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SkepsI*s til sp I*.Ilehall

Brák
Ved 11-tiden fredag kveld matte lensmannen rykke ut og stoppe en ungdomsfest i Ytre. Naboer
var blitt forstyrret av hØy musikk
og uvettig bilkjØring.
Samme kveld ble en russebil
stoppet i Ytre. Det ble funnet et
opplysningsskilt som det sto Ytre Enebakk pa inne i bilen.
Det var blitt skrudd ned langs
riksveien.

Flatebysenteret har fãtt et nytt tilbud. Ikke alle er like glade for det.
I Lokalene ved siden av frisørsalongen har Bjorn Sand
startet en spillehall. Denne har vart i drift to - tre
uker, og enkelte naboer og n2eringsdrivende I senteret
kan styre sin begeistring.
Motorisert traflkk mile pA senteromrâdet har Økt betraktelig
siden spillehallen ãpnet for kort
tid siden, og lensmannsetaten
har allerede vrt ute med advarsel p.g.a.dette, og p.g.a. Øldrikking utenfor lokalene. Innehaver har butt gjort oppmerksom pa at man ogsà har ansvar
for det som skier utenfor lokalene.
Forbudsskiltene mot motorisert ferdsel lime pa senteromrádet er na godkjente, og ved overtredelse ma man regne med at vi
firmer fram gebyrbiokken, sier
lensmannsførstebetjent
Stig
Hansen.
Bygningsrâdet godkjente 6.
april sØknaden om a starte spillehail i lokalene vegg i vegg med
frisØrsalongen.Men de tok forbehold om eventuelle merknader
ved utsendelse av nabovarsel. Og
noen innsigelserhar forelØpig ik-

ke kommet.— Men vi bar ikke
motatt kvitteringer for nabovarsel fra alle naboene enda, sier
bygningssjef Stein Marsdal
Bygningsrâdet tok ogsâ forbehold om at dersom virksomheten fØrer til urimelig sjenanse,
ma man vre forberedt pa at tiltaket kan bli stoppet.
Vignett bar vrt i kontakt med
en del av naboene pa Senteret og
i umiddelbar nrhet, og deter pa
det rene at flere har mottatt nabovarsel. mens andre ikke sier at
de ikke har motatt slikt varsel.
De fleste gir utrykk for at driften
ved spiuehallen s langt ikke har
vrt plagsomt sjenerende, men
at moped og motorsykkeltrafikken bar Økt betraktelig inne pa
senteromradet hvor dette er forbudt.
Sosialleder Knut Johnsen bekrefter at kontoret bar hatt henForts. siste side (1)

Biltyverier
Natt til sØndag ble det stjálet
en bil fra Ekebergdalen. Den ble
senere funnet igjen i Blystadlia.
Da var den sterkt ramponert.
Samme sted ble det ogsá gjort
forsøk pa a stjele to andre biler
samme natt. Det er 1 stedet gjort
innbrudd og en god del herk
pa disse bilene.
Det er ogsà stjàlet en bil ved
Vaslestad. Bilen ble funnet igjen
i Kirkebygden. Da var den sa
sterkt ramponert at den neppe
kan bli kjØrbar igien.
Forts. siste side (3)

Det var stor aktivitet i hallen da Vignett kom pa besØk. Mark Edhouse (i midten ) var en av unydommene
som passet butikken. Til v. Kine Salvesen og til hØyre
Janne Bergersen.

Forsinket 1. mai taler
1.mai i Enebakk ble markert pa tradisjonelt vis,
med frokost pa Enebakk ungdomsskole, gudstjeneste,
og 1. mai tog fra kirkebakken og rundt pa Lotterudfeltet.
Tilbake pa Enebakk ungdomsskole var det forskjel
hg underhoidning, ungdomsapell og tale for dagen.
Dagens hovedtaler, Rolf Lasse Lund 1t imidlertid yente pa seg. Tre kvarter for sent ankom han Enebakk
ungdomsskole.

Side 10

________ --- - - - a&n kan og br pe
i v7parsw og

•

FA gode râd av Anne- Lise

F•LL
i UR BRILLESENTER
AS
ANN E-LISE RAM, OPTIKERMESTER

Idrettsvn. 20 1400 Ski -hf. 87 50 30

METZLER
I
I
I
I
I

.----- ___.______

• Latex-skum I Alen gir
den behagelige folelsen
av 5 g5 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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Borgerlig
konfirmasjon
Vi bekiager at et av navnene
lista over borgerlige
konfirmanter som vi presenterte i forrige nummer var
falt bort.

pa

i:

Go'gutten var
Sven Terje Straith

Gudstjenesteliste
for Enebakk
Torsdag 4. mai
Mari kirke kl. 11.00: v/Øvstegárd. Nattverd.
Stranden bedehus, Flateby,
ki. 11.00: v/Helgheim.
Nattverd.

Ellen Rosenberg,
Flateby,
er ogsã blant konfirmantene i LØrens
kogs nye râdhus førstkommende sØndag. ( 7.
mai).

War Kolbenstvedt
er av helse - og sosialstyret
oppnevnt til brukerrepresentant
i styringsgruppa for PU.

Søndag 7. mai 1989
Enebakk kirke ki. 11.00:
v/Helgheim. Nattverd.

Gruppa bestár fra fØr av av Tore
Henriksen, Glenn Robert Skaug,
Anne
Grete
Lossius,
politikere,og helse - og sosialsjef
og skolesjef.
fyller 3 ár fredag 5. mai.
Mamma, pappa og lillesØster
Tina gratulerer deg sá mye
med dagen.
Sentralsykehuset 28.4.:
Vi har fátt en stor gutt!
Heidi SkiIlebk og
Runar Holm

Hurra!

SØndag 7.5. ki. 16.30 (B)
kr 15,-:

MØte med
Arne Nordheim
En glad nyhet til alle musikkinteresserte. SØndag 7. mai kommer Arne Nord.heim og Aage
Kvalbein til Enebakk. Det blir da
huskonsert hjemme hos ekteparet AambØ pa Kopä.s.
Nordheim vii her fortelie om
sin musikk og om hvordan han
komponerer. Han vil ogsá spille
en del egne verker.
Aage Kvalbein vii spilie cello.
Det vii ogsa bh sang av Manit Osnes AambØ, og Arlid AambØ vii
spilie.

