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Skole var
forfal ler

- Noe ma gjøres. Skolen forfaller, Det
gãr pa helse og trivsel lØs, sier verneombud Trond Haugsnes ved Enebakk
ungdomsskole. Og han far full stØtte at
vaktmester Knut Toneruci. Na ma det
bevilges penger til nødvendig vedlikeOg jo lengre man venter, jo
stØrre summer trenges. Forfallet
florerer, over hele skolen. Tapeten er revet av veggene noen steder, andre steder henger den i filler , gulvbelegget i flereav kiasserommene er flerret opp i ski 0tene, og er en fare for bade kerer
og elev. I et av kiasserommene er
det store gliper mellom vindu og
vinduskarm. SA store at man

hold. De 25.000 kronene pa ârets budsjett er en drape i havet, og rekker
knapt til golvlakk ... Her ma større summer til for a tette alle hØl, bokstavelig
talt.

med letthet kan putte en kulepenn imellom. Vinduskarmene er
dãrlige over hele skolen. Vannhar rent ned langs vinduet og
trengt inn imellom rutene hvor
det ligger og trer pa karmene.
- Alle vinduer burde skiftes, Utvendige lister holder ràtne opp.
sier Haugnes.
I slØydsalen er et omrãde i taket pa ca 1 kvadrameter brutt

a

opp. Her lekket det inn pa regnvrsdager og under snØsmelting,
og skadene er ná utbedret, men
hvor lenge? For fem ar siden besøkte Vignett slØydsalen. der en
fortvilet rektor Hermod ThorbjØrnson viste from en 2O 11't
bØtte haivfull med vann som
hadde lekket inn
nøyaktig
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Noen steder trâkker man tvers igjennom gulvet.
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Rundt 350 enebakkinger i alle
aidre stilte sØndag
formiddag opp i det
aller første mini maraton i regi av
IL Driv. Her blomstret idrettsgleden
fra barnevogn - til
bestefarstadiet. Ti!
og med vargudene
smi!te, og sâ alle i
ma!, for ufyse!ige
snØdrev igjen jagde
over bygdaFriidrettsgruppa som
sto for opplegget
kan si seg fornØyd
med et godt gjennomført arrangement.

>>

• Latex-skurn i sâlen gir
den behagelige følelsen
av A ga pA et tykt teppe.
• Man sparer krefter, blir
mindre trett og skAner
ryggskiver.
• For by og land, for fritid
og arbeid.
• For darner, herrer og
barn.
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Flatebysenteret 1911 Flateby
TIf. 02/92 83 74
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mi,61j"Omote
I morgen inviterer SV og Venstre til stort miljømØte Ikommunestyresalen. Tema for motet er miljØpolitikken i Akershus.

Gudstjenesteliste
for Enebakk
Søndag 30. april
Ytre Enebakk skole kl. 11.00:
Familiesamling v/øvstegârd og King's Kids.

Mandag 1. mai
Enebakk kirke ki. 11.00:
1. mai-gudstjeneste v/øvstegárd.

Pappa Albert
gratuleres med 40-arsdagen.

Hilsen Stine og Marius

Og aktuelle emner i denne sammenheng er hovedflyplass pa Hurum, vannforurensing, sØppel,
markagrense osv.
'i'll a lede motet har arrangØrene fatt tidligere kulturkonsulent
I Enebakk, Nils Petter Wiik, som
nA er kultursjef i As kommune.

Om en mãneds tid kan helse og sosialetaten ha et
nytt avlastningstilbud for psykisk utviklingshem-,
Fredag vii det ogsa bli nattmede I drift. Etaten far nâ overta en ledig kommunal kino - pa italiensk. Alt er faktisk
bolig pa Kronafeltet til formâlet forteller sosialleder italiensk! Filmen Sici1ianeren
mlnogo attat og fri scene er itaKnut Johnsen.

Fredag 28/4 ki. 18.00 (B)
kr 25,-:
Ki. 21.30 (V) kr 40,-:

- Har dere bemanning til a sette i gang avlastningstilbudet?

Kamilla og tyven
del H

Kamilla og tyven
del II

Sicilianeren
OBS! NATTKINO
m/nogo attãt + fri scene

LØrdag 29/4:

Kamilla og tyven, del II gár

dessverre ut pa grunn av annet arrangement pa Huset.
Søndag 30/4 ki. 14.30 (B)
kr 25,-:

Kamilla og tyven
del II

Ki. 16.30, kr 25,-:
Kamilla og tyven

del H

Ki. 18.30 (U) kr 25,-:
Can't buy me love
Ki. 20.30 (V) kr 30,-:

Sicilianeren

Emaus
Ukens mØter.
Se ann.

Betel
Ukens mØter.

Se ann.

MiijØpolitikk i
Akershus
Se ann.

Flateby kino
Ukens filmer.

Se ann.

Enebakk Bondekvinnelag
har medlemsmØte.

Se ann.

Sanitetsforeningene
Blomstershow.
Se ann.

Strømmen videregáende skole
Husbyggere.
Se ann.

1. mai i Enebakk
Se ann.

Se forØvrIg annonse i dagens
avis.

Avlastnirigstilbud
til funksjonshemmede

- Vi har lenge arbeidet for a fá i
stand et bedre tilbud til psykisk
utviklingshemmede, og fyiket
har gitt oss 300.000 kroner i tilskudd til aviastningstiltak. I
fØrste omgang har vi ressurser til
A gi et aviastningstilbud 3 helger
i mâneden og to to netter i uka.
Vi vii nâ konferere med aktuelle brukere for a hØre hvilke behov
de har , silk at tilbudet blir mest
mulig tilpasset det.

Torsdag 27/4 ki. 18.00 (B)
kr 25,-:

I panelet sitter listetoppene fra
fylkets tre grØnneste partier, Tora Houg, SV, Bent Nafstad Lyftingsmo, Venstre og Christian
Fredrik Grorud fra De GrØnne.

Dette blir en uke med stor aktivitet pa Flateby Kino. Vi
starter opp torsdag med fortsettelsen av Kamilla og tyven
(del H). Den vil for Øvrig bli vist fredag og to forestillinger pa
søndag. (Dessverre blir det ingen forestillinger lOrdag, som
annonsert I Kinoavisen).

- I fØrste omgang vii det vre
snakk om a ansette folk i engasjementer, og vi har etterhvert en
del personer med erfaringer som
stØttekontakter og avlastere som
vi regner med a knytte til oss.
Hjelpepleiere er ogsá en aktueil
gruppe nâr det gjelder bemanningen.
Boligen som na skal tas i bruk
til aviastingstiltak skal na møbieres. Det er mye som skal til, og
dersom noen har ting a bifra
med, ber Johnsen om at de tar
kontakt med sosialkontoret.

liensk. Og er du heldig, blir nettopp din kinobillett trukket ut
som vinner av en aften med italiensk middag rnlvin for 2 personer pa Ristorante Italia.

Litt omtale av filmene:
Etter premieren pa Kamilla og,
tyven del I strØmmet brev og telefoner inn til Penelopeflim. Barn

fra hele Norge forlangte a fa vite
hvordan det vifie gá videre med
Sebastian. Han hadde overgitt
seg til poiltiet og stakkars Kamilla bare sto der og grit. Del H
starter der eneren slutter. Du vil
kjenne igjen alle sammen. Kamilla kjemper videre for at Sebastian skal bli godtatt bade I
fengselet og nár han kommer ut.
Na er du invitert til a se resultatet - velkommen!

Politirunden
Trafikkontroll
I samarbeid med Bittilsynet og Folio og Romerike politikammer
ble det mandag morgen
holdt en stor trafikkontroll i Ytre.
Ved Gran ble det 110pet av 3 1/2 time stoppet 700
biter for teknisk kontroll og promillekontroll.
Det ble skrevet ut 26
mangellapper, og gitt
13 forenklede forelegg.
To biler ble avskiltet
fordi de ikke hadde
innbetalt ârsavgiften,
og to bilfOrere ble tatt i
A kjOre uten fØrerkort.
En bilfØrer hadde forskjellige tall pa chassissnummer og det som
sto oppfØrt I vognkortet.
Det ble ogsã gitt 2 bilbeltegebyr.
Ingen ble tatt for a
kjOre med promille.
Ved Bindingsvann
ble det samtidig malt
gjennomsnittshastighet pa trafikkantene.
Her ble det gitt 40 for-

enklede forelegg, og 6
stk. fikk inndratt førerkort. Hyeste hastighet
ble malt til 129 kmlt.

Innbrudd
Natt til lØrdag ble
det gjort innbrudd 1 Ytre Enebakk Bensin og
Service. Det er meldt
stjãlet en god del tobakk, 1 videomaskin
videokassetter og musikkkassetter.
Det er observert en
bil av type Ford Escort
pa stedet.
Samme natt ble det ogsà stjâlet en Sanyo kassettspiller fra en bit
som sto parkert pa
Grendesenteret i Ytre.

Grovt tyveri
Det er i IOpet av helga innmeldt to hytteinnbrudd. Et i nrheten av Spikerverkets
Feriehjem i Ytre, og et
annet pa Flateby. Det
er gjort grovt tyveri pa
begge stedene.

