiddag 
Kalvestek m/grønnsaker 	Kr 98.- pr. pers. 

Oksestek m/grønnsaker 	Kr 88. 
A la carte - Barnemeny 

VELKOMMEN! 

Kakene 
bestillep 
du hos 
05$ 

TIf. 92 55 77. Ytre Enebakk 



VI BRINGER GRATIS 
HELE ARET-
HELE DOGNET 

NB! Prisliste og brosyre sondes pa torespersel. 

CATERING116  

St. Halvardsgt. 33 0192 Oslo 1 - TIf. 02/57 10 55 — 09/92 4529 

SNITER - SMØRBROD - KOLDTBORD - GRYTER - MIDDAGER og KAKER 

1llllllflllu7llllT. 	 
-s/ik iIuviihadt' TTU. 

La oss ta portrettene til minne on 
den store dagen. Portretter slik du 

vii ha den - i festantrekk 
og I uformelle fritidskIr. 

1MreflsL() Fotosenter a/s 
FOTOGRAF JOHNS HOSETH 

JUB EUMSUKE 

10 Husqvarna 

I DENNE UKEN 
er det du som 

nyter godt av váre 
jubileumspriser 

pa alle vâre 
symaskin model ler. 

Avslag kr 700.- 
til 1100.- 

ANNEMA 
STOFF$HOP A/S 

Nytt innkommet 

Singer Sysenter 
Vektertorget 

Lillestrom 
TIf. 06/81 22 92 

Hverdager 
10.00-19.00 

Lørdag 
9.00-15.00 

SINGER 

Tilbud kr 2705.- 
Veil. 3595,- 

Gaven som varer 

Sy ditt eget 

konfiPmasionsantpekk 

Ensfargete bomullsstoffer 

Bredde 120 

Priskun kr23.90. 
pr. meter 

20 forskjellige farger 

Ellers mange lekre 

VARSTOFFER 
JUBELPRISER HELE 
UKEN. KOM OG SE 

Ta turen til 
Husqvarna-butikken I 
Vammavn. 5, ASKIM. 

TH. 88 18 50. 

10 Husqvarna 
STØRST I NORGE SIDEN 1961 

Du og en Singer - det perfekte team 

((SPORT 



Arbeidet med a rydde grunnen for 
HVPU - reformen er i full gang i Ene-
bakk. Nâr kommunen overtar ansvaret 
for sine psykisk utviklinggshemmede 
fra 1. januar 1991 skal forholdene ligge 
best mulig til rette. Prosjektleder Jan 

Petter Hegg ( 37 ) har allerede tatt et 
langt skritt videre i forhold til det for-
beredende arbeid som var gjort for han 
inntok sitt beskjedne kjellerkontor i 
herredshuset. 

- Holdningsendringer..èr u yre vi ig nãr det gjelder 
gjennomfØringen av HVPU - reformen, sier prosjektle-
cler Jan Petter Hegg. 

Ny runde pa' 
skolebudsjettet 
Formannskapet sa man-
dag kveld nei til skole-
styrets vedtak for a fá 
budsjettet i balanse. De 
sender nâ saken tilbake 
til skolestyret til ny be-
handling. 

I saksframstilhingen sier advarer 
radmann BjØrn Halvorsen bade 
mot kutt I vedlikeholdspostene, 
som var med i skolesjefens for- 

slag, og mot inntekt av utleie til 
lag og foreninger, som var del av 
fiertaiisvedtaket. Han har ogsa 
motforestihlinger mot a dispone-
re innsparinger pa arbeidsgivera-
viften som var med i flertailsved-
taket. 
I Mare ordelag sier ogsa rad-

mannen i saksframstillingen til 
formannskapet at skolestyret ik-
ke har gjort de vurderinger som 
er pálagt av kommunestyret. 

8 	-'Ornett 
HVPU - reformen: 

En utfordring for ko*'mmunene 

Hegg, bosatt i As, og utdannet 
vernepleier har de beste forutset-
finger for a legge forholdene best 
mulig til rette for gode lØsninger 
bade for de psykisk utviklings-
hemmede som i dag bor hjemme, 
og for de som bor pa institusjon, 
og som skal tilbake til Enebakk 
nâr reformen trár i kraft. Hegg 
har nemlig erfaring som mlljØte-
rapeut i gruppeboliger, og er in-
gen skriveborsteoretiker. Han 
vet noe om de menneskene som I 
fØrste rekke blir berØrt av refor-
men, og hvilke behov de har. 