SKATTEN PA
SJØRØVERØYA

Ki. 18.30 (U) kr 25,-:
BIG

Ki. 20.30 (V) kr 30,-:

Torsdag 4. mai er Kristi Himmelfartsdag, dvs. ingen
kino. SØndag 7.5. vil derfor bli første filmvisningsdag I
mai mined.
Skatten pa sjørøverøya, en oppfylt en dag han en pa tivoli og
tegneflim iaget etter boken med prØver lykken! Han blir virkeiig
samme navn, og en viktig opp- stor! Josh' kropp blir 35 an, men
lysning, den han svensk tale. Det inni er han fremdeles bare 12. En
blir derfor en fin og spennende morsom komedie som er Ønsket
opplevelse for bade store og smá av mange.
A vre med lile Jim pa jakt etter
Pa voksenforestiuingen mØter
sjørØverskatten, og ekstra spen- vi Amanda Ooms og Jon Eikemo
nende blir det nar han treffer sjØ- i Oddvar Einansons flume KararØverne.
chi. Handlingen utspiuler seg i et
Ungdomsfllmen er Ønskere- nankotikamiljØ, eiier nankospaprise pa Big.
neren Elkemos kamp etter a fA
Josh er 12 an gammel og lei av a tak i storhaiene for en gangs
bli fortait hva han skal gjØre, skyld. - Han van frustrert over at
hvor han skal gjØre det og nan. det bane var smáfiskene som ble
Han han derfor et sterkt Ønske tatt.
Inger
om a bli stor, og dette Ønsket blir

Enebakk Senterparti:

Virksomhet fram
mot sommeren
23. mai skal Senterpartiet ha et âpent mote med stortingsrepresentant Anne Enger Lahnstein i Enebakk
herredshus. Emnet for motet og tidspunktet vil bli annonsert senere.
Ellers pa programrnet i var han
Senterpantiet medlemsmØte 20.
juni.

Oiav Killerud, kasserer Manit
Tysdal, studieleder Tormod
Kjeldsen, valgieder Knut Sol-

Partiets studierinrer bar 20 del-

berg unsdomskontakt, Tove

tagere med emne: Norge - EF, og Stang Kjeldstrup og styremedskal ha et avslutningsmøte hvor lem Magne Hagen.
medlemmene innbys.
I kommunestyret for SenterparSenterpartiets styre i 1989 be- tiet sitter Thorvald Ungerness,
star av:
og Anne Marit Ness.
Leder, Viggo Thorshov, nestleder
Viggo Thorshov
Sigmund Sundbye, sekretr Jan

KARACHI
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Mi13Ø - várt ansvar?
Se ann.

pa

Enebakk
Dugnad
og Mari kirkegárder.
Se ann.
Betel
Ukens mØter.
Se ann.
Flateby Kino
Ukens filmer.
Se ann.
Emaus
MØtene fortsetter.
Se ann.

Mamma'n var fyller 25 âr den
6/5.
Gratulerer med dagen!
Even, Vegar og Leif Erik

Bonn
Sist hØst kom det en
sterk oppfordring fra Kirkern Øtet om at menighetene og frivillige organisasjoner ma pñoritere
bØnnen i sine sarnvcer og i
fork ynnelsen.
Om de fØrste kristne leser vi i Ap.gj. 2.42: Trofast
hoidt de seg til apostienes
icere og sarnfunnet, til
brØdsbryteisen og bØnnene. BØnnen har aUtid
stàtt sterkt i rnenighetenes
liv, men nàr detfra pinsen
1989 legges opp til en .<bØnneaksjon" fra Kontaktforurn for Evangeliering, sá
vii vi oppieve en konsentrasjon om bØnnen i tiden
som kornrner, og vi vet at
det vii bli til veisigneise og
nytt liv bade for den enkelte troende og for menighetene, for bØnn er a lukke
Jesus Kristus inn i sitt liv.

Aiunser loses
av folk flest
Nãr bØnneaksjonen har
vart ett dr, vii den gá videre og understreke andre
sider ved kristenlivet. Fra
pinsen 1990 er det evangelisering som vii bli satt ifokus.
Pa lands basis kommer
boken Lcer oss a bev net til
pinse. Kong Oiav har skrevet et forord i denne boken.
I vâre menigheter vii vi
markere starten pa denne
bØnne-aksjonen ved a deie
ut brosjyren La oss be
ved gudstjenester og mØter. Menighetsrãdene har
dessuten tatt initiativet til
àfá iaget noen bØnnekort
for menighetene i Enebakk. Dise vii net bli deit ut
i kirkene og i andre sammenhenger. Det er et Ønske om at bønnekortet vii
inspirere til felles bØnn.
Husk: Det er rnakt i de
foldede hender.
S. Heigheim.

El

râdet, og stikkledninger fram til
boomradene i Vik/Táje Rákenomradet vii koste sitt.
- Prosjektene ma samordnes.
ForelØpig han vi ikke oversikt
over finansieringen, men det ma
bli med egne m.idier, store ian og
statstilskudd, samt refusjoner og
tilknytningsavgifter fra bednifter
og private.
Halvorsen redegjorde ogsá for Utbygningspianer og hytteproblematikk, et tema som opptok
flertallet i saien sterkt. Han sa at
man fortsatt yule fØre en restriktiv hyttepoiitikk, ikke bane av
miljØhensyn, men ogsa av hensyn til kretsens infrastruktur.
Han viste til daglige sØknader
om bruksendring, og sa at navrende kommunepian setter grenser for bruksendring i dette omradet, og at en endring av denne
politikken ma tas opp ved mliening av kommunepianen. ForelØpig er det lagt opp til en boligtllvekst pa 25 boliger âriig
fram mot 2000. Her ble han imØtegatt av folk i salen som viote til
at hyttebeboerne alierede hadde
vrt i omradet i arevis, og benyttet seg av bade skoler og serviceapparat, siik at om de fikk bruksendring yule det ikke ta av kvoten.
Flere av de frammØtte etterlyste ogsá bedre kontakt meilom
kommune og beboere underveis i
pianarbeidet, mens administra-