Can't buy me Love
Som de fleste 17-aringer vil Ronald tilhØre de popu1re ungdommene pa skolen. Han ser ikke sr1ig smart ut og har aldri
hatt noen venninne, men er betatt av skolens mest populre
jente, Cindy. Han treufer Cindy i
en butikk hvor hun desperat

trenger penger til a erstatte en
kjole hun bar Ødelagt for moren
sin. Han tilbyr Cindy a betale for
kjolen dersom hun vii late som
hun er sammen med ham i en
maned. Hun gar motvfflig med
pa det, og virkningene uteblir ikke.

Sicilianeren
vii altsa bli vist som nattkino. I
1950 ble det gjennomhullede iikét av Giuliano dumpet fra en lastebil i en liten siciliansk by. Den
blodigste menneskejakten i historien om italiensk kriminalitet
var over. Giuliano, som hadd'
valgt a leve pa siden av loven, ble
en banditt uten a ha det til hensikt. To ganger hadde politiet
tatt ham i a smugle korn til sin
familie. Den tredje gangen trakk
han vapen, drepte en av dem og
flyktet opp i fjellene. En syv ar

lang krig mellom politi og Giuliano fulgte.

Inger

Bursdag med
Arnsteins og
Frisk Luft
LØrdag blir det show utenfor
Kares dagligvare i Ytre. Tore
Karisen kan da feire 6— ars bursdag som innehaver av butikken,
og det skal ikke ga upaktet hen.
Gammeldansorkesteret Arnsteins kommer til a trà til med

friske toner, og det samme gjOr
trekkspillklubben Frisk Luft.
Arnsteins skal ogsa signere sin
nyeste plate/kasett.
Det blir grilling av pØlser, og
servering av kaffe og kaker.

JI10nat-

Beredskapen
fungerer bra

Bredskapsleder Arne Rosness kunne med tilfredshet
konstarere at Enebakk, og ordfØrer Kâre KjØlle hadde
orden pa katastrofeberedskapen.
Enebakks katastrofeberedskap fungerer. Planer
og forberedelser for hvem
som skal gjøre hva i en
krisesituasjon ligger over
gjennomsnittskommunen. Det kunne beredskapsleder hos fylkesmannen Arne Rosness hos
fylkesmannen med tilfredshet konstatere etter
kommunevernøvelsen
forrige onsdag og torsdag.
Bade politikere, etatsjefer, sanitetsforeninger og frivillige organisasjoner deltok i gjennomkjØringen av bygdas beredskapsplaner. - Forberedelsene i Enebakk er bra, sier beredskapsleder
Rosness, og pâpeker at noe av
problemet i mange kommuner er
at bare toppledere og etatsjefer
kjenner til katastrofeplanene, og
ikke de Øvrige brikkene som er
nØdvendige for iverksetting av
planene. I Enebakk er imidlertid
ikke dette noe problem.
Slike Øvelser blir kjØrt hvert
jerde ár i alle kommuner, for a se
om katastrofeplanene i kommunen holder.
Vi skal ha planer for alt - skogbrann, flom, atomulykker og full
krig, sier ordfØrer Kare K.jØlle.
I Enebakk vil kraftforsyningen
vvre sabotasjemâl nummer en.
Bygda vii befinne seg i en total
krisesituasjon i lØpet av timer
dersom strØmforsyningen blir

kuttet, noe som er en enkel sak i
Enebakk hvor man bare har et
Par nØkkelpunkter. Det fumes ikke nØdaggregat i kommunen,
heller ikke pa sykehjemmet.
Uten strØmforsyning kan det
bli vanskelig a nâ ut til folk med
thforma.sjon.Noen manuelle skrivemaskiner finnes fortsatt i herredshuset, og noen spritdupllkatorer. Kirkeklokkene kan ogsá
tas i bruk, og det kan plasseres
informasjonskiosker pa strategiske steder rundt om i bygda.
En av de stØrste utfordringene
for komrnunen er at man i en
krigssituasjon ma regne med a ta
imot krigsutflytting fra østfold,
og det kan i verste fall dreie seg
om 9000 personer, som man pa et
eller annet vis ma fâ plassert , og
som skal forsynes med alt de
trenger..
Siste del av komrnunevernØvelsen gikk pa en konkret situasjon hvor bygda utsettes for angrep. Kirsestaben ble drillet i a
handle under en stressituasjon.
Under framtidige Øvelser vii
det imidlertid bli lagt mer vekt
pa katastrofer i fredstid, flom,
skogbranner og radioaktivitet.
- Kommunen er ikke sa aitfor
langt unna et svensk kjernekraftverk, og er i sa mate mer utsatt
for konsekvensene av en kjernekraftulykke enn kommuner pa
vestlandet,sier beredskapsleder
Rosness.

A
samrne sted. Litt lenger borte i
taket er det slatt hull for a slippe
ut vannmasser som hadde samlet seg der. Dersom taket ikke
blir skikkelig reparert vil mugg
og rate kunne spre seg i bygningen. Disse problemene har forØvrig allerede meldt seg i et klasserom.
- Det var fØr pâske jeg oppdaget dette, sier Trond Haugnes
idet han setter hele foten ned i
ápningen hvor en uheldig sjel allerede har trakket ig]ennom.
Kvalmende mugglukt fyller rommet, og materialene under gulvbelegget er iferd med a smuidre
opp. Langs hele veggen der hvor
hullet er, gir gulvet etter, og et
litt hard trykk her vii hØyst sannsyniig fØre til at man gar igjennom. Fuktighet har antagelig
rent ned fra taket, langs veggen,
og lagt seg i gulvet. - Her ma
veggen ned, platen i gulvet ma
skiftes etter at det er tØrket ut,
og sa ma det legges nytt gulvbelegg, sier Tonerud.
I naturfagrommet er det ikke
lenger mulig a gjennomfØre elevforsØk. Alle tilfØrselskraner for
strØm er demontert fordi de var
Ødelagte. SkapdØrene henger og
slenger, der de ikke allerede er revet av.
Ikke bare selve bygningen brer preg av forfall. Inventaret virker heller ikke direkte inspirerende. Oppflisete stoirygger. nedspikkete Ødelagte pulter..
- sa ifie er det at man vanskehg f.r slatt ned pa tillØp til hrverk. Var det for eksempel en
skade som allerede var der??
I lØpet av de siste árene har det
vrt store utskiftinger av personalet pa EU, og Trond Haugsnes og ktste'rTonrud er ikke i tvil om at en av ârsakene til
dettekan vre de hàplØse fysiske
forholdene ved skolen..
For det er ellers et godt miljØ
ved skolen.— og vi liker ikke a
kiage, men fØler na behov for a
synhigØre problemene fØr det er
for seint. Vi har forsØkt a papeke
forholdene i forbindelse med busjettarbeidet hvert âr, og det virker ikke som om det hjelper, selv
ikke nar man dokumenterer behovet.
For noen ar siden ble en gymgarderobe pusset opp. og vi ble
enige om a prioritere oppussing
av en garderobe hvert ar. Det
flkk vi ikke rãd til, sA vi satte oss
annenhvert ar som mál, men det
gikk heller ikke.. Vi kunne godt
lage en langtidsplan for vedhikehold, men det hjelper lite nár vi
ikke far penger til a gjennomfØre
noen av tiltakene..
- Burde fordelingen av vedlikeholdsposten pa skolebudsjettet i
stØrre grad fordeles ut fra reelle
dokumenterte behov?
- Jeg mener at eldre skoler
med stort vedlikeholdsbehov
burde fA mer. A ta skolene en for
en hva gjelder tunge vedlikeholdsoppgaver, er tanker vi ogsa
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Italiensk nattkino med
Les Donnes Fantastice
Flateby kino frister
igjen med nattkino. Fredag førskommende slâr
de til med italiensk helaften.
Filmen som skal vises er
Sicilianeren.

Underhoidningen blir besØrget
av Les Donnes Fantastice, som
bestar av fire freske tiatebydamer. Det er fØrste gang de apptrer, og det gjØr de med et innslag
bygget rundt La Traviata.
- Alt er italiensk denne kvei-

den, sier Erik Braten i kinokomiteen. - Mat, film, underhoidning,
og er man riktig heldig kan man
vinne middag for to, med yin pa
Ristorante Italia.

Borgerlig konfirmasjon
I lØpet av vinteren og
vãrei 1989 har ni ungdommer fra Enebakk
reist til LillestrØm for a
delta i konfirmasjonskurs, som Human-Etisk
Forbund, Nedre Romerike Lokallag har vrt
arrangØr av.
Borgerlig konfirmasjon er
et tilbud til unge som etter
personhig overveielse ikke
ønsker a delta i kirkelig konfirmasjon. Man behØver ikke
vre utmeldt av statskirken.
Aktuelle temaer for kurset
har vrt:
- Hva er livssyn?
- Etikk
- Fra barn til voksen
- Samliv
- Likestilling
- Lov og rett
- Menneskerettighetene - de
fagre ord og den harde virkelighet
- Krig er forakt for liv - fred er
a skape

AvslutningshØytideligheten holdes lØrdag
den 6. mai og sØndag 7. mai 1
Lørenskogs nye kulturhus.