Godt i gang 
Siden prosjektlederen startet i 

stillingen i februar har han ruk-
ket a komme godt i vel med pla-
narbeidet. Det skal lages til-
taksplaner for den enkelte klient, 
det skal utarbeides kommunal 
virksomhetsplan for tiltak og tje-
nester , det skal lages Økonomis-
ke konsekvensanalyser for gjen-
nomfØring av reformen.Arbeidet 
skal Hegg gjennomfØre i sam-
arbeid med en oppnevnt sty-
ringsgruppe med tre politisk 
valgte representanter og to re-
presentanter fra administrasjo-
nen. 

Onsker og behov 
Tlltaksplanen for institusjons-

boende psykisk utviklingshem-
mede fra Enebakk er ná I av-
slutningsfasen. Hegg har vrt 
rundt og besØkt dem., registrert 
behov og Ønsker. I alt dreier det 
seg om 11 personer som er hel-
dØgnsboende i fylkeskommunale 
gruppeboliger. - HVPU har job-
bet mot integreringsmodellen i 
lang tid, derfor bor de tieste av 
klientene i gruppeboliger med ii-
te instituasjonspreg. Mange gir 
utrykk for at de Ønsker a opp-
rettholde dette tilbudet ogsá et-
ter reformen. Et par av dem har 
arbeid ute i det vanhige arbeids-
liv. 
Omstlllingsprosessen kommer til 
A bli vanskelig for noen, men 
slett ikke for alle,sier Hegg.— Nar 
vi vurderer tiltakene for den en-
kelte, vil det skje utfra klientens 
egne Ønsker, foresattes Ønsker, 
og faglige hensyn. For de som far 

fortsette a bo i den kommunen 
de er ii dag, vil man sØke om at 
bokommunen far overta de til-
takene som hjemkommunen tar 
inn i sin plan. At enkelte ikke vii 
tilbake til hjemstedskommunen 
henger kanskje sammen med at 
noen kornmuner har et velutvik-
let apparat for arbeid og endre 
tjenester, slik at forholdene lig-
ger bedre til rette der.As er eks-
empel pa en slik kommune.. 

Uklar ansvarsfordeling 
Ansvarsfordelingen nâr det 

gjelder den Økonomiske siden 
ved reformen er ikke helt klar. 
Nár det gjelder en gruppe som 
autister, multihandikappede og 
personer med store adferdsavvik 
er det mange grâsoner. I midten 
av maneden kommer det en de-
linnstilling med nrmere ret-
ningslinjer her. Trolig vil man 
lande pa at kommunen har basi-
sansvar for skole, støttekontak-
ter etc, mens fylkeskommunen 
far ansvaret for boliger etc. 

Utfordring 
- Reformen er en stor utfor-

dring for kommunene, Man bor 
se pa de personene som kornmer 
tilbake som noe berikende, en 
ressurs a regne med I fellesska-
pet. Her er det viktig a vre an-
svarsbevisst og arbeide med 
holdninger. Vi ma akseptere at 
miljØbetingelsene skal tilret-
telegges slik at den enkelte 
klient for et kvalitativt godt liv, 
sier Hegg. 

Frivillig 
- Nâr det gjelder tiltak for 

hjemmeboende, er arbeidet her 
savidt startet, sier Hegg..-. Vi er I 
gangmed a skaffe 055 oversikt 
over hvor mange av innbyggerne 
det gjelder, og a kartlegge behov 
for tiltak rnnen bolig, arbeid, 
skole fritid, avlastning etc. Deter 
frivilhig for de hjemmeboende a 
vre med i ordningen, og be-
nytte de tilbudene kommunen 
framtidig g. 

Arbeidstilbud 
Hva med botilbud for de som 

kommer tilbake.? 

- Det er sikrèt boligtomter pa 
Nylende. Jeg ser ikke det store 
problemet i a dekke boligbe-
hovet I forbindelse med refor-
men, sier Hegg. - Utfordringen 
jigger i a etablere dagtilbud som 
er kvalitativt gode. Hvordan vi 
klarer det avhenger av hvordan 
skolen integrerer. og av at ar-
beidsmarkedsetaten fØlger opp 
sitt ansvar nâr det gjelder ar-
beidstilbud til kllentene, som har 
rett til arbeid. Signalene fra ar-
beidsmarkedsetaten er ikke opp-
lØftende. Jeg tenker da pa be-
manningsfaktoren med en leder 
pa fern personer i et arbeids-
samvirke. Noen ganger er dette 
for lavt. Arbeidsetaten forhand-
ler naom overtakelse av arbeids-
senter innen HVPU. Uheldigvis 
har vi ingen slike arbeidssenter i 
Enebakk. Vi har riktignok en ver-
net bedrift, men psykisk utvik-
Iingshemmede har sjelden ftt 
tilbud derfra. Det jigger en utfor-
dring for kommunen i a opprette 
arbeidssamvirke i offentlig regi. 
Et slikt arbeidssarnvirke kunne 
tilby tjenester bade til kommune 
og smâindustrl mot en bonus! 
godtgjØrelse 