sjonen pa sin side med ordfØreren i spissen mente at man hadde
oppfyit sin informasjonspiikt.
Mange var ogsá interessert i nár
stikkledningene kom ut til boomrádene, men her flkk folk ikke
noe fyllestgjØrende svan. En lØsning kunne vre at folk i et omrade gikk sammen og la den sjøl.
Kommuneadministrasjonefl
matte ogsá tale handt skyts for
tidligere unfallenhet i forhold til
og Aage
hytteinvasjonen
Og da han henvendte seg til de
andre i administrasjonen nstet
de ogsa pa hodet. Lenger kom
man ikke!
Innledningsvis i motet orienterte teknisk sjef om gang/sykkelvei iangs Sagstuveien, og kunne opplyse at opprustingen nà en
like om hjØrnet, og at det en sØkt
penger til prosjektet fra Aksjon
skoleveg.
Gang og sykkelvei Váguiveienl
Orreveien er ogsá pa
trappene.Reguleringngsplanen
en páklaget av Vegkontoret og
skal til departementet. Det en bevilget 2,5 mill til prosjektet, som
man haper kan gjennomfØres i
1991.
Gang/sykkelvei Kvernstuenl
Raken er ogsâ prioritert. i norsk
vegplan, i 1992 og det er engasjert konsulent i samanbeid med
vegkontoret for utarbeiding av
planer. Man vii prØve a framsynde dette prosjektet slik at det
kan tas sammen med kloakkeringen.
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KjØp ikke Nescafé
Er oppfordringen Ammehjelpen gir til norske forbrukere. Nescafé er et Nestle-produkt som
gir selskapet betydelig fortjeneste. Samtidig er det et produkt vi
lett kan velge bort ved a kjØpe et
annet merke.
BOIKOTT NESTLE
15. mars i àr lanserte Ammehjelpen boikott av det multinasjonale seiskapet Nestlé.
Samtidig ble den internasjonale boikotten lansert i England.
Til ná har 7 land i Europa og USA
sluttet seg til boikotten i protest
mot melkepulver-produsentenes
markedsfØring av morsmelkerstatning. I tillegg stØtter organisasjoner i 20 land, de fleste uland, boikottaksjonen mot melkepulverindustrien.
Edward Kennedy: -Kan et produkt som krever rent vann, gode
sanitre forhold, skikkelig famileinntekt og foreldre som kan lese bruksanvisningen, brukes
riktig og trygt i et omrâde hvor
vannet er forurenset, kloakken
flyter i gatene, fattigdommen er
utbredt og analfabetismen er
hØy?>>
Produktet det gjelder er melkepulver for spedbarn, og omrádet
er den tredje verden. SpØrsm.1et
ble stilt av Edward Kennedy i
1978 under en senatorhøring om
internasjonal barnernatindustris
virksomhet i u-land. Svaret var
nei dengang og 10 ár senere er
det fremdeles nei.
Verdens Helseorganisasjon
vedtok i 1981 et regelverk for
markedsfØring av morsmelkerstatninger. Dette regeiverket ble
laget for a beskytte barn i hele
verden mot uetisk markedsføring.
En verdensomfattende boikott
av Nestlé som varte i 7 ár ble avsluttet i 1984 ved at Nestlé sa seg

vihig til a fØlge Verdens Helseorganisasjon sitt regelverk. Pa
tross av dette fortsetter Nestlé og
andre barnematprodusenter sin
agressive markedsføring i den 3.
verden. Praksis er endret en del,
men metodene som benyttes i
dag er desto mer effektive og far
store negative konsekvenser for
spedbarns liv og helse.
40 000 barn dØr liver dag (Unicef's ârsrapport) av arsaker vi
lett kan gjøre noe med. Mage- og
tarminfeksjoner, diaré og uttØrring utgjØr stØrstedelen av ârsakene. Disse sykdommene kan
forebygges gjennom amming.
Det brukes 'millioner'> av kroner
for a vaksinere barn i u-land, og
sa dØr barna kanskje av en '<sykdom'> som mennesker har páfØrt
dem - gjennom uetisk markedsføring av morsmelkerstatning.
Nestlé er ikke den eneste melkepulverprodusenten som blir
boikottet pga. sin uetiske markedsfØringspraksis. Nestlé er
imidlertid verdens stØrste melkepulverprodusent og har datterseiskap i Norge. Derfor har norske forbrukere et ansvar.
Du kan vre med i arbeidet
for a beskytte barn i verden mot
et produkt som i de fleste tilfeller
er unødvendig.
Ammehjelpen oppfordrer derfor enke1tpezQrierogorganisa-.
sjoner til a gi sftt lille bidrag i arbeidet for a gi barn i verden et
bedre vern mot utnytteLse, sykdom og død.
Ammehjelpens Internasjonale
Gruppe
Aud Karin Holmern. og Cecilie
Heian.
Ammehjelpen i Enebakk
v/SØlvi A. Lysfjord
og Ann-Kristin Siljeholt

Dinerensierte
filknytningsavgifter
Differensierte avgifter, det hØres fint ut. Bedre enn a si at et enstemmig kornmunestyre, pa mer
to representanter, gikk inn for en
uhØrt forskjellsbehandling av
Enebakks innbyggere. For det er
dette det dreier seg om.
KjØper du en tomt av kommunen eller dennes tomteselskap, premieres du med en avgift
pa kun kr 10000,-.
Er du sâ (u)heldig a eie en tomt
eller ferdig bolig og bor nr kommunaltekniske anlegg, vii du bli
straffet med en avgift pa kr
30000,-. Har du derimot valgt a
bosette deg langt unna disse
kommunaltekniske anlegg vil du
fA et avslag pa kr 10 000,- for din
tilknytning, og da betale kr
20000,-.
Dette skulle bhi enklere a administrere, hevder râdmann
BjØrn Halvorsen. - Skal det brukes maleband? Med andre ord, to
nre naboer kan med hjelp av
dette maleband fA en kostnadsforskjell pa kr 10 000,-.

Uansett hvordan vi ser det, de
som eier, subsidierer for dem som
skal til a eie.
I tillegg skal sa de som bor pa
strekningen Ráken til Gran betale enda mer enn resten av kommunen fordi der ikke bor mange
nok til a dele kostnadene? Bortimot 30% av ytre Enebakks
innbyggere bor her. I tillegg er
det i dete omrâdet Enebakk
kommune vil ha sine arbeidsplasser.
Er det vi, oppsitterne som eier,
som skal subsidiere Det Sentraliserte Enebakk?
Vi trodde at alle var likeverdige innbyggere i denne kommunen. <Kommune" star tross
alt for Fellesskap.
Nei, kjre kommunerepresentanter, la oss fA lik behandhing i
denne kommunen. Det er ikke
innbyggernes fell at Enebakk
kommune frem til i dag ikke har
greid a rote frem noen Mare retningslinjer.
Monica Bakken
Ytre Enebakk