Fra Enebakk deltar
LØrdag den 6. mai:
Ingrid Bergstrom
Søndag 7. mai:
Steffen Bang
Janne Bergersen
Therese Engh
Knut Flateby
Cathrine StrØm
Tommy Søilen
Jon Gunnar Wold
Vi gratulerer og haper dagen
blir en minnerik festdag for de
unge og deres familier.

Med hilsen
Human-Etisk Forbund
Enebakk Lokallag
Ingemari Halvorsen

Aprilutgaven av
Menighetssamlingene
Menighetssamlingene
avslutter vãrseinesteret
med en bibeltime. Gjest
denne gang er Jofrid Wiik,
lektor ved Menighetsafakultetet. Hun underviser i bibelfag, spesielt i
Det gamle testamente--Denne gangen skal hun imidlertid ta utgangspunkt i en nytestamenthig tekst, nemlig Romerne 1, 16 - 17. Det dreier seg am
Guds rettferdighet. Temaet er
kalt: Guds rettferdighet - som
frelse
Bakgrunnen for denne overskriften er at vi ofte forbinder Guds
rettferdighet med Guds dam.
Men hemmeligheten i evangeliet
er at det er den rettferdige Gud
som er virksom ogsa nar han griper inn som frelser. Det er denne
hemmeligheten som er apenbart
i evangeliet og som bibeltimen
vii dreie seg om.
Tungt stoff vil kanskje noen si,
men vi tror vi kan love en engasjerende og lrerik kveld til appbyggelse. Alie er velkomne til Semesterets siste menighetssam-

Det blir Jofrid Wiik fra Mesom
nighetsfakultetet
avaslutter
menighetssamlin genes vârsemester
med en bibeltime.
ling pa Bjerkely i morgen.- Annonse firmer du annet sted i avisen.

Th

Husbyggepe
Strommen videregáende skole,
filial Flateby, sØker etter arbeidsoppdrag for tØmrerelever ved skolen for skoleáret 1989/90. Arbeidsoppgavene
bØr vre en villa eller lignende pa Ca. 100 m2. Arbeidssted bØr vre i Enebakk eller Rlingen kommune.
Nrmere opplysninger kan Ms pa telefon 09/92 82 02.

Blomstershow(Hjemmet) tar for seg

Reidun og Roar Brun
blomster inne og ute pa Mjr ungdomsskole tirsdag 2.
mai ki. 19.00. Entré kr 15,-. Servering av kaffe og kaker.
Utlodning. Inntekten gâr til alarmtelefon i bygda.
Arr. Sanitetsforeningene

N
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Pa StrØmmen Videregãende skole pa Flateby forsØker ná 22 elever fra tømrerlinja a fà seg en herlingeplass. Det viser seg a vre vanskelig, for hele byggebransjen er avventende p.g.a. fâ nye oppdrag. Ele-

Iverli"ngep1asser

vene har sendt skriftlig søknad til mange entreprenører i distriktet. Noen har til og med prØvd oppsØkende virksomhet. Men over alt far de det samme
svaret - Dessverre, vi skal ikke ta inn herlinger i ár.fagherte tømDette til tross for at det er mangel
rere.

pa

Av OddbjØrg
Kristiansen
En del av elevene har alt to
árs videregàende skole i faget
- 1 ár pa snekkeriinja og nâ et
hr pa tØmrerlinja - sá de ser ikke heit lyst pa situasjonen.
Det eneste alternativet de har
er a matte gá et âr til pa videregáende kurs for tØmrere, fØr
de kan begynne pa sin 3-arige
lriingetid.

enkeite skoler i distriktet. sa
det vii medfØre lang skoievei,
for eks. til Brum, Ames eller
Eidsvoii. Rune Kirkerud - en
av irerene ved skolen - antar
at det vii bli veldig stor pagang pa disse kursene til neste am p.g.a. dagens situasjon.
Na háper han at det kan
noen lokale entreprenØrer de
ikke har vrt i kontakt med
som kan tenke seg a ta inn en
imling.
I sA fall bes de ta kontakt med
skolen pa tif. 92 82 02.

Disse linjene finnes bare pa

En del av elevene utenfor eneboligen de har oppfØrt i HØgdaveien
by.

pa Flate-

Hurra for foreldrene pa' Hauglia!
Kjempedugnad pa Hauglia 18.
og 19. april med 50 voksne og
minst like mange barn gay synlige resuitater:
- Norges kraftigste huskestativ. (Enebakk El-verks stolper?)

-

- Nye husker, klatretau og
turnringer.
- Herlig sandkasse og hoppegrop.
- Fomnyet baiivegg og dumphuske.
- Raking og rydding av hele
skoleomrâdet, sa na kan 17. mai
bare komme!
- Kommunen sØrget for stor
tilhenger og vekkjØring av alt
skrotet.
- Kaffe, saft og kaker til smà og
store i Landskapet smakte og
varmet i det heller sure varvret.
Arbeidsinnsatsen var fantastisk!
<Har ikke jobba sà hardt siden
jeg bygde huset', uttalte en av
primus motorene i arbeidsutvalget da siste løftet var tatt.
Sissel Bjerkely, leder av Foreldreradet ved skolen, hadde
sammen med resten av arbeidsutvaiget nedlagt et stort og godt
forarbeid. Dugnaden var skikkeiig organisert, sâ arbeidet gikk
unna.

Alle barna som var der, gjomde
ogsa en fin innsats, sa nâ blir det
moro a ha frikvarter. PA slike dager er det ekstra frnt a vre rektor.
Jeg vii derfor gjerne sende var
energiske foreldmerâdsleder Sissel Bjerkely og hennes arbeidsutvalg + alle foreldre og barn som
mØtte opp en stor takk for fantastisk innsats' Denne dugnadsinnsatsen er med pa a bedre barnas oppvekstmlljØ pa Flateby.
Jeg tror ogsa at den har betydfling for folks tiihØrighet til skolen, og viser at forldre tar ansvar
for nrmiijØet.
Syng derfor med i dette verset
sorn hØrer til i Haugliaangen.
Det passer minst like godt i dag
som da det ble skrevet til skolens
10-ársjubiieum. (Mel.: Bamsens
fødselsdag).

Foreldrene pa Hauglia, ja
de er jammen greie
de mØter opp og hjelper til
og stØtter alle veie.
Pa dugnader og FN-dag
er de her og tar et tak.
Hipp hurra for far og mor
som gjØr en innsats stor!
Jofrid Kongsnes

Her er det omrâdet rundt smashballen som prepareres.

Slutt hos
Haaland
Nina Haaland som driver
William Haalands Eftf i
Dalefjerdingen har nã
sagt opp leieavtalen med
Enebakk Aktiemeieri.

Klar til felles innsats. Her var verken rektor Jofrid
Kongsncs eller formann i FA Sissel Bjerkely noe
unntak.

For liten inntekt og meget
stort ansvar 24 timer i dØgnet ham
gjort at Nina Haaland ná har bestemt seg for a kutte ut etter fern
ars drift.
Dermed forsvinner enda et av
servicetilbudene 1 kretsen. dersom ikke nye leietagere kommer
inn og overtar.
Nina Haaland og Enebakk Aktiemeiemi skal ná forsØke a ieie ut 10kalene i bygningen i fellesskap.
Er ingen fly leietager som er interessert j a drive dagligvarefor-

retning meidt seg innen et ar, em dØdsstøt i tillegg til reduserte
det kroken pa dØren for kretsens bussruter, nediagt postkontor,
dagiigvarefomretning. Enda et og nedlagte bedmifter.

Menighetssamling
* Bibeltime v/fakultetslektor Jofrid Wiik.
* Tema: <<Guds rettferdighet som frelse>>.
* Bjerkely Misjonssenter torsdag 27.4. ki. 19.30.
* Kollekt.
Velkommen til semesterets siste.

EMAUS
NL Misjonssamband
Moteuke: 25-30 april kI. 19.30.
Festsendag kI. 18.00. Forkynner GUNNAR HAMNOY
taler. Mye sang og musikk!
Velkommen
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Ti! Tyskland for freden

For da'rlig

Enebakk fikk lite til a stemme mot Asane lØrdag.
- Dette var elendig! Helt bánn I bØtta, var konklusjonen Enebakks nye trener Kjell Martinsen kunne trekke
etter lØrdagens bedrøvelige kamp mot Asane.