Tverretatlig 
samarbeid 
- Er det etablert noe tverretat-

lig samarbeid i forbindelse med 
planarbeidet? 
Ikke forelØpig. Dette er en 

oversiktlig kommune med sma 
avstander mellom etatene. En-
kelte av etatene er representert i 
styringsgruppa. Nâr vi fAr over-
sikt over hvilke behov som er til-
stede, vii etatene f& datamate-
riellet framlagt. Jeg synes det er 
viktig a ha noe konkret sa man 
vet hva man skal forholde seg til 
Denne dataen skal vre Mar i 
midten av mai, og legges fram i et 
tverretatlig 	 mote. 
Prosjektlederne i Follokom-

munene has imidlertid etablert 
Fob - gruppa som igien sam-
arbeider med HVPU teamet i fyl-
ket. 

Holdningsendring 
- Jeg ser endring av hoidninger 

som uhyre viktig i forhold til re-
formen. Det er nØdvendig a til-
fØre kunnskap . FØr kommune-
styret skal ta stilling til virksom-
hetsplanen (som skal vre ferdig 
1.3.90 ) vil de fA se en film fra en 
sammenlignbar kommune, med 
ypperlig oversikt over, og frarn-
stilling av hva reformen dreier 
seg om. Jeg tror ikke papir-
bunker has noen lringseffekt 
her. En slik film vii kunne for-
etelle mye om gjennomfØring av 
reformen, og hva det handler om. 

Samarbeid med 
organisasjonene 
- Hva med samarbeid med de 

funksjonshemmedes organisa-
sjoner? 
- sa langt has organisasjonene 

ikke vrt representert i styrings-
gruppa, men jeg ser nØdvendig-
heten i at de kommer med. Det 

viii forbindelse med helse og so-
siaistyrets mote 18.apnil bli frem-
met sak cm oppnevning av bru- 
kerrepresentant 	 i 
styringsgruppa.Vi has imidiertid 
hele tiden holdt kommunika-
sjonskanalene apne, og mØtt pa 
hverandres mØter. 

Riktig reform 
- Det er mange grâsoner og 

usikkerhetsmomenter. Ville man 
tjent pa a utsette reformen et ár 
eller to? - Reformen er vedtatt, 

det er det man ma forholde seg 
til, og jeg mener at den over-
ordnede sosiale máisettingen er 
riktig. Prinsippene er viktige. 
Men jeg forstar kommunenes di-
lemma med mye ansvar som ikke 
henger thop med rammeover-
fØringer. Det er mye ukiarhet, og 
mye som hoper seg opp. Men, a 
utsette reformen et âr elier to vii-
le antagelig base bety a forskyve 
forberedelsene ytterligere, sier 
Hegg. 

Mannekengoppvisning 
Flateby Samfunnshus A/L 

onsdag 19. april 1989 kI. 19.30. 

Várens moter og blomster presenteres av: 

Annja 
Ge-Te Manufaktur 
Siw's Salong 
Flateby Blomster og Gayer 

Konferansier: Britt Gaathaug. 

Underholdning ved: 
Enebakk Dramatiske Selskap, Visegruppa. 

Kaffe/kaker/utlodning. Entré kr 30,-. 

TA MED NABOEN OG KOM!!! 



Innbydelse til 
Driv mini-maraton 
IL Driv, friidrettsgruppa, innbyr til Driv 

mini-maraton 1989. 
Startsted: Mjrbanen. 
Starttid: Søndag 23. april kl. 13.00. 
Distanser: 3,6 km og 10 km. 
Startklasser: 10 km kl. H 16-49, kl. H 50+, kl. K 16-49, 
kl. K 50+. 
3,6 km kl. P - opp til 12 ár,kl. P 12, 13, 14 og 15, 
kl. K 16-49, kl. K 50+. 
3,6 km kl. G - opp til 12 âr, kl. G 12, 13, 14 og 15, 
kl. H 16-49, kl. H 50+. 
Startkontingent: Barn kr 10,-, voksne kr 25,-. 
Pâmelding innen onsd. 19. april til Eide: tlf. 92 50 84 eller 
Finnerud: tif. 92 50 17. 
Startnr. hentes iØrd. 22. hos LØken Ira kl. 10.00. 