Spiellehall
a Flateby
Etter hva en kan forsta av
Akershus Arbeiderblad den 27/4
skal det na muligens komme en
spillehall pa Senteret pa Flateby,
og nabovarsel skal sendes Ut om
bruksendring.
Spillehahien er der alt. Er den
satt i gang ulovlig?
Hva med lokalbefolkningen pa
Flateby. VII de ha en spillehall?
Vil de ha en hail hvor ungene kan
bruke en hel del penger. Hvor
vanskelig blir det ikke for de foreldre som arbeider a kontrollere
ungenes besØk pa senteret etter
skoletid?
Er foreldrene oppmerksomme pa
den ansarnhing av kjØretØyer som
flnnes pa senteret, og den stygge
kjØringen. Er det ikke iitt be-
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tenkelig at vi pé Flateby skal livnre forretningsdrivende pa
denne méten a tjene penger pa?
Unnskyldningen med at ungdommen ma ha et sted a vre
holder ikke. Ingen tror vel at det
er motivet for en spillehall.
Kan politikerne ikke si Mart
fra at dette vil vi ikke ha I kommunen? For de tror vel heller ikke at foreldrene stort sett er begeistret. NA kan en vel mene at
det er dyrt a ha lokaler som stér
tomme, Men hvis en forhØrer seg
om husleiene for noen M kvadratmeter, kan en jo forsta at vanhig
forretningsdrift vel knapt kan
vre lØnnsom i en del av lokalene.

Flateby - boer

8-16
problemet
Har dere sØkt om barnehageplass uten a fâ det? I sâ fall har
dere sikkert et 8-16-problem. Hva gjØr vi med barnet i arbeidstiden. - For dere har vel ikke rád til a vre hjemme for a
passe bamet med de prisene og
den skatten som vi har I dag.
Det er ille at det ikke er barnehageplasser til alle, i velferdssamfunnet Norge. Oppgaven har
butt for stor til at kommunene
klarer a lose problemene selv. Likevel Or mange private ikke by
til a opprette barnehager nar de
sØker om konsesjon.
Som barn flkk jeg alitid hØre at
man ma hjelpe andre nér de er i
nod, det synes jeg er et godt
prinsipp.
er det
tide vi far by til
hjelpe hverandre til et problemfritt samfunn!
Karsten ButenschØn
Enebakk Unge HØyre
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Utidig
Kommuneadministrasjonen invitrtejqeonsdag
Enébdkk.'
til inf6rmasj6nsmOe om klOakkpl&e1
MØtet ble holcit pa Mjcer ungdomsskole, og oppslutningen var stor.
Det ble orinetert greit ogforstáetig om planer og prosjekter I kretsen. Det gjaldt kloakk og trafikksikring.
Pausen benyttet folk til a samumfare kartverk og konsultere rádmann, ordfØrer, politikere og folk i teknisk
etat. Vi hadde ncer sagt hurra og bravo, og gitt stjerner I
boka for vilje til dialog og kommunikasjon.
Sâ skier det beklagelige. lkke bare blir spørsmàlsstillere
tidvis mØtte med arroganse og avfeid med klisjeer: Man
opplever at kommunens Øverste politiske myndighet blir
personlig og gàr I rette med folk i et offentlig forum. En
slikfremgangsmâtefinner vi utidig. Private oppgjØr bØr
tas pa kammerset, ogfolk bØr motes med respekt. Vi har
forsàelse for at kommunale myndigheter har problemer
med tàlmodigheten nàr deres gjentatte redegjØringer ikke nàrfram. Vi harforstàelse for den restriktive linje det
legges opp til I hyttespØrsmâlet. Men administrasjon og
politikere ma kunne ta kritikk og svare anstendig nàr
det inviteres til dialog. Det holder ikke ci si at Enebakk
ailtid har vcert godt styrt, og det holder ikke ci mote folk
med: Alle er vi mennesker og alle har syndet ! Selvkritikk er ogsci en dyd. Og er Enebakks politikere gode,
er i alle fall ikke alle like dydige!

fra

PECO-KL/ER
Kort
pike fra
Lang
pike fra
Gutt

Prosiekt
lokalkunnskap

352m.•

425.

Vi forer
ogsa caper,
jakker og
skaut

11 ... det

II.

D02a
4a.0 TEKSTIL,%-

Ytre Enebakk
v/Tangen Bro, tlf. 92 47 20

Forrige uke arbeidet 8 kiassene
ved Enebakk ungdomsskole med
emnet lokalkunnskap. Starskuddet gikk mandag, da elevene var
samlet i herredsstyresalen for a
høre Ole Weng fortelle fra gamhe
dager. I lØpet av uka har elevene
jobbet med forskjelhige emner:
Skogplanting, forurensing fra
jordbruket, forurensing genereilt, RausjØ skole, kultur i Enebakk, arbeid, arbeidsplasser og
planer for nye arbeidsplasser etc.

I neste nummer av Vignett. skriver noen av elevene om disse emnene.

.5OTTERBECK
Rep. rust
eller skade?
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Kj"ent i Enebakk

Arne Antonsen, Ytre Enebakk
Rita Wenli Borgly, Enebakk

I var konkurranse i nr 14 var det Hammeren skole som skulle gjenkjennes. Heller ikke det noen hapløs oppgave. 38 smâ
og store enebakkinger ringte inn riktig
svar, og de heldige vinnere av pengelodd
er:
Tor Martin Fossum, Dalefjerdingen

Her kommer et nytt bilde. Vet du hvor
dette er, sâ ring telefon 92 60 04, eller
skriv til oss innen førstkommende tirsdag, og du blir med i trekningen om nye
!odd I pengelotteriet.

WpmVIf10Ilett fyllep 5 är
og inviterer alle barn fra 5 til 12 âr til

TEGNEKONKURRANSE
Tema er
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Turorientering
Jgsâ i âr vii orienteringsklubbene pa Nedre
Romerike arrangere turorientering, og Ralingen
O-klubb starter Opp 4.
mai.
Hva er turorientering?
Turorientering er for turgáere.
Du skal finne ,poster,) som arrangørene har plassert pa tydelige terreng-detaijer i skogen. RØde og hvite o-flagg er plassert ved
store steiner, pa myrer og koller.
Du bestemmer selv om du vii ga
alene eller sammen med familie
eller venner. Her kan barn, foreldre og besteforeidre ha felles
gleder i naturen.
Utgangspunktet for turen kan
du i stor grad velge selv. Det er
ogsâ opp til deg selv hvor mange
poster du vii oppsØke pr. tur.
Postene star ute det meste av

Dagsenter for funksjonshemmede:

Mangler lokaler
Helse og sosialstyret
har avs1tt søknaden fra
Samordningsrádet for
funksjonshemmede om a
fâ bruke en av stuene pa
sykehjemmet til dagsenter for voksne funksjonshemmede.

skulle arbeide videre med tanke
pa a ra opprettet et dagsentertiibud. Med den store oppslutningen og interessen for samlingene
mener brukerne at dagligstuen
pa Kopas blir for liten, og det var
bakgrunnen for henvendelsen
om a ra bruke en av stuene pa sykehjemmet til formalet.