Fra venstre nr 1310964 Østvàgfra Bat .481, nr 1213610 Bergerfra Bat .472 og
nr 1214955 Jahrfra Bat .481.
En minnerik kveld ble det for de 25 Felles for alle var at de hadde tjeneveteranene som møttes pa Enebakk stegjort i Tysklandsbrigaden etter
ungdomsskole tirsdag I forrige uke. 2.verdenkrig.
Av OddbjØrg
Kñstiansen
Som sterke unge rekrutter
innkalt til fØrstegangstjeneste ble de etter rekruttskolen
sendt til Tyskiand for a vre
der i 6 máneder. Hver brigade
besto av 4000 norske soldater.
De ble fraktet sjØveien - 1000
mann pr. bat . En farefull ferd
var det pa den tiden med
mange drivende miner i havet. sa satt i land i den Utbombede Hamburg, og sendt
derfra til forskjellige steder.
En toff tid var det nok, men
na i ettertid var det ingen som
yule ha unnvrt den.
Formâlet med dette motet
var a fá samlet enebakkingene som deltok i brigaden,
og sâ a melde seg inn i Tysklandbrigadens Veteranforefling i østfold. Det er en forefling for de som Ønsker a gjenopprette kontakten med andre brigadesoldater fra den
gang. Dette gjelder befal og
menige fra alle vapengrener

som tjenestegjorde i tidsrommet 1947 - 1953.
I følge en av iriitiativtagerene - Oddvar Skaug - var det
veldig stor interesse for tiltaket. Han hadde fãtt en rek-

ke telefonhenvendelser fra
menn som var forhiridret fra a
komme. Og etter humøret pa
de frammØtte a dømme kommer de nok til a fá mange hyggelige stunder sammen.

Det var tydelig at motivasjonen manglet hos Enebakks spillere. De var ukonsentrerte, tafatte og produserte fA mâlsjanser.
Selv om enebakkingene tydeligvis tok iett pa oppgaven, er det
vanskelig a bortforklare at ferntedivisjonslaget fra Asane til tider spilte ut nykomlmgene i 4. division. Vi krysser fingrene for Seriestarten neste heig, og hâper
gutta kan bedre enn det de viste
mot Asane lørdag.

Kampfakta......

Enebakk-Asane, 1-4(0-2)
Enebkks mál:

Enebakks lag:
Per Oyvind Gundersen, Viktor Luther, Fred Sandás,
Bjorn Jacobsen, Richard
Bakke, (Frode Lindberg, 20
mm. ) Ronny Lund, JØrn
Skaug, Gunnar Mathisen
(Gel Wiger, 30 mm. ), BjØrn
Stubberud, Geir Ostli, Roy
FVgA° 9W.
Dominer: Bjarne Bakke,
Fje1Ihmar

Ingen
selskapsklubb

En del av veteranene mens de koser seg med kaffe
og gode historier.

- Dette er ingen selskpapsklubb,
sa Tom Nilsen SV, indignert, da
det skulle velges nye representanter for de som ble fritatt for sine tillitsverv i kommunestyret
mandag.
Det var et apropos til forsiaget
pa Mona Lauritsen Fra Fr.P.,som
flertallet i valgkomiteen Ønsket
som Pal Thoresens etterfØler i
Landbruksnemnda.
Nilsen holdt tordentale over
Fr.P's frafafl av de forskjeiligste
ârsaker. Han mente at dette had-

Begredelig si*tUasj*on
Sosialkontoret stenger
nâ dørene for a komme
ajour. Antall klienter som
trenger Økonomisk hjelp
bare Øker. I fjor fikk 212
enebakkfamilier Økonomisk sosialhjelp. Det betyr i realitetenat mellom
6 - og 700 personer eller
innpâ 10 prosent av befolkningen fikk sosialhjelp. Fortsatt strØmmer
nye klienter til, man rekker ikke lenger a ta unna.

-'-.

60 mm, 1-3 ved Ronny Lund

og vil derfor holde stengt inntii
HVPU,flyktningesaker o.s.v.
- Na ma vi skaffe oss oversikt videre. Kontoret vii irnidlertid
over hva som er kommet til av hoide ápent for nØdhjelp I et visst
nye klienter og hvilke behov som tidsrom hver dag. Men da er det
er tilstede,sier sosialieder Knut snakk om virkelig nod, og vi
Johnsen.— I tillegg til at arbeids- kommer til a sortere ut med hard
rnengden Øker ved kontoret Øker, hand, sier Johnsen.
kjØrer vi med redusert bemanning, og vil ikke ha alle stihinger
besatt fØr etter ferien.I tillegg siiter vi med plassprobiemer, og
har i det hele tatt en begredehig
arbeidssituasjon.Mens vi i 87
hadde rundt nitti saker pr saksbehandler, var taliet for i for 160
- Na ma vi skaffe oss
I tillegg til saker som gár pa saker.Det sier seg selv at man
Økonomisk hjelp, kommer barne- kan fá probiemer med oversik- oversikt, sier sosialleder
ten. Det ma vi nâ gjøre noe med, Knut Johnsen.
vernssaker,

de vist at Fr.P. ikke var skikket
til vervene. Han vihie, som mindretallet ha Trine Althei fra SV i
stedet. Skikkehig krØil ble det
fØrst ved den skrifthige avstemningen da det viste seg at det var
innievert 34 stemmer, mens kommunestyret vitterhig bestar av 33
representanter. Ny runde avkiaret imidlertid spØrsmalet. Mona Lauritsen, Fr.P. ble valgt med
19 stemmer. To yule ha Trifle Allhei, mens 12 stemte blankt.
Som fly leder i tiiflytningsnemnda etter Karen Bergskaug
ble valgt Hroar Kjeidgârd.
Nytt mediem i Ligningsnemnda etter Unni Thoresen, ble Anne
Gro Jahren, Fr.p., som fikk 19
stemmer. SV's kandidat, Astrid
StrØm fikk 3 stemmer, mens 11
stenite blankt.
Ny leder i ligningsnemnda ble
Anne Gro Jahren.
Ny varaobservatØr til styret i
Rlingen Boligbyggeiag etter
Fre Aage Solem ble Anne Lise
Skaug, AP, mens Magne Berg,
AP ble valgt som ny vara til representantskapet i Bohigbyggeiaget.
Nytt 2. varamedlem til helse og
sosialstyret etter Stein Sem Johansen ble Nils A. ButenschØn.

Du sparer tusenvis
av kroner med Icopal
shingel pa taket

ASJQ
09/87 1451
fAVD.
IN4EN
G FAOET
im
LEG

TENK POSITIVT
TENK HEVE/SKYVEDOR
Mange farger A velge mellom. Vi
kommer og gir et uforbindtlig pristilbud. Rask legging. Topp kvalitet.

,M"IBM
STRII
N%zLel

Forhandler:

Produsent: A/S FjeldharnmerBrug

FRIVA A/S

Svein Magne

OSLO VEIEN
1820 SPYDEBERG TIf. 83 74 50

vest I i t " 9,i

VI KAN VISE DEGEN:.
PRAKTFULL UTSTILUNG
AV BADEROM I MIUØER
SAMI AØR OG ELER

H-vinduer og dHre,1
Strommen heve-Iskyvedor,
Strommen sikkerhetsdør, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundorer, sprosserammer, Sweedor utgangsdorer
Be om ti/bud:

Diva A/S

1820 Spydeberg. 711. 09/83 74 50

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

G AORDBRUKERE

Knuste
steinmaterialer
for bygg 09 anlegg.
Havesingel.
Heier Pukkverk
TIf. 92 60 31

- ta ingen sjanser
nàr driftsbygningen
skal males!
Odel-operator I Ostf old med mange ãrs erfaririg er en
garanti for godt utfort arbeid.
Vi benytter hoytrykks-spreyte og kranbil ved
páfering.
Besiktigelse og tilbud er gratis.

SMEDHAUGENS MALERSERVICE
1860 Trogstad. TIf. 09/82 66 94
Personsøker 096/80 112

VARONN I HACEN?
Lei utstyret hos oss!
- Jordfreser
- Plensàmaskin
- Plenruller
- Vibrator
- Motorsag
- Varehenger
- Autotransporter
M. M.

TETTE AVLOP - DARLIG VANNTRYKK?
D0GN- A
VAKT

9/87 5587

Mobiltlf. 094/46 254

T.T. .TEKNIKK AS
Postboks 382, 1401 Ski
•
•
•
•

Høytrykksspyling
TV-kontroll
Septiktømming
Gravearbeider

• Rehabilitering av
vann- og avlopsror
• Tinirig av vann- og
avløpsror

MILJOSTEIN FOR
17. mal?
Kjøp Ostraadtstein
til riktige priser
hos oss!

rrrr
UL!Z;
Spydeberg
Utleie - Service
lndustrivn. 2
hf. 83 85 20
e. kI. 17: tlf. 83 79 85

7
Innbrudd pa
postkontoret

Vekstjord — Hagebark - Sand
Flere kvaliteter pa lager
Søndager stengt
Transport ordnes

TAKTEKKING
TEKKING AV ALLE TYPER PAPPTAK
Pris inki. arbeid fra kr 60,- pr. m2 ink!. rnva.

W. T. SERVICE

FOSSUM JORD

TIf. 09/87 55 85 - Postboks 1384, 1401 Ski

Iff2o &tdc4i

TIf. 09/83 72 16 - Mobil 030/10 309
KONTAKT OSS - DIET LONNER SEG

Billig renhold
Alt i renhold utføres, ogsâ privat.

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

NY TERRASSE9,
TILBUD
1 "x4"
9
2 px4"
9
2 yx6"

pr. Lm. 6.90
pr. I.m. 15.50
pr. I.m. 23.50
Alle priser inkluderer m.v.a.