Friidrettsgruppa 

Enebakk kommune 
Tilsynsvakt ved Stranden skole 
Med forbehold om formannskapets godkjen- 
ning, er stilling som tilsynsvakt ved Stranden 

skole ledig for tiltredelse snarest mulig. Arbeidstid an-
nenhver uke innenfor tidsrommet 17.00-21.00 pa hver-
dager. Det daglige timetall kan variere noe. Tilsynsvak-
ten kan ogsa bli palagt arbeid enkelte helger. 
AvlØnning som assistent i ltr. 10-17 med tillegg etter Ho-
vedoverenskomstens regler for arbeid etter kl. 17.00 og 
pa lørdager/sØndager. 
Nrmere opplysninger ved skolens rektor, tif. 92 80 96. 
SØknad sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 
1912 Enebakk, innen 24.4. d.. 

Enebakk kommune 
Thorud sopp&fyllplass 
Váropprydding 

Thorud sØppelfyllplass holdes ápent i uke 16 for 
avgiftsfri levering av sØppel fraktet med privatbil, 
ev. pa  biltilhenger, for bosatte i kommunen. 

Følgende âpningstider blir midlertidig innfØrt: 
Mandag til fredag fra ki. 11.00 til ki. 20.00 

Det gjØres  oppmerksom pa at de Øvrige avgifts-
satsene for levering av sØppel fraktet med lastebil, 
traktorhenger el. container, vii fortsatt gjelde for 
annen sØppeltØmming. 

Driftssjefen 

er plan-
lagt! 
Start aug. -89 

I den anledning 
søker vi en per-
son som har 

MASSE bEER. Gjerne 
med tidligere erfaring og/eller som 
trives i arbeid med barn. 

Arbeidstid: 41/2  time 4 dager i uken. 
Kiubben følger skolens ferier. 
Ring Lilbebet, 92 89 30. 

KUNNGJORINGER 

Mjawhallen 
Lag og forefinger som Ønsker a leie Mjrhallen skole-
àret 89/90, bes sende sØknad om dette innen 20.april 
1989. 
Søknaden sendes Utleieutvalget for Mjrhallen, 1914 
Ytre Enebakk. 

Utleieutvalget 

Veteraner,  tra 
Tysklandsbrigaden 

har samling pa Enebakk ungdomsskole tirsdag 18.4. kl. 
19.00. 

1.. Invitasjon til kurs 
T for helsepersonell 

og pärørende 
til hjerneslagpasienter, med vekt pa afasi. 
Kurset holdes i Flateby Samfunnshus torsd. 20. april 
1989, Ira kl. 9.00-15.00. 
Pâmeldingsfrist: Torsd. 13. april. 
Pris pr. deltager kr 250,- inkl. bevertning (betales pa kur-
set). 

Pâmelding og eventuelle spørsmâl rettes til distrikts-
kontoret for Akershus, tlf. 02/44 19 10. 

Nasjonalforeningen for Folkehelse 
Hjertekomiteen i Akershus 

Ta jegepppoven I jegepmiljo 
Enebakk Jeger- og Fiskerforening 

arrangerer kurs/studieringer som fØrer frem til jegerprØ-
ve-eksamen. 
Kurset starter pa Klubbhuset, Bjerkland, den 17.4.89 kl. 
18.00. 
Pámelding til Jan Floberghagen, tlf. 92 48 14 eller 
92 60 60 eller til Per Fjeld, tif. 92 5121. 
Kurset bestár av en frivillig del og en praktisklobligato-
risk del. De som ikke fØlger den frivillige delen, ma ha 
gjennomgàtt jegerprøveboka eller ABC for jegerprØven 
fØr en kan gjennomgâ den praktisk obligatoriske delen. 
Kursavgift: Ikke-medlemmer kr 1000,-, medlemmer kr 
600,- som inkluderer offentlig eksamensavgift og mate-
riel!. 
Gamle og nye jegere velkommen. 

	 [nebakk 
Idrettstorening 
1/2-ársmØte pa Streffinn 8. mai -89 kl. 19.00. 