Styret gir imidlertid utrykk for at
man en positiv til det tiltaket
som Samord'gsrãde har sal- I
gang, og at man vil hjelpe til a
flnne andre lØsninger.

Samtidig med at Samordningsrâdet sØkte om a fá bruke
en av s:uene pa syka
t Lii.
dagsenter, Ønsket dé a fá miljØbussen med sjafør stilt til disposisjon til henting og bringing av
brukerne. Helier ikke dette kunne helse og sosialstyret ga med
pa da miljøbussen ikke har noen
fast sj afør. Bussen kan imidiertid
lanes Ut til formalet nar den ikke
brukes av andre, og sØker ma da
selv skaffe sjafØr som pleie og
omsorgsleder godkjenner, sier
helse og sosialstyret.

Det var i desember I qor at
Samordningsràdet inviterte til
oppstaringsmøte for Dagsentertilbud til funksjonshemmede.
Motet ble holdt i dagligstua pa
Kopás. I Januar ble det ogsa
holdt et par samlinger med god
oppslutning, og pa det siste motet ble det valgt en gruppe som

Innleveringsfrist 1. september
Vi premierer 10 tegninger
1. premie - walkman
2. premie - joggedress
3. premie - Enebakk-spillet
4.-10. premie - T-skjorter
Diplom til alle som deltar

Annonser leses
av folk flest

I

Vàr-/sommernytt
Kjempeutvalg I
var-/sommersko
til alle anledninger

De beste tegningene kommer
I

1I,ØIlift

sommerhalVâret. Ofte er det ett
sett med <<várposter>' og nye poster om hØsten. Alt etter hvor
mange poster du oppsØker, kan
du samle poeng til bronse-, sØlveller gullmerke. Holder du pa i
flere hr, kan du vinne plaketter.
PA ápningsdagen vil medlemmer fra klubbene vre til ste
de og gi informasjon og instruksjon i bruk av kart og kompass
Dette vii sje pa Blystadlia skole
Marikollen klubbhus og Streifinr
sportshytte for Riingen OK
Gjerdrum OL har apning p
Kogstadvangen.
Turorientering er en ypperli
mate a bE kjent i skog og marl.
pa. Noen av klubbene har ogs
knyttet lokaihistorie og geograf
til plasseringen av postene.
Deltagerposer selges hos Ene
bakk Sport og Fritid pa Flateby

13. september

Jury: Leikny Derlick
Eivind Jentoft
Soveig Eriksen

Vi fører
ogs

helsesko

Sorte
eller hvite
Basketstøvler
i stoff

i stort utvalg

Tegningene sendes:
Stedet for kvalitet og service:

iftjfl tt
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postboks 62, 1912 Enebakk

Mary Hedemanns Eftf. Is
SKOTØYFORR[TN I NG
Jernbanevn. 11, 1400 Ski

- hf. 09/87 59 06
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Liten oppslutning om miljØmØte
Av OddbjØrg
Kristiansen

MiljØpolitikken ble satt i fokus da Venstre og Sv
hadde ãpent mote I kommunestyresalen sist torsdag. Et viktig tema, men kun 20 enebakklnger mØtte opp for a høre hva fylkespolitikere fra Venstre, Sv
og De grønne hadde a legge fram for høstens vaig.
Aktuelle emner var storflyplass, vannforurensning,
sØppelproblemet og markagrensa.
FØrst ute var stortingsrepresentant Tora Houg fra
SV. Hun mente at miljØpolitikken VII bli en viktig sak i
valgkampen, og hun inviterte
Venstre og De grØnne til samarbeid. Her ma storsamfunnet
og fellesskapet arbeide sammen, alene greier vi det ikke,
sa hun.
Alle ma vi ofre noe, og rettferdighet ma til bade i goder
og pâbud. Det er ikke nok
med blyfri bensin og katalysatorer.
Men for a komme videre ma
kapitalen temmes. Som eksempel nevnte hun oljeprisen.
Hva hjelper det om den Øker
og vi far det bedre, nâr det blir
bare verre i de u-land som
skal kjØpe den.
Hun tok ogsâ opp spØrsmâlet om vi virkelig trenger en
fly hovedilyplass. I fØlge de
planene som var lagt fram
skulle man tro at hele Norges
befolkning skulle vre i luften samtidig. Valget av Hurum til sted for en eventuell
flyplass kalte hun ren galskap
Neste pa talerstolen var
Venstres Bent LØftingsmo.
Hun fokuserte pa at miljØpoli-

tikk er av egeninteresse. Med
helse, trivsel, rent vann og ansvar for neste generasjon. Vi
ma fA en variert og desentralisert miljØpolitikk. Det innebarer vekst og det ma satses
mere pa miljØarbeidsplasser,
mener Venstre.
Landbruket bØr endre produksjonsopplegget, bli mere
Økologisk. Hensynet til den
internasjonale ranunepolitikken er viktig. Vi ma ogsâ fA en
beredskap mot Økologiske katastrofer.
MIIjØlre ma inn i
grunnskolen.I fØlge LØftingsmo burde miljØ - kultur vitenskap bli et nytt fag ved
alle lrerskoler.
Sist ute av hovedtalerene
var Olav Benestad fra De
grønne. Han tok opp en del
miljøvennlige tiltak som de
hadde i sitt program.
Devil blant annet ha forbud
mot all bruk og import av
klorbleket papir.
Det ma ikke gis dispensasjoner pa utshppstillatelser.
De VII ha kildesorterin av
avfall, og avfall ma brukes
som en ressurs.
Videre vil de styrke jord-

Fylkespolitikerne
tok for
seg
storflyplass pa
Hitrum,
vannforurensing,
sØppelproblemer
og
markagrensen.

bruksutdannelsen. Ha en
overgang mot mer økologisk
jordbruk. kjemikaller ma ikke
selges til landbruket, og
kunstgjØdsel ma bli avgiftsbelagt.
Oljevirksomheten skal nedlegges. Rasjonering og hØyere
avgifter pa bensin, diesel og
olje.
Utbygging av motorveier
ma stoppes, og fly hovedflyplas.s er unØdvendig. ha heller
bygge Ut jernbanenettet, og
enapne nedlagte baner.
Vi ma styrke og bevare
mangfoldet pa jorden, sa Benestad i sitt innlegg.
Etter hovedinnleggene var

det underhoidning av visegruppa Blst 73 fra Flateby.
Den bestar av Britt Gaathaug
som spiller gitar og synger, og
Trude Johannessen og Turid
Ramberg som synger.

fØres flere fag sâ matte noe Ut.
Det ble lagt fram en del
synspunker til SV9 angaende
jordbruket. En liten diskusjon
ble det ogsa angaende intensiv og ekstensiv drift.