APNINGSTIDER:
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag
Torsdag
Lørdag

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

SIWNtS NATURSTEIN
MONUMENTER SKIFER MARMOR
Kroervn.115 P1430 As TIf. 09-943333

kI. 7.00-16.00
kI. 7.00-18.00
kI. 9.00-13.00

Uilestiv$m Hest og Hund
Solheimsgt. 7, 2. etg., 2000 Lillestrøm

GOD PARKERINGSPLASS

TIf. 06/81 78 80

Kroervn. 5,1540 Vestby
TIf. 09/9502 65

Mod" Immes

sterste jemvareklede

GROSTAD BYGGAS

Visatser pa
kvahtetsvarer
og god service.

© M Plannia Combipanne

ibrenklet nionterhig uten Iekter

•

C

Med iUkemaU
overfiate!

VI FEWER 5-ARSJUBILEUM
MED KJ[MPETILBUD

0C
0

fra 25/4-1/5-89
Enten du bygger nytt oiler restaurerer, slipper du a lekte taket, da Combinannen her mnebygde bmrelekter. Kan montere8 pa gamle etornit- og
papptak. Coinbipannen ken pa an enkel mate gi taket longro utatikk ved
gay!. Justerbart omlegg - ingen kapping ved mene! En rasjonell
du ken legge
°8 stork panne med forenklet montering
selv.

emit

PIwj. Cob&p.nne. Nèr dst or kva*st du akal bsl
VI LEVERER OG MONTERER EGET VERKSTED

KNUT LYNGVED & Co

SLORAVN.40, 1405 LANGHUS. TIf.(09) 86 84 15.

Sadel m/tilbehør

kr1300.

Ridebukse m/helskinn

kr 605.

Hodelag m/gummitøyler

kr 105.

Voilock

kr 100.

Vinterridestøvler

kr 205.

Alle vinterdekken

-30%

Pa alle andre varer gir vi 10% avslag.

Da de ansatte kom pájobb
fredag morgen, sto det 2
tonn tunge pen geskapet
midt pa gulvet.
Natt til fredag var det
innbrudd pa postkontoret i Kirkebygden.
Tyvene hadde kommet
seg inn ved a rive av ytterdøren pa basiden av
bygget, og brekke opp
døren inn til selve postkontoret. Det var postkontorets to tonn tunge
pengeskap de var ute
etter.
Verken poststyrer Inge RØd, eller Gunnar Bjerkesmoen ved LiiiestrØm postkontor Ønsker a opplyse hvor mye skapet inneholdt,
men siden den 20. er dagen for u.t.
betaling av pensjonene ma man
anta at inntrengerne regnet med
fett utbytte.
Det viste seg imidiertid umulig
for dem a fã med seg skapet. Etter a ha bygget skapet opp med
trekiosser under. for a fä plassert
posttralla som de skulie frakte Ut
skapet med, matte de gi tapt.
Tralla er i ustand, og skapet flkk
de sannsynhigvis ikke rikket en
millimeter. Det sto midt pa guivet da personalet ankom fredag
morgen. Veggen der skapet hadde stâtt var Ødelagt, og i tillegg
ma postverket regne med en utgift pa henimot 30.000 kroner til
nye dØr.
Det er savidt vites fØrste gang
noen prØver seg pa postens pengeskap i Enebakk, men Bjerkesmoen forteller at det har vrt et
liknende tilfelle et annet sted.
- Hjulsporene utenfor posthuset tyder pa at tyvene har kommet i en stor kassevogn eller pick
- up, sier lensmannsbetjent
BjØrnstad ved Enebakk lensmannskontor.
Han er interessert i tips fra folk
som kan ha sett slike biler i nrheten av posthuset natt til fredag.

Foig med
I
nwarmiliolet
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WnettNytt fra kommunestyret - nytt fra kommunestyret Nytt fra kommunestyret

- Kanskje vii det gá bade vinter og var,
sang ordfØrer Kãre KjØlle pa tampen av et
langdrygt kommunestyremøte mandag
kveld. Han svarte pa Jorunn Buer, AP's,
grunngitte spørsmãl om avløpsordninger for
Burstad. Applausen uteble ikke. Men da hadde de turnusansatte allerede forlatt galleriet
i kommunestyresalen. De hadde ventet << vinter og var >> i over fire timer pa interpellasjonen om sommertidsordningen for turnusansatte i kommunen. TillØp til applaus da fler-

tallet ga dem uforbeholden stØtte.kravene,
ble klubbet ned. Her skal ikke applauderes.
Og til syvende og sist matte de gâ like kloke
som de kom. OrfØreren foreslo a sende saken
tilbake til administrasjonsutvalgettil skikkelig utredning.
Men fØr alt dette, hadde kommunestyret
halvhjertet og med diverse merknader bifalt
rikspolitiske rertningslinjer for regional
planlegging og miljØkrav i forbindelse med

hovedflyplass og tilbringersystem (Hurum
prosjektet), permittert diverse folkevalgte,
bifailt differensierte tilknytningsavgifter
for kloakk sagt ja til opptak av diverse lan
for viderefordeling,drøftet om Økt kriminalitet og beste maten a takie denne pa. Mer p0-

liti kontra Økt foreldreansvar eksempelets
makt og et menneskelig samfunn. Kommunestyret gikk imot henvendelse til jil-stisministeren om temaet,

Ingen avklaring av sommertid for turnusansatte

Hurum - prosjektet:

U11"ke vi"Ikárfor
kommuneansatte

Enebakk vii
b1i hort

15. mai blir det innfØrt
sommertid for kommuneansatte. 1 times kortere arbeidsdag. Dette
gjelder imidlertid ikke
lenger de turnusansatte
pa sykehjemmet. Inntil

sommeren 88 fikk de ta ut
tiden i fridager. Siutte
tidligere pa dagen er jo
ikke aktuelt for dem.

Bade hun, og fiere andre av representantene papekte at dette
vedtaket ikke er trukket tilbake
og aitsa fortsatt gjelder.

Sommeren 1988 ble ordningen
Dag Skaug, Ap minnet om at
med sommertid for de turnusansatte ved sykehjemmet stanset. I andre utvalg ikke kan oppheve
en interpeilasjon i mandagens et komniunestyrevedtak, Askommunestyremøte foreslo Jan .bjØrn Kristoffersen, viste til at
BrunstrØm AP a vedta gjeninn- sommertidsordningen for de turfØring av sommertidsordningen nusansatte pa sykehjemmet er
for de turnusansatte i Enebakk uavhengig av lØnnslov siden det
foreligger vedtak pa det, og Jofra sommeren 89.
Ansatte ved Enebakk syke og runn Buer undret pa hvorfor man
har begynt a drØfte, sier Haugsaldershjem
var mØtt massivt opp skulle gjeninnføre noe som aidri
nes.
for
a
fØlge
behandlingen.- Vi har har vrt opphevet.
Vediikehoidsposten er pa ca
prØvd
alle
andre
veier, na ma vi
300.000 kroner. Det skal rekke til
Et av administrasjonens arguga til politikerne sa de. -Alle foralle seks skolene.
menter
overfor de turnusansatte
- Vi har fordeit midier til skolene sØk pa henvendelse til administ. er at de allerede har kortere arrasjonen
har
vrt
forgjeves.
Vi
ibygda til normal drift. Resten av
beidstid enn de andre ansatte 1
vediikehoidspotten har vi til dis- møter veggen og far ikke res- kommunen. P - sbels 1ar
pons.
posisjon her, og vii fordele den til
Det gjorde de heller ikke i man- kommuneansatte en arbeidstid
stØrre ting ut over driften, sier dag kveld. I sitt svar pa inter- pa 35,8 timer i uka, mens de turskoiesjef Hans Erik Holm.- Nár
pellasjonen viste ordfører Káre nusansatte har 35,5, altsa 18 midet gjelder de store, tunge vedKjØlle
til at saken har vrt Ut- nutter i uka mindre. Tursnusariikehoidsoppgavene finnes det
fØrlig behandlet i administra- beidere skal ha to timer kortere
ikke penger til disse i skolebud- sjonsutvalget og at adxninistra- arbeidsdag I uka p.g.a. ubekvem
sjettet.
sjonsutvalget har vedtatt a gi arbeidstid.
Da ma det til ekstrabevilgninger turnusarbeidere i pieie og omtil de konkrete oppgavene.
I fortvilelse over at saken ble
sorgstjenesten anledning til a av-VII du presse pa innad i kom- vikie sommertid gjennom avs- sendt tilbake til fly utredni.ng i
munen for a ía penger til nØdpassering utfra 35,5 timers ar- administrasjonsutvaiget utbrØt
vendige reparasjoner pa EU.
en harmdirrende Tom Nilsen,
beidstid pa ârsbasis.
- Jeg er usikker pa om det er OrdfØreren sa
forØvrig at han ik- SV: - Kan vi ikke for en gangs
midler a hente. Noe ma vi irnid- ke var tilfreds med orningen slik skyld skjre igjennom, og ta en
lertid kiare a ía gjort, og da erdet
den na er og at ban egentlig ikke avstemming over forsiaget til
viktig a kunne legge fram rapporvar uenig med interpellanten., BrunstrØm, kan vi ikke slutte a
ter og dokumentasjoner. I en hel- Men at man ma avvente lokale trenere enhver sak? Men nei, det
hetsvurdering av vediikehoidbeb ny
forhandlinger, nâr det igjen blir kunne man ikke, og det lir
hovet pa de kommunale bygg, vii
runde i administrasjonsutvalget,
aktuelt,
for
a
komme
fram
til
en
nok EU havne hØyt opp pa lista.
bedre ordning. Vi vii gjØre rett og forhapenligvis 2. mai For det has- Vi har katalogisert skolene,
skjel for oss pa forsvarlig mate, ter. Sommertiden skal tre i kraft
og regner har tre skoler som kva- sa KjØiie, men forelØpig forbyr 15.mai.
lifiserer til betegnelsen god
loven a gjØre noe med det..
stand. og hvor standarden er re- Egentlig ser vi pa det som
- Anne Lise Skaug, AP viste til
iativt hØy i forhoid til de andre.
skjedde
i kommunestyremøtet
Av de tre resterende ma man vel at ordningen med a kutte ut som- mandag som en seier, sier Ann
mertidsordningen for turnusankunne si at EU er den som komsatte pa sykehjemmet hadde Kristin StØtterud, Hjelpepleiermer darligst ut. Likevel har vi ba- kommet i stand uten forutga- forbundets tillitvalgte pa sykere de fire árene jeg har vrt her
ende forhandlinger. Hun minnet hjemmet. - Vi fikk politikerne
ytt áriig førstehjelp til skoien.Og
om kommunestyrevedtaket i med oss. Men vi er samtidig skufdet har vrt foretatt takrepara- 1980, som fastsla.r at turnusan- fet over at vi ikke kom videre. I
sjoner, forandringer av kiasdenne saken er vi utsatt for forserom ,reparasjon av taket i satte ved sykehjemmet skal ha skjellsbehandling, sier StØtsamme ordning som Øvrige ansvØmmehaiien, utskifting av sen- satte i kommunen.
terud.
traibord ..Dusjene som ble stengt
ved juletider er na satt i stand
igjen. Men skolen har sa store
arealer, derfor monner det vi gjør
sá lite i forhold til behovet...
- EU star i greli kontrast til
Mjr ungdomsskole.Er du som
skolesjef bekymret over at bygdas ungdom tilbys sâ ulike forhold?
Kommunestyret gikk mandag se satsene til 10.000, 20.000 og
- For store variasjoner er ikke
enstemmig inn for a innfØre en 30.000 kroner, mens mindretallet
av det gode, verken innen samme
ordning med differensierte til- pa to sluttet seg til Anne
kommune, eller samme land.
knytningsavgifter. med en lay Lise Skaugs forsiag, og Ønsket ikRundt om i landet ser vi en tilsats, en midlere sats. og en hØy
ke
tagende tendens, ikke bare til
sats.
A fastsette satsene fØr ved budfysiske forskjeiler som det her er
31 av kommunestyrets repre- sjettbehandlingen for 1990. De
snakk om, men ogsá til variasjosentanter gikk inn for a sette dis- var enige i prinsippet om difner i undervisningstilbudet.