Styret 
S 

Enebakk kommune 
HI-q- on snsiiIthtn 

P Ieie- og omsorgsavdelingen 
Med forbehold om formannskapets godkjen-

ning, har vi ledig en 3/4  stilling som sykepleier innenfor 
pleie- og omsorgsavdeuingen med tjenestested for tiden 
Enebakk syke- og aldershjem. 
Pleie- og omsorgsavdelingen bestár av hjemmebasert og 
institusjonsbasert omsorg. Ved sykehjemmet blir det 
gatt tilnrmet <dØgnkontinuerlig'>  turnus, med passiv 
tllstedevakt pa natt. Sykepleierne ved sykehjemmet 
betjener trygghetsalarmsentralen og har utryknings-
ansvaret nár hjemmesykepleien ikke er hemannet. 
Samtlige andre sykepleiestillinger er besatt! 
Vi sØker etter sykepleier som har <sta pa-humØr>>  og er 
viulig til a tenke i utradisjonelle baner og har positiv inn-
stilling til forandringer. 
For stillingen gjelder vanlige kommunale tilsettingsvil-
kar i henhold til lover, reglement og avtaler. AvlØnning i 
ltr. 16-20. 
Skulle du Ønske flere opplysninger kontakt pleie- og om-
sorgsleder Erik Bergem, Ohr, tlf. 09/92 44 60. 
Søknad vedlagt vitnemàl og attester sendes Enebakk 
kommune, personalkontoret, 1912 Enebakk, innen 
24.4.89. 

STILLING LEDIG 

JJintt 
Motorhere 
Skolestyret ga i siste mo-
te grønt lys for at Mjer 
ungdomsskole far gi vaig-
fagtilbud i trafikkoppla-
ring, motorlre ogsâ ne-
ste skoleãr, under samme 
forutsetnninger som i in-
nevrende âr. 

Det har vart stor inter-
esse for dette valgfaget, 
og hele 26 elever har gjen-
nomgâtt kurset i inne-
vrende skoleár. De alter 
fleste av disse har ogsá 
tatt mopedførebevis. 

Skolen har kunnet re-
alisere tilbudet om mo-
pedførebevjs ved at den 
enkelte elev har betalt en 
egenandel pa 1000 kroner 
for dette. Det er en privat 
kjøreskole som har for-
estátt opplaring i moped-
kjøring, og skaffet til veie 
mopeder og verneutstyr 
til dette. 

Friomrádet 
i Fjellveien 

Det bar i den senere tid, i øst-
landets Blad og ná sist i Vignett, 
butt reist sterke motforestillin-
ger mot den foreslâtte utvikling 
av arealet Øst for Fjellveien. 

Det antydes beboeraksjon for 
a beholde <<friarealet vàrt', som 
det sies. 

I den opprinnelige regulerings-
plan fra 1969 er arealet betegnet 
-areal til offentlig formaJ>. Dette 
var fØr planene for Ytre Enebakk 
barneskole fikk sin endelige 
form. 

Det var nødvendig a sikre 
arealer til fremtidig bruk, det 
kunne vre grendeskole, veihus 
eller andre formM som en ikke da 
hadde oversikt over. 

Det kommunale omràdet i 
Fjellveien pa Ca. 20 dekar, ble 
innlØst av kommunen til samme 
kvadratmeterpris, eller litt høy-
ere, som de øvrige tomter i Fjell-
veien. 

Selv om en trekker fra for 5 
tomter som tidligere er frasolgt i 
den nordlige delen, samt tomt til 
barnehage m.m. i den sydlige de-
len, har restarealene, omregnet 
fra kommunens kostpris til da-
gens tomtepris, en verdi pa mer 
enn 2 mill. kroner. 

Unektelig er det en kostbar 
plass til dagens bruk. Og det vir-
ker sterkt a kreve at det skal v-
re slik. 

Arealer, som i plansammen-
heng er betegnet friarealer, er i 
de fleste menneskers bevissthet 
omráder som kan, og skal, bru-
kes etter betegnelsen. I kom-
muneplan for Enebakk er store 
omráder betegnet friomrâde. At 
dette kan skape konfliktsituasjo-
ner mellom eier og bruker er lett 
a forstá. 

I ødeg.rdsuias nordende, i fort-
settelse av reguleringsplan for 
Nylende, er avsatt friomràde som 
er stØrre  enn hele regulerings-
plan. Dette kan redusere respek-
ten for skog og plantefelt. 
I min tid i formannskapet flkk 

vi tilbud om kjØp av et skogsom-
ráde ved Burstad. Prisen var ri-
melig og omrâdet ble innkjØpt til 
fremtidig bruk. 

I kommuneplan for Burstad er 
omrâdet pa 35 dekar utlagt til fri-
omrâde. Utbyggingsomrâde er 31 
dekar. Et raust tilbud til befolk-
ningen. 

Hilsen 
Arne Svarthol 



.0 

Ski 
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CHR STENSHUD EF1E 

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

Hele dØgnet 

Vi kommer 
i konferanse 
Ordner alt 

Follodistriktets byr!4 
gjennom 60 fir 

Handball- 
gruppa 
Vi minner om 

arsmØte i hándballgruppa 
man. 24. april 1989 ki. 19.30 i 
bibiioteket pa Mjr ung-
domsskoie. 