De underholdt blant annet
med en vise som omhandlet
alle engangsting vi bruker pa
var engangsjord.

Det ble ogsa reist spørsmàl
til De grØnne om hvordan de
hadde tenkt a orgarusere
bensrnrasjoneringen.
Noe kritlkk korn ogsâ Earn
om for mange ord og for lite
handling,
Til slutt ble det gitt en oppfordring til toppolitikerne, om
ha miljØpolitikken bli til noe
mer enn gulrotspisning.

Senere ble det anledning til
A komme med innlegg og
spørsmál om kveldens tema.
Her kom det spørsmai til
Venstre om hvllket fag de
kunne tenke seg a ta ut av
skolen. For skulle det na inn-

Kloakkering av Ráken

Hovedledningen klar 1'* 1991
Endelig skal det bli orden pa kloakkforholdene
I Ytre Enebakk. I alle fall
om man skal tro de tall og
fakta som den kommunale administrasjon og politiske ledelse la fram pa et
informasjonsmøte
pa
Mjer ungdomsskole forrige onsdag. Mellom 80 og
100 personer hadde mØtt
fram for a hØre hva kommunen hadde a si om kbakkering, og hytteproblematikk og foreliggende planer. De fleste av
de frammøtte var personer bosatt i Vik - Râken
- Tangenomrádet.
- Jeg har et realistisk hap om at
hoveledning vil vre fØrt fram til

.OTTERBECK
Service
pa bilen?

Gran innen nyttàrsaften 1990, sa
ordfØrer Kâre KjØile.
Og mulighetene er der jo. Forprosjektet for framfØring av hovedledningen til Gran er i alle fall
vedtatt i badeteknisk styre og
formannskap. Teknisk sjef Torgils Opedal som orienterte om
prosjektet, kunne ogsa opplyse
at teknisk styre na skal samarbeide med vannverket om videre detaljprosjektering, og at
anbudspapirene bØr kunne vre
ferdige fØr fellesfenen. I A fall er
anleggstart til hØsten mulig.
Opedal orienterte ogsa om utvidelse av renseanlegget i Ytre, og
sanering av gammelt ledningsnett i omradet.
Grunnen til at arbeidet med
kloakkering av Râken na skyter
fart, er ikke bare Ønsket om a
rydde opp i avlØpsforholdene i
omradet, men ogsa at kommunen i trad med kommuneplanen skal tilrettelegge for ytterligere 8 - 900 daa nringsomrade
pa Gran. Den nye hoveledningen
vil ogsa gjØre det mulig for eksisterende bedrifter i omrdet a
koble seg pa det kommunale ledmngsnettet.
Folk i Raken/Taje omradet, og
langs riksveien fram til Gran vii
ogsa kunne fA orden pa sine av-

lØp I stedet for a ha disse gâ rett
Ut 1 bekk og terreng, som enkelte
gjØr i dag.
Det er alierede lagt ned mihlioner i kioakkplanlegging pa foreskjellige prosjekter i kommunen, og hoveiedningen
KvernstuenJGran, som skal legges hangs rlksveien, er foreiØpig
kostnadsberegnet til 11 millioner, inkludert ledninger, pumpestasjoner ved Rakenkrysset og
Gran,, trykkØkningsstasjon ved
Bakken, og nytt hØydebasseng.
Det er regnet med en kapasitet
pa 7000 p.e pa anhegget. Kapasiteten i dag er 2.200
- Mãlet vârt er a gjøre noe med
forurensingen, skaffe nye arbeidsplasser, rydde opp I hytteproblemene, og bedre veiforhoidene iomradet, sa radmann
BjØrn Halvorsen. - Det er tunge
Økonomiske iøft, men jeg vet ikke om vi hadde noe vaig! Han
regnet med at i tiilegg til de 11
millionene for hovedlening I R6.ken, vile utbedring av det eksisterende aniegg i Ytre komme pa
meilom 2 - 4 miliioner. vannverket vii matte investere miiiionbeiØp for a a vann fram i omForts. siste side (2) (2)

Pausen ble nyttet godt, og paneletfzkk mange spørsmâl
fra publikum.
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MILJOET
VART ANSVAR?
0

Seri*estart 89

Miljøvern angär oss atle. Fordi forurensningen av jord, vann og
tuft gjør at setve tivsmiljøet star i fare. Men vi ma handle NA!
Vi ma pávirke produsentene tit a fremstitte mitjøvenntige varer, og
vi ma pávirke forbrukerne tit a kjøpe dem. Vi ma sørge for at hushotdningsavfatt btir brukt som nyU ràstoff - gjennom kitdesortering og resirkutering.
Stott arbeidet várt for et bedre tivsmitjo!

Meld deg inn i Norges Husmorforbund
Kontakt Enebakk Husmorlag v/Marl Anne Stromsrud,
Bergskaugvn. 55, 1911 Flateby, tlf. 92 53 12.

Lite bus eller leilighet
med minimum 2 soverom, Ønskes leid i Enebakk. Minst
et ár Ira 1.6.89.
Tif. 92 7174

Dugnad pa Enebakk
og Marl kiftega0dep
Tirsdag 9. mai kI. 19.00
Enebakk Hagelag/Enebakk og Marl menighetsrád er ansvarlige for dugnaden. Oppfordrer folk
til a delta.

Enebakk kommune
Enebakk skolestyre
har mote i Herredsstyresalen tirsdag 9. mai

Fred Sandàs scoret seriensfØrste mál.
Lørdag var det seriestart i fotball, og Enebakks A - lag fikk et
skremmende mote med 4.
divisjon. Pa bortebane
tapte enebakkingene 5-1,
etter at hjemmelaget, Tistedalen ledet 4 - 0 etter
bare 12 minutters spill.

1989 ki. 19.00. Saksdokumenter er utlagt pa skolestyrekontoret.

Carsten H. BarbØl
leder

VERDEN
FOR
KRISTUS

JL
NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

Emaus Korttidsharnehage, Enebakk
har tedige stiltinger:

Styrer 1/2 stilling (fra 1 .8.)
Assistent 17 timer pr. uke (vikariat

14.8.89-30.6.90)
Reg. tønn. Fotger skotens ferier/fridager. Barneh. blir drevet av
Misjonssambandet og har vid praktisering av tovens kr. formâtsp.
Det forutsettes at de som titsettes bekjenner den kr. tro og vit arb.
etter gjetdende vedtekter og instrukser. Soker ma kunne gi oppt.
om dette. Krav om titfredsst. hetseatt.
Søknad sendes:
Misjonssambandet, Tuttinsgt. 4, 0166 Oslo 1, innen 13. mai.