H

Differensierte
tilknytningsavgifter
vedtatt

-Enebakk Ønsker a viepa uk
linje med andre Folio kommuner i forbindelse
med Hurum prosjektet.
Dette var en del av uttalelsen
kommunestyret
sluttet seg til da de mandag behandiet forsiag til
rikspolitiske retningslinjer for regional planlegging og miljøkrav i forbindelse med hovedflyplass pa Hurum.
re høringsinstans

Enebakk gir demed klart utrykk for at de Ønsker a vre pa
banen nar de videre planer utarbeides. Ellers sluttet kommunestyrets representanter seg
W feflesuttalelsen fra

Orbrd

fØrere i denne saken. Der heter
det blant annet at utkastet til
rikspolitiske retningslinjer er et
godt grunniag a arbeide videre
pa. Nar det gjelder vann og
lØpsordni.nger i Hurumregionen,
forutsetter
foiloordfØrerne et samarbeid
over kommune og fylkesgrensene, og de sier at om nØdvendig
bØr MiljØvemdepartementet
samordne lØsningene. Videre
presiseres det at Økte utslipp bare ma skje etter nØdvendige konsekvensutredninger, at friluftsomradene ma ski ermes mot
stØy og fourensing og at og at
fremtidig planlegging i forbindelse med Hurum prosjektet skal
skje etter Plan og bygningslovens bestemmelser. I uttalelsen
ferensierte satser, men Ønsket ikke a fastsette satsene fØr ved
budjettbehandlingen for 1990. De
hevdet at de foreslatte satsene
vile fØre til et budsjettunderskudd pa 60.000 kroner.

som kommunestyret nfl har gatt
inn for er ogsá Enebakks spesielle situasjon som nabokommune
til Oslo, med 2/3 av sine arealer
bandlagt av markagrensen, og
bare 30 prosent egendekni.ng av
arbeidsplasser papekt. Det er ogsa de fØlsomme vassdrag som vare kloakkutslipp sogner til, og
som krever store investeringer i
oppryddingstiltak.
Flere av representantene ga utrykk for svrt liten glede over
Hurum - vedtaket. Gina Sigstad
,V, Ønskes a ta med punkter om
mer aktiv medvirkning i plalegging av transport etter plan og
bygningsloven, konsekvensanalyse av miljøpavirkning, at verneinteressene ikke matte tilcictte& liwi var ogsà skeptIs —
til tldsplanen.
Tom Nilsen SV, sa at retningslinjene og presiseringene ikke
var sa grne, men at SV ikke
Ønsker noen hovedfiyplass pa
Hurum bade ut fra Økonomiske
og mi.ljØmessige hensyn.
Han foreslo a vedta en uttalelse
om at Enebakk kommune mener
at vedtaket om a bygge storfiyplass pa Hurum er et feilslag Økonomisk og miljØrnessig, og
henstifie til Stortinget orn a gjØre
om vedtaket, men fikk bare to
stemmer for dette forsiaget.

Ti! topps
iUNI - cup
Enebakk IF's guttelag
gikk søndag belt til topps
i UN! - cup. Det er Oslo

fotballkrets som arrangerer denne cupen. Bortsett
fra Enebakks guttelag,
deltar bare lag fra Oslo.
Laget slo fØrst BØler 2-0, siden
Tilknytningene I Nylende skal
skje etter de nye satsene som trer slo de Korsvold 2 - 1 og Sagene
i kraft nar fylkesmannen har god- 13-0.
I semifinalen sØndag spilte de
kjent dem.
fØrst mot RØa, og vant 3 - 0. I fiVedtaket innebrer at de som nalen mØtte de sa Valerenga, og
kjØper ei byggekiar tomt inklu- etter ordinr spilletid var resultatet 4 - 4. sa ble det straffe, og
dert utgifter for vei, vann og kbakk, f.eks. pa Lotterudfeltet, eller Enebakk gikk seirende ut av cuav Tomteselskapet, ma betale pen med 6 - 5 seier over Váleren10.000 kroner i tilknytningsav- ga.
gift. De som kjØper eller har ei Bade RØa og Valerenga spiller i
tomt/hus som ligger like ved der interkretsserien med de fern behvor det blir fØrt fram kom- ste lag fra Oslo og Akershus kretmunaltekniske anlegg ma betale ser.
30.000, og de som bor langt unna Guttene har spilt tre cuper siden
omráder hvor kommunalteknis- jul, og blitt nummer en i 2 av diske anlegg finnes eller fØres fram, Se, og nr to i den tredje.
Vi spar fine resultatet for gutma betale 20.000 kroner fordi det
vii bli uforholdsmessig dyrt a for telaget i sommerens store cuper.
dem a komme fram til det kom- De skal delta bade i Gothia - cup
i GØteborg, og Norway cup.
munaltekniske anlegg.

KUNNGJØRINGER

Enebakk Sosialkontor
Endrede àpningstider:
Inntil videre vii Sosialkontoret ha âpent daglig mellom ki. 13.00 og 14.00. Vi minner om telefontid som er
mellom ki. 12.00 og 14.00.
Inntil videre ingen timebestilling.
Sosialleder

Flotte dokker av
"alm.
strie og h

Familiedag

pa Ytre Enebakk skole
søndag 30. april kI. 11.00.
Sang- og drama-gruppen KING'S KIDS med medlemmer
fra Râde og Ytre Enebakk i alderen 5-19 âr deltar. Like
interessant og spennende for barn, ungdom og voksne.
Bevertning. Fri adgang.
Arr.: Betel sØndagsskole og Mari menighet

Gaute's Tratikkskole A/S

Lillestrøm
Teorikurs Masse B starter 9. mai kI. 16.30.
TIf. 06/81 42 92

1. mal I Enebakk
K!. 09.30: Frokost pa Enebakk ungdomsskole.
Voksne kr 40.-, barn kr 20.-. Barn under 10 ár
gratis.
K!. 11.00: Gudstjeneste I Enebakk kirke.
K!. 12.00: 1. mai-tog fra Enebakk kirke. Ytre Enebakk
skolekorps spiller.
K!. 13.30: Samling pa Enebakk ungdomsskole.
K!. 14.00: Ungdomsappell v/representant fra Akershus
AUF;
Ytre Enebakk skolekorps spiller. Tabla v/partilaget.
K!. 15.00: 1. mal-tale v/Rolf Lasse Lund. Film for barna.
Frisk luft spiller.
Salg av kaffe og kaker, pØlser, brus og is mm.
Konkurranser. Loddsalg.