Styret 

Il-vinduer og doper 
Strommen heve-/skyvedør, 
Strømmen sikkerhetsdør, fast 
vindu, kjellervindu, blyglass-
vindu, tundorer, sprosseram-
mer, Sweedor utgangsdorer 

Be em ti/bud: 

Diva A/S 
1820 Spydeberg. TIf. 09183 74 50 

OBS! 	 OBS! 

Na er lageret 
kompi. igjen etter 

vinterdvale. 
Rimelig med svenske 

kvalitetsoljer som 
aekker ethvert Dehov. 

Tilbud pa 
tysk smorefett 

I kartonger 

Loll H. Oltot 
Enebakk - tlf. 92 61 34 

Ytre Enebakk postkontor 
Ved Ytre Enebakk postkontor er det iedig to stillinger 
som postbetjentvikar. 
Gjøremâlene i stillingene vii vre a vikariere ved det 
faste budets ferier og andre fravr. 
I stilling nr. 1 vii vikaren aviøse i bilende postomdeling. 
Stillingsinnehaveren ma disponere bil til bruk 1 tjenes-
ten mot utbetaling av biigodtgjØrelse. 
I stilling nr. 2 vii vikaren avlØse i sykiende postom-
deling, Ca. 17 timer pr. uke. 

Fulistendig kunngjØring er foretatt pa postkontoret. 
Nrmere opplysninger om arbeidstid, lØnn og arbeids-
miijø far du ved henvendeise til postkontoret. 
SØknadsblankett far du ved nrmeste postkontor. 
SØknadsfrist: 20.04.1989. 
SØknad vediagt attesterte kopier av vitnemâl og attes-
ter sendes 

LillestrØm postkontor 
Voldgt. 7 
2000 LILLESTRØM 

posten- 

11 0  

'Moubild f 1 	'0  
	 E t 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brodholt, Tomter 

TH. 9226 10 	W1#  
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL. Ar 

SEILERSKO 
Brunt, glatt skinn 
Brun, semsket 

Dame og herre 
Fra kr 

IP ç acij-ama J ; frr&*(. 

FLATEBYSENTERET Apent 	W. 10.00-17.00 
TIf. 09/92 83 74 	Fredag 	kI. 10.00-18.00 

Lordag 	kt. 9.00-14.00 

SILDNES NATURSTEIN 
MON UMENTER SKIFER MARMOR 

Kroervn.115 •1430 As -lIt. 09-943333 

=t'J?1 

SEISKAPSIOKALE AS 1914 YTRE £NEBAKK 

Vi BEKLAGER opplysninger om konkursbegjring. Dette gjelder 

IKKE NYE SOLHEIM CAFE. 
Vi har mye godt a ti/by. 

Kom innom oss. 

Billig renhold 
Alt i renhold utfores, ogsá privat. 

Ring oss og spar penger. 
Vi er billigere enn de fleste. 

Aabergs Renboldsservice 
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6 

TH. 02/27 02 23 - 02/29 15 27 
mellom kI. 8 09 12 eller etter kI. 18 

10 
STILLING LEDIG 

ON 	We Enebakk Husmorlag 
((1) Korttidsbarnehage 

har fØlgende ledige stillinger fra midten av 
august 1989. 

Styrerstilling 
er ledig for fØrskoieirer. LØnn etter off. reg. 

Assistentstilling 
Det foretreickes person med erfaring fra barnehage eller 
lignende arbeid. 

Barnehagen er âpen 2 dager i uken 31/2  time pr. dag. For 
4- og 5-áringer. 
SØknadsfrjst 2. mai. 

SØknaden sendes til: 
Ytre Enebakk Husinorlag Korttidsbarnehage, 
Postboks 30, 1914 Ytre Enebakk. 

OP 
Studer\ 

annonsefle  1 

PENS EM EN GH ETEN 
YTIE ENEIJAI* BETEL 

Onsd. 12/4 ki. 19.30: 
Bibel og bØnn. 
LØrd. 15/4 ki. 16.00: 
Bibeitime. Tema: Ande-
hg krigfØring v/Roar 
Eriksen. 
STORSONDAG 16/4 
Ki. 10.00: SØndagsskoie. 
Ki. 16.00: TemamØte: Er 
vâre barn i fare? Anne 
Karine Andersen retter 
søkelyset pa video- og le-
ketØyindustrien. 
<Eget opplegg for bar-
na.>> 
Ki. 18.00: FamiiiemØte. 
Anne Karilie Andersen 
og junioren. 
Servering mellom mØ-
tene. Benytt denne spe-
sielle anledningen. 
Alle velkommen. 