Venter du

pa tomt I Nylende?
Enebolig 1977, 183 m2 brutto
pa 2015 m2 opparbeidet
tomtinaturtomt. Dobbel garasje. Stor sydvendt terrasse.
Inneholder bI.a. 4 soverom,
peisestue og hobbyrom.
Vt: 1.250.000. Lt.: 1.060.000.

Adr.: Bakkeli/Nylende. Eier: Sethern.
Visning etter avtale med eier i tlf. 92 46 75 eller megler

TRYTI EIENDOMSMEGLING A/S
Bevitting shaver: Adv. Helge A. Tryti
Fjettveien 55, 1914 Ytre Enebakk
TIt.: 09/92 55 70

Gunnielk Seierstad
Tistedalen tok fulistendig kommanadoen fra start. Laget ledet
hele 4 - 0 etter drØye 12 minutters spill. Det var en sjokkápning
enebakkingene sent vii giemme.
Tistedalen presset hØyt oppe pa
banen, slik at det gikk drØye 21
minutter fØr Geir Østli kunne
sende avgarde Enebakks fØrste
ordentlige skudd mot mal. Etter
vel haivspilt omgang, jevnet spillet seg ut, og enebakkingene var
av og til farlige foran Tistedalens

keeper. Seiv om Enebakk kom
hØyere opp pa banen, savnet vi
det kjappe en - touch - spillet ".
Man kan ikke vinne en fotballkamp alene i 4. division. Riktignok hadde Enebakk en stor sianse etter 44 minutters spili,da en
heading ble reddet pa streken,
men vi forlanger mer av et 4. divisjonslag.

de siste fern minuttene, sable det
ikke flere scoringer.
Tap 5 - 1 1 fØrste seriekamp kan
man vel ikke vre fornØyd med,
til tross for at det var fØrste kampenm Enebakk spilte i 4. division
pa 20 ár.

Kan bedre!

2. omgang.

her, var Enebakks trener KJe11

Tempoet sank betrakteiig etter
pause, men hemmelaget fortsatte a mote hØyt oppe pâbanen.
Etterhvert kom enebakkingene
mer til taktene, og de begynte a
produsere sjanser foran Tistedalens mad. Da Geir østli etter 28
minutter la ballen urn til Vidar
Pederstad foran ma.l, sa vi for 055
en utligning, men ballen slo i
tverrliggeren. Og typisk var det
at hjemmelaget la pa til 5 - 0 for
Fred Sandãs kunne utligne etter
en glimrende heading yel seks
minutter fØr slutt. Selv om enebakkingene dominerte kampen

Martinsens umiddelbare kommentar etter kampen. Og han
fortsatte:
- Vi spilte aitfor nervØst i starten slik at Tistedalen flkk 4 raske
nettkjenninger, og det ble for
rnye a ta igjen.Men vi skal jobbe
videre, og kommer helt sikkert
sterkere tilbake
Vignett oppfrodrer alle fotballinteresserte enebakkinger til a
mote opp pa Enebakk stadion
fØrstkomrnende lØrdag ettermiddag, da Enebakk skal spille
mot Sander IL.
Lykke til!

Man menighets barnehage

- Vi kunne spilt ut dette laget

Kampfakta

sØker etter

BARN EHAGEASSISTENT
Deltid med muiighet for senere utvidelse til hei stilling.

RENGJORINGSASSISTENT
Ca. 6 timer pr. uke.
Begge stillinger Ønskes besatt Ira skolestart hØsten -89.
LØnn etter gjeldende reg.
SØknaden sendes: Mari menighetsrád v/men.fullm., 1912
Enebakk. ForespØrsel om stillingen pa tlf. 92 42 72, tirsd.
og torsd.

NO,, moderne og rimelig

re"OsIOTTERB K
Apent

8-16

Onsdag

8-20

TH. 924414-924565

Tistedalen stadion: Tistedalen — Enebakk 5-1(4—O)
Enebakks mãl: 84 mm, 1 - 5
ved Fred Sandás
Enebakks lag: Jan Erik
Holmsen, Viktor Luther,
Fred Sandâs, Richard Bakke
(Frode Lindberg, 23 mm. ),
Gunnar Mathisen, BjØrn Jacobsen, Bjorn Ivar Stubberud, JØrn Skaug, Ronny
Lund, Geir Østlie, Vidar Pederstad.
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Tre av Arets Oscar-virmere
Arets film ma vel kunne
sies a vre Rain Man. Den
flkk Oscars for beste film, beste regissØr og beste skuespiller: Dustin Hoffman. Charlie
(Tom Cruise) og Raymond
(Dustin Hoffman) er brØdre,
men vet ikke om hverandre.
Charlie mØter sin bror som
bor pa institusjon for psykisk
utviklingshemmede. Raymond er autistisk, dvs. han er
i en tilstand hvor han ikke har
kontakt med omverdenen.
Det er en varm og god ifim
som man absolutt bØr fá med
seg!

MI
OI-;It RII

Det vii ikke bli vist barneflim i juni, men Flateby Kino
vii samarbeide med skolene for fâ til skolekinotilbud
i denne mãneden.
Det vii bli vist gratis kinoforestilling for barna 17.
mai ki. 16.00 Flateby kino.
Filmen som vii bli vist er Oisenbanden og DynamittHarry mot nye høyder>> og handeisstanden spanderer.
Se nrmere om dette annet sted i avisen.

a
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To gode venner, en Walt
Disney-kiassiker, og som
vanhig med norsk tale. SA her
kan bade store og sma hygge
seg med et uskyidig barndomsvennskap mellom to naturlige flender, en rev og en
hund som fØrer til komiske
komplikasjoner og dramatiske konflikter for de to smarollingene.
Skatten
SjØrØverØya er en
tegnet eventyrfllm basert pa
boka av samme navn. Om
gutten Jim som firmer et kart
en ode Øy.
over en skatt
Han mØter sjØrØverne som tar
kartet og setter Jim og yennene hans i fengsel pa Pirat-

pa

TILTALT
TILTALT
TILTALT
De tiltalte. Det er umulig
ikke a bli rørt av denne flumen. Det er rystende og fit,
uten at det blir spekulativt.
Filmens moral er kiar: Voidtekt er en kriminell handling,
ogsâ nár offeret er en provoserende, forfØrende kvrnne. Jodi
Foster spilte meget overbevisende og flkk árets Oscar
for beste kvinneilge skuespiller.
JOHN
CLE ESE

KEVIN t MK.HAE
CCRflS KliNE I'AnN

JAMIELES

pa

Flateby kino er stolte over
A kunne vise Tvillinger kort
tid etter premieren i Oslo. Det
begynte som et hemmelig
eksperiment - det perfekte
prØverØrsbarn skulle lages.
Men det ble ikke født ett, men
to guttebarn kom til verden.