***
Ytre Enebakk skolekorps spiller ogsâ pa Enebakk sykeog aldershjem.

Alle hjertelig velkommen.
1. mai-komiteen

Venstre og SV setter fokus

po

a:

MWJØPOIJTIKKEN I AKERSHUS
Torsdag 27/4 kI. 19.00
i kommunestyresalen
I panelet sitter listetoppene
fra fylkets tre grønneste partier:

Stor aktivitet pàfØrskolen i Ytre for tiden. Og det er gamle dager det dreier seg
OM.
Iveren var stor hos barna pa fØrskolen I Ytre
Enebakk da de skulle
lage sine egne tøydokker av strie og halm. Tenk at de lekte med
sãnne i gamle dager!
Og sit gruelig lenge siden er det kanskje he!ler ikke. Førskoleassistent Turid Stubberud,
kan godt huske det.
De fleste fØrskolebarna var
traveit opptatt med a sy sammen dukkekroppen av strie
da Vignett stakk innom. Turid var i gang med a fylle ei
dokke med hØy. Skaftet pa ei
tresleiv gjorde god nytte nár
kroker og kniker skuile fylles
skikkelig. Ogsá Joar var i
gang med a fylle dokka si, og
syntes det var kjempegØy.
—I gr var de sá engasjert at
de ikke vilie Ut i friminuttet,
forteller fØrskolestyrer In-

Tora Aasland Houg - SV
Bent Nafstad Lyftingsmo - Venstre
Christian Fredrik Grorud - De Grønne
Aktuelle emner er:
Hovedflyplass pi Hurum
Van nforu rensn i ng
Søppel - Markagrense
Pauseunderhoidning ved
Flateby-jentene, Blast 73.
Velkommen
Enkel servering
Arrangører:
Enebakk Venstre

Enebakk SV

Joar Wiik syntes det var
goy a lage striedo/cke.

Defleste var ifull gang med a sy sammen doickene da
Vignett kom pa besØk.
gunn Ljosland Dokkehaug.
Dokkeproduksjonen er del
av et oppiegg med gamle dager SOS tema, forteller Ingunn. I tre uker skal ungene
gjennom forskjellige aktiviteter skaffe seg kunnskaper
om hvordan livet artet seg da
mormor var barn. PerSonalet
har samlet sammen en del
gjenstander fra gamle dager
og laget en liten utstilling i
kiasserommet. Eldgarnle symaskiner, en gammel skrivemaskin, melkespann, melkeflasker og en gammel
jordmorveske... Denne uka
er det elevene som skal ta
med seg gamle ting hjemmenfra og fortelle Urn dem, eller
fortelle en historie fra gamle
dager. Ungene skal ogsá ha
med toy og kle seg sos i gamle dager.
Et besØk i bygdemuseet i
Ski star ogsá pa programmet.
Det er mormoren til TorbjØrn
som skal vise rundt der. Derfor Ski. Muligens skal ungene
ogsâ besØke várt eget bygdetun senere.

Det blir ogsá spennende
med besØk pa smábruket hos
Joar, hvor de skal se pa sauene og lammene, og endelig
skal førskolen fâ besØk av Else Vardeberg SOS skal lre
ungene a tove ull.

Er vi ikkeflotte?

i1nitt

10
King's Kids
til Enebakk
SØndag 30. april far Ytre
Enebakk besøk av en noe spesiell evangeliseringsgruppe.
Den kaller seg King's Kids, og
bestâr av nrmere 40 barn og
unge i alderen 5-19 ár fra Rade
i østfold og fra Ytre Enebakk.
King's Kids er en arbeidsform med utspring i Youth
With a Missions (Ungdom i
Oppdrags) evangeliseringsarbeid verden over.
Det er sang-, dans- og drama-gruppa som med litt
utradisjonelle former formidler det glade budskapet
om en levende Jesus til var
tid.
Se for øvrig annonse.

KUNNGJØRINGER

Enebakk Bondekvinnelag
har medlemsmøte hos Bent Slette, Hammeren, 27/4
kl. 19.30.
Tema: Avleggerauksjon og blomsteroppsetting v/Grete
Eidsvoll.
Velkommen.

ØNSKES LEID

Enebakk
Ordensmann Ønsker

a leie hybel/hybelleilighet.
TIf. 09/92 60 60 1. 211,
eller pa kveldstid 02/28 52 81

TIL SALGS

Enebolig pa Flabby selges
Byggeár 1969. Boflate ca. 160 m2 .
Bestáende av bl.a.: 4 soverom ii. etg. + 1 soverom og bybelleilighet i kjelleretg.
Prisant. kr 850.000,-.
Kontakt eier Olav Skulbørstad
Tif. 09/92 8153 - pa kveldstid
eller HE 02/16 24 10 - kontortid

I'INSEMENIGUETEN
YTI11 ENEIJAKh

Onsd. 26.4. kl. 19.30:
Bibel og born.
LØrd. 29.4. kl. 16.00:
Bibeltime. Tema: Forsoningen v/Ingulf Diesen.
SØnd. 30.4. kl. 11.00:
King' Kid pa Ytre Enebakk skole.
K!. 19.00: Thor ødegárd.
Alle velkommen.

MARKED

buKm1sa

HAR DU NOR DU VII
SELCE - ELLER K0PE
30.- ,..
5,-.---.

1 CT-.,L\iL

Cimar Stratocaster, 1 Humbucker, 2 single coil rn/bag.
Selges kr 1300,-.
Tif. 92 45 35 (Kalle)

Pioner junior, bat
rod m18 hk. Mariner motor.
Selges.
Tif. 06/83 72 50

Guttesyl_kel
DBS Apache, guttesykkel,
DBS Cross x 2, rimelig til
salgs.
TIf. 9263 71

Slankere til sommeren!
Ring: FLATEBY:
Gerd K. Flateby UI. 925846.
Uføre-, familie- og
pensjonistrabatt.

Renslig kattunge

-o

gis bort.
Tif. 92 49 70

Bassgitar

Ski

Be0rvclscsbr
CHR STENSRUD EFTF.

Yamaha RBX 300 mlhardcase, 6 mndr. gammel, selges.
TIf. 06/83 72 56 e. kI. 15.00

Pikesykkel
med 3 gear til salgs. RammehØyde 48 cm. Pris kr 800,-.
Henv. HE 92 64 15

Butikken
for darner
Kjoler - kâper bluser - skjort - bukser
Alt i spesialstørrelser

KJEMPELEKRE
VARKLIER!
Utlele av
d âps kj ole r

J

El. gitar selges

St. Halvardsgt. 33
0192 Oslo 1

Nordbyvn. 27, Ski
TI!. (09) 87 30 60
HeIe døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byra
gjennom 60 ãr

4

TIf. 09/92 45 29
TIf. 02:57 1055

CATE RNG
Snifter - smørbrød - koldtbord - gryter - middager og kaker
VI BRINGER GRATIS

Superlangdag
27/4 til kI. 22.00

•

£qJeIcelifrst

FYRINGSOLJE • PARAFIN
ccS

TORVGARDEN - 1400 SKI
TIf. 09/87 66 01

Gesslein vogner
Burstad barnemøbler
Sikkerhetsutstyr

• AUTODIESEL •

Ad

Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter
TIf. 9226 10

t
t
)
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Lørdag 29. april
har vi vart
her 1 mnd.
29. april feirer vi
2-ársjubileum
09 vi gir

pa alte

20%

varer
28. og 29.
april

Dette feirer vi
med gratis bløtkake til dem som
kjøper kaffe
eller brus.

NYE
U APNINGSTIDER

Salgsavd. for nye
og brukte biler yter
bedre service, og
holder 5pent: Mand.-, tirsd.-,
art
onsd.-, torsd. kl. 8.30-19.00
Fred. kl. 8.30-16.00
d i\
Lord. kI. 10.00-14.00
spool
TILBUD PA NM OG
KT (
-1
)
GARANTI - FlNANSIERlNG,.1r
INNBY1TE. KOM INNOM

BRU

Bal/onger til barna

NAR DET PASSER DEG

911

BUTIKK

Myra Senter - 1820 Spydeberg
TI!. 88 86 90

lIt. 92 55 77. Ytre Enebakk

Fail

AIRMN NIL A

NF

Fetveien 171 -2007 Kjeller-06/81 7801

r
at

11

Iigrntt

f=.a 40
AM

BIL

EIENDOMSFORM

RAMMEVERKSTED

ENEBAKK Bit VERKSTED

EIENDOMSFORMIDLING

Galleri Nygard

Vi ordner LAN
for kjoper/selger

Forgasser - Bilelektrisk
Bâtmotorer

Flateby - tlf. 92 80 80

Innehaver: Jan Haagensen

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

do Enebakk Finasenter

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

KJØpe eller selge
elendom?

TIf.