7 LAVE PRISER OG FRAKTFRI LEVERING 
( 	AVBETALING . TLF. 09/95 07 97 
I 	Mand.-fred. 13.00-19.00, lord. 9.00-15.00 

Ca. 7 km fra Vestby kirke mot Son 

Stort utvalg av 
BLAGRAN 

fra 1-2 meter 
Ta Ut selv, med jordklump. 

1/2  pris. DE SPARER 100-LAPPER. 
Vi har ogsà litt vanhig Edelgran og Coloradogran 

Fra sidestall selges ogsâ 
HESTEGJØDSEL 

En fin gjodsler og jordforbedrer. Leveres tilkjort eller de 
henter selv. 

Sundby Dalefjerdingen 
TIf. 92 63 68 eller 92 62 40 
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TRANSPORT 

RESTAURANT RAMMEVERKSTED EIENDOMSFORM. BIL 

Auôi Erling Rod A/S 

- — EIL.AG  

FRISØR 

MAP 
Iitfører alt innen 

nybygg, tilbygg, rehabilitering 
og modernisering 

Fast pris 

ENEBAKK BitVERKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bátmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tif.  ::  15 70 

1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

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

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Roll Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGG OG ANLEGG 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

TIf. 09/92 61 18 - 09/9262 56 
094/25 366 - 094/08 438 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TH. 92 63 46 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

/t 	 

Kjøpe eller selge 
eiendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
Bevi5ngshave: Adv. Helge A Tryli 
FjeIIveerr 55, 1914 Ytre Enebakk 

TO. 09/92 5570 

ELEKTRIKER 

O INSTALLASJONSFIRMA 
KJBJ. BRENUJORD 

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

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

Stramsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tif. 92 63 00 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
10. 928049 

Apningsticier: 
Man. 	 stengt 
Tirs., tors. 	  9.00-17.00 
Fre-dag 
Lørdag 

1100-1900 
	 9.00-14.00 

Hitsen Ase Mette 

DAME- OG HERREFRISØR 
SQL - PARFYMERI 
Mand.-tred. 10.00-18.00 

Torsd. 10-19 
Lord. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tif. 9254 13 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjelivn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlt. 92 46 13 

Galleri Nygàrd 
Flateby - tif. 92 80 80 

Galleri - innramming 

Gullmedalje i innramming i 1989 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Sa/gav 
meda/jeskap og innrammede akvarel/avtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

REGNSKAP 

Cnebakk 
'Je9nskapukontor 

WF 	Medlem av 
Norsk e Regnskapsbyráers Forening 

TIf. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 	Godktent regnskapskontor 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsfører 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tif. 09/92 64 33 

LaidlJruksregnski, iomi 
& handelsreiski 
Brede Gjestang 
Flateby. TIf, 92 81 49 

Scan consult 
Service-senter for n00ringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rAdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tif. 92 4774 

ffiwnomi & Regnskap Enebakk A/S 
-Alt innen regnskapstjenesterx' 

Reg. revisor Sten Røv/k 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

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

Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

RORLEGGER 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS. 

Vàgiivn. 25, 1914 Enebakk - tif. 9243 54 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tit. 9246 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

TANN BE HAN DL. 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

Tit. ki. 8.00-15.00 	 92 87 39 
Tit. utenom kontortid 	92 80 31 

	

Kveider, etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTE KN IKE RM ESTER 

LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 0992 4682 

TRAFIKKSKOLE 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Oppl.ring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
Tit. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tif. 87 37 10 

KIasse A - Masse B 
Teorikurs - KjBvetimer 

Om nedvendig møter vi 
til kjøretimer I Enebakk. 

Lennestadvn. 5 	lit. 09/92 6543 
) 	1912 Enebakk 	Mobil 094/37 548 

Alle typer Ian formidles 

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

Annonse/datasalg 
Adr.: Krokengvelen 1, 1912 Enebakk 
TIf. 92 63 48 meilom 12.00 og 21.00 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fylimasse 

Flateby - tlf. 92 80 42 

Tønwer- og soekkorservlco 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utfører all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner, 
modemisering, flislegging og tapetsering. 

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

KVIK1( RENS 

J&zczama 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner, 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

Brødrene Sandâs A/S 

Transport - dumperbil og bil m/kran. 
Pukk - sand 

Korn, gjødsel og krafttôr 

1911 Flateby 
TIf. 09/92 88 71 - 92 81 46 

Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

I3YGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROS,JEKTERING 

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

• Pollkllnikk 0 Rontgen • Kirurgl 
• Lab.servlce• Oppstatllng opererte dyr 

SKBISW43 OYBEKIJNIKI( 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgard, Kjeller 
(skill tra Fee-n. v/tlyptassen) 

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

DROP-lNr' 8.30-14. Stengt heig. 