Audi

THYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

1570

BevhngshaverAdv Helge A.
FjeII9elen 55, 1914 Ytre Enebokk
Tit-091925570

Gulimedaije I innramming i 1989

1800 Asklm

INSTALLASJONSFIRMA

WELL QRENDJORD
UTFORER ALT I EL-INSTALLAS1JONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

BRENSEL
Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

BYGG OG ANLEGG

I
I

Mur, puss,
peiser 09 fliser

1912 Enebakk - tlf. 9263 00
1
41C
Eli_AG ,
-—
FRISØR

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

IW'87Ol?

TU. 92 80 49

Apningstider:

Man.
Tirs., tors.

Fredag
Lørdag

Q

stengt
9.00-17.00

11.00-19.00
9.00-14.00
Hilsen Ase MeI

Minigraver til Ieie
Graving - transport - sprengning

Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice A/S
1911 Flateby
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Steinar Nordahi
BYGGSERVICE

Alt I mur- og pussarbeid
TIf. 92 63 46

v/Trygve E. Andresen
VI UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsá kveldstid

i:c.i

-

C;Searnskapkontor
Medlem av
PRFNorske Regnskapsbyràers Forening

18. 09/92 63 03

rzR

Postboks 24
1912 Enebakk

Godkjent regnskapskontor

Regnskapskontor

utferer alt i el-installasjoner

Grendesenteret, 1911 Flateby

Enebakk rorleggerbedrift

Hovel Heiaas

Strømsiiorg &
Enersen A/S

Jan M. Johansen

SRR.registrert
regnskapsfører
Land bruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

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

TIf. 09/92 6543

Mobil 094/37 548

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris
Tømrer- eq snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.
TIf. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705

BYGG- OG TØMMERMESTER
Per-Erik østiie a.s
1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGG - TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

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

Erik Kjelgaard
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TANNBEHANDL.

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

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKN IKERMESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

TRAFIKKSKOLE
onomi & Heguskap Enebakk A/S

DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI
Marid.-fred. 10.00-18.00
Torsd. 10-19
Lord. 9.00-14.00

"Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Røvik

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 - 94 22 65

Teorikurs - Fase II

GLASS

RESTAURANT

Enebakk glass

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

Alt I glassarbeid
Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 9246 13

Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 88 60

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

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

SaIg av
medaijeskap og innrammede akvarellavtrykk

Wnebcikk

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukte bil hos oss.
hf. 88 16 15

Jililmhl.
WIFSEE

Alt i innramming

• i

off Twrrr-.rr:r-.=

Erling Rod A/S

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Utsigts rammeverksted

Kontakt:
TORNERUD - Askim

JOHN A. ANDRESEN

Galleri - innramming

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60

A. NILSENS
BILSER VICE

RØRLEGGER

OppIring pa bil
TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 87 37 10

Riasse A - Masse B
Teorikurs - Kiaretimep
Om nodvendig møter vi
til kjøretimer I Enebakk.

TRANSPORT

Alle typer Ian formidles

Renter fra 11,95%

Enebakk Markiseservice

Ring, eller ta en tur,
det kan lønne seg!

Markiser - Persienner - Gardinbrett

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

Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 92 45 58

KVIKK HENS
D. FREI I AG aCOAS
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94
• Poliklinikk • Rontgen • Kirurgi
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgárd, Kjeller

(skill Ira Felon. v/flyplassen)

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
rrDROP-lN> 8.30-14. Stengt helg.

Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby - tlf. 92 80 42

Brodrene Sandâs A/S
Transport - dumperbil og bil m/kran.

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

TEPPE- ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TM. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

Pukk - sand
Korn, gjødsel og kraftfôr
1911 Flateby
TIf. 09/92 88 71 - 92 81 46
Mobil: 030/18 932 - 030/18 933

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

MØdre med barnevogner markerte seg
brukbart.

Det var godt med saftstasjoner i lØypa. I motbakke
i Fjellveien smakte det ekstra godt.

Solglimt pa en iskald aprildag og glad korpsmusikk satte en ekstra spiss pa det hele.
Ytre Enebakk skolemusikk stilte velvillig opp en ti-•
me pa forhând og holdt humøret oppe etterhvert
som spreke maratonløpere ankom Mjerbanen. Og
sâ braket det lØs. OrdfØrer Kâre KjØlle hevet pistolen, og sendte horden av 10 km lØperne ivei. Smâ
og store, unge og gamle, optimistiske unge mødre
med barnevogner. Og vi sto dovent ringside og nynnet Lalla Karisens berØmmelige om Fredsmarsjen..
Sâ bar de ivei med de mindre ambisiØse som hadde satt
seg 3,6 km som mál. Sannelig
nok, spØr du oss, men du verden hvilken energi som utfoldte seg rundt Lia sØndag
formiddag. LØpende, gáende,
pratende. I konkurranse med
seg sjØl eller naboen eller Sekundene kom de aller fleste
seg gjennom lØpet og mottok
T - trØye i premie. Underveis
var det saftstasjoner, og oppmuntrende tilrop da 3,6 km
gjengen passerte porten ut fra
Driv - banen gikk pa at fØrste
stasjon var etter en drØy kilometer.
De aller fleste som deltok var
Driv - folk, men vi skimtet
saktens noen grønne fra len-

Spreke hàndballjenter, Drivs P 12, med innbitt pâgangsmot og humØr i starten

OrdfØrer Káre KjØZle
sender avqàrde den
fØrste gruppa..

ger oppe i bygda, og la det vre sagt, de hevdet seg brukbart pa resultatlistene.

Klasse 0 15 3.4 km:
1. Knut Øistein Haug 14.56, 2.
Kim Wiik 15.27, 3. Jan Erik Kristiansen 19.52.

I fØrste omgang presenterer
vi resultatene for de tre beste i
hver kiasse. I neste nummer
skal vi forsØke a fâ med resultatene til alle som deltok i 10pet.

Klasse H 1649 3.4 km:
1. Tommy Gravlien 13.21, 2. Glen
Robert Dahl 13.59, 3. Kalle Yri
14.05.

3 beste tider pr.
kiasse

Ingenting i veien med fantasien. Driv - ormen sto
for et av de hum Ørfylte innslagene under lØpet.

Klasse G 0-113.4 km:
1. Roar Sandem 16.46, 1. Kristian
Aasen 16.46, 3. Dag Torstein
Schou 16.47, 3. Aril Carlsson
16.47.
Klasse 012 3.4 km:
1. Truls Bjerkestuen 15.30, 2. Anders Kathrud 15.37, 3. Henrik Eide 16.00.
Klasse G 13 3.4 km:
1. Bernt Myrer 14.41,2. Roar Martiniussen 14.41, 3. Per Opsahi
15.00.
Klasse G 14 3.4 km:
1. Andreas Johnsen 13.49, 2.
Tommy Nilsen 14.06, 3. Robert
Halvorsen 14.30.

Redaksjon og ekspedisjon:

Iijjnitt

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

SchØnemann 20.55, 3. Tanja Vedal 22.11, 3. Ingrid Bergstrom
22.11,
Klasse K 16-49 3.4 km:
1. Anja HØnsi 16.22, 2. Trine SØbye 16.49, 3. Lena Dramnes 16.54.

Klasse H 50 3.4 km:
1. K.re Halvorsen 17.08.

Klasse K 16-49 10 km:
1. Christine Teig 38.03, 2. May
Bente Weng 38.31, 3. Anne Kaasa
41.08.

Klasse J 0-113.4 km:
1. Kathrine Furulund 17.50, 2.
Hege NØkleby 19.08, 3. Kari Bognerud 19.19.

Klasse K 50 10 km:
1. Eva Rustad 1.08.48, 2. Brit Olsen 1.22.59, 3. Inger Skaug
1.24.23.

Klasse J12 3.4 km:
1. Ingeborg Enger 17.18, 2. Vibeke
Myhre 20.27, 3. Veronica Svendsen 20.47.

Klasse K 50 3.4 km:
1. May Myhre 28.57, 2. Edit Falander 29.16, 3. Solveig Kjensli
30.47.

Klasse J 13 3.4 km:
1. Hanne Marsdal 24.05, 2. Line Klasse H 16-49 10 km:
Gievik 24.06, 3. Jeanette Hen- 1. Kjell Terje Holen 34.26, 2. Viggo Hansen 34.45, 3. G1Ør GlØrsen
riksen 24.32
35.00.
Klasse J 14 3.4 km:
1. Tove Helene Schou 16.24, 2. Klasse H 50 10 km:
Tone SØrfjord 21.07, 3. Kristin 1. Oddvar HØnsi 39.14, 2. RoifLybk 42.43, 3. Thor Kr. Olsen
Berg Olsen 22.59.
43.33.
Klasse J 15 3.4 km:
1. Elin NØkleby 18.03, 2. Cahtrine

Annonsepriser;
Privattelefoner:
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35
Ann. kons. Ella M. Wenhi 92 63 39
Ann. kons. Solveig Eriksen 06/83 72 56

Avisen trykkes I Indre SmaaleneneS Avis

1, side pr. mm kr 5.95
Aim, phass pr. mm kr 2.70
Tekstside pr. mm kr 3.70
lnnhev.frisl: Rubrikkann.:
Mandag ki. 12.00
Forretn.ann.: Mandag kh. 9.00

Abonnementspris:
Kr 110,- pr, halvAr, kr. 220,- pr. Ar.