TEPPE- ENGROS A/S  
ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

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

Aage W. Svarthoel 

Tipp-bil transport 

Y. Enebakk 09/92 41 84 

SPESIALFORR ET N IN G ER 

Enehakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

D. FREI U AG &COAS  

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

GLASS 



Dette var en cup hvor det ver-
ken ble regnet poeng eller spilt ñ-
naler. Hen og skjr fotballutfold-
else, slik som det er anbefalt av 
Norges Fotbalifornund i denne 
aldersgruppen. Dommerne 
kom fra hele Enebakk. De yngste 
var spillere fra 6. kiasse pa Flate-
by ( Andersen og Ludvigsen ). De 
gjorde en meget bra jobb. 

Det ble ellers noen meget spen-
nende lokaloppgjØr: Den siste 
kampen mellom fØrsteklassene 
fra Kirkebygda og Flateby. Kam-
pen ápnet jevnt. Her var det full 
konsentrasjon og store fotball-
kunnskaper. I slutten av omgan-
gen fikk flatebyguttene rotet inn 
et mâl. Innsatsen Øket enda to 
hakk, og dommeren matte blase 
flere frispark. Det var to jevne 
lag. Resultat: 3 - 0 til Flateby. 
(Enebakk 3-81 .- Enebakk 1- 81) 

Resultater 
Lørdag: 
Enebakk I LG - Yril LG, - 0-4 

Yril 79 - Vestli 2 - 79, 1 - 0 
Enebakk I - 79 - Vestli I - 79, 0 - 1 
Enebakk 3 LG - Enebakk I LG, 2- 2 
Will L - 81 - Enebakk 3- 81, 0 - 5 
Vestli 2- 79 - Tomter 79, 1 - 1 
Yril 2 - 81 - Enebakk IF 2 - 81, 0- 0 
Yril 1 - 81 - Enebakk IF 1 - 81, 0- 3 
Enebakk IF 3 - 81- Yril 2 - 81, 2-4 
Tomter 79 - Enebakk IF 2 - 79, 2- 0 
Tomter - Enebakk IF miniputter 0-0 
Tomter 79 - Enebakk IF 79, 0 - 3 

SØndag 
Enebakk I LG - Enebakk 2 LG, 1 - 0 
Yril LG - Enebakk IF 3 LG 3- 0 
Enebakk IF 79 - Tomter 79, 1 - 1 
Yril 79- Vestli 1 - 79, 0 - 2 
Tomter - Enebakk IF miniputter, 0-
3 
Yril LG - Enebakk IF 2 LG, 1 - 0 
Yril 2-81-Eflç 1-81,0-0 
Yril 79 - Enebakk IF I - 79, 1 - 2 
Enebakk IF 2- 79 - Tomter 79, 0 - 1 
Yril I - 81 - Enebakk IF 2 - 81, 0- 2 
Vestli 1 - 79 - Enebakk IF 2- 79, 2-0 
Enebakk IF 3 - 81- Enebakk IF 1 - 81, 
3-0 

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

voksne gjør og tenker! 
Ring eller skriv til 

Iijjiitt 
Postboks 62, 1912 Enebakk 

TIf. 92 65 40 - 92 65 50 

Adllh~j A i 	 d j 

10 04CU 

Fotballglede 
i Mjoerhallen 

Det var full fart og vâryr fotbailgiede i 
Mjarhallen i helga da Enebakk IF arrangerte 
Beckers cup. 
Kiubbene som deltok var Vestli ( Oslo ).,  Tom-
ter, Yril ( Relingen ) og Enebakk. 
I tillegg til minilagene deltok ogsâ lillegutter 
i 4. kiasse. Cupen ble arrangert for andre âret 
pa rad. 

4, 

 mono --.Interiør-Service A/S 
i 5 fir fyller 15 är og 	C 

• • • • • 	 -1974-1989) 

inviterer til jubileums- 
fest I dag, onsdag 12.4. 

Vi holder âpent hus 07.30-22.00 
Vi har mange kjempetilbud I 

jubileumsuken. 
Pass pa du som bygger eller pusser app. 

Sam me dag reápner vi Teppehallen etter en om- 
fatte 
Ogs 
tep 

nde oppussing. 
á her gir vi deg mange enestáende tilbud pa 
per, teppekvadrater og be legg. 

Vi h ar utvidet ápningstidene: 

Hv 
Lo 
I ti 

erdag 07.30-20.00 
rdag 09.00-15.00 
den 3.4.-30.9. Ellers til kI. 19.00. 

Her finner 
du oss 

 

Skjrvavn. 20 
Strommen. TIC06/84 25 40 

Stor parkeringsplass 
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