Øya, men det ordnet seg he!digvis... Spennende barneffim
som ogsâ kan anbefales for de
slier minste, da den har
svensk tale.
Barnefilmer er ikke det det
blir laget mest av, derfor setter vi opp igjen Folk og røvere
I Kardemomme by for alle dere som sa den - og for dere
som dessverre ikke fikk sett
den fØrste gang.
Sigurd Drakedreper har
sensur 10 âr, men barn ned til
5 âr kan se filmen ifØlge med
voksne. Vi anbefaler filmen
for barn fra 7 fir. En film om
jarlesØnnen Sigurd, som vokser opp i en tid der konflikter
lØses med vâpen.

Og tvillingene var Schwarzenegger og DeVito som ble
separert rett etter fØdselen og
na treffes etter mange ar...
som det sa humoristisk sies:
<Kun deres mor kan se forskjeilen...'>

EN FiSK YE!) NAVN
WANDA
En fisk ved navu Wanda,
spekket med intriger, action
og mest av alt sláende replikker i beste Cleese-stil. Filmen kan ikke beskrives. Se og
dØm selv. Kevin Kline ble hedret med Oscar for árets beste
mannlige biroile. Flateby Kino vU ogsâ vise denne som
nattkino!

For 5. gang stilles kinopublikum overfor Dirty Harrys
rykende Magnus 44. Her er
Dirty Harry og dØdsspillet.
Filmen bringer nye aspekter
til rollen som Harry; Bade publikum, presse og politietaten
har for en gangs skyld et p0sitivt syn pa ham, men samtidig er han jaget vilt - under
dobbel ild fra en hevngjerrig
forbryter og en makaber morder.

En film av KNUT W. JORFALDo0 LRS RASMUSSEN

Onskerepriser
Kun deres
mr kan se
forskjellen.

Komedien Big om 12 ar set til a frakte heroin til Norgamle Josh som har et eneste ge. I Karachi oppsøker hun en
Ønske - a bli stor!! Og Ønsket norsk narkospaner (Jon Elkehans gâr i oppfyllelse. Johs' mo) som er frustrert over at
kropp blir 35 Ax, men inni er det ailtid er smafiskene som
han fremdeles bare 12. Og det- blir tatt. Her blir det spente fØrer selvfølgelig til mange fling....
Mai mâned vil by pa to
rare og morsomme situasjomusikk/dans ifimer. Salsa ner...
hotest, dirtiest dancing of the
Den andre Ønskereprisen er
Aksjon skyskraper, eller Die season. En Salsa-film med
Hard. HØyt oppe I skyskrape- heftig dana av Dirty Dancingren har 12 terrorister erklrt koreografen Kenny Ortega
krig.De er smarte og hensyns- som ogsa har laget flere mulØse. New-York politimannen sikkvideos for bl.a. Madonna,
John Mc.Lane har ikke noe Rod Steward,Cher o.s.
U2 - Rattle and Hum, ble
Ønske om a bli helt, men na
dannet i 1978 i Irland. Denne
har han ikke noe vaig!
actionfllm som slâr Dødelig filmen handler om deres USAturne. Det er den fØrste filmen
vapen.
Nâr vi fØrst er inne pa acti- som er laget om en av verdens
on-film, hva er mer naturlig mest populre rockegrupper.
enn a omtale den norske fil- U2 fans far her muligheten til
men Karachi hvor vi Sara a se gruppen fra beste setep(Amanda Ooms) som er pres- lass.

——————————————————————————————— ————————————————————m

8

Full fres for glad bygd
- Gi en dag - aksjonen
ble suksess. Det tverrpolitiske samarbeidet om a
hjelpe eldre og uføre til
vâropprydding I hagen
slo godt an, og ble gjennomfØrt med hjelp og
stØtte bade fra forefinger
privatpersoner og nringsdrivende.
Hjelperne mottok 17 henvendelser, deriblant fra
to av bygdas eldr-eboliger,
og Syke - og alders-

hjemmet.
Ved ødegárdstunet pa Flateby
skulle man ha ryddet bort sØppel
og krattskog, Ved Sykehjemmet
vile man gierne ha fjernet noen
orrekjrr, og ogsá ved Rustadtunet trengte man hjelp til a rydde
opp utenfor. En rekke privat
personer hadde ogsâ henvendt
seg for a fâ hjelp.
Ryddegjengen pa 30 personer
bestaende av politkere, husmorlagsmedlemmer, sanitetsfore-

ningsmedlemmer, og andre frivillige gikk pa med krum hals i
det iskalde vret.De ble fordelt i
seks lag, 2 lag gikk til Ytre Enebakk, to til Flateby, og to 1 Kirkebygda. Aksjonen startet klokken
halv ni og var unnagjort klokken
12.
Da sam.let styrkene seg til kaffe
og vafler pa kantina, hvor Ella
Kjensli og Bent Berger fra Sanitetsforeningen sØrget for serveringen.

/
Et av arbeidsiagene ifull sving med a laste rusk og rask
opp til en av tilliengerne: La get bestâr av Jan Erik Naf -

staci, BjØrn Larsen, Knut Dahl og Jan Wickstrøm.

Kafferast pa trappa utenfor herredshuset:
Anne Mari Henning og Gro Stenerud fra Husmorlaget i
Ytre.

Vignett.damene ccFirerbanden du kan stole pa!

1500 husstander velger

O'troneft

Kontakt oss med det du har

'

pa hjertet

som sin lokalavis!
- og stadig kommer nye etter!
'r
Kanskje fordi'0 Ilett er lokalavisen.

to

• som dekker hele bygda
• som lar deg komme til orde
• som har plass for nrhet

Aslaug Tidemann
Redaktor og klagemur.
Taler nàr du trenger det.

ABONNER - OG BLI OVERBEVIST!

Vi tilbyr deg iIiI!tt Ut 1989
for kun kr 120..
Jeg vil gjerne bli abonnent pa Vignett.

Oddbjorg Kristiansen
Redaksjonens nye ansikt!
Kontakt henne med hete tips og glade nyheter.

>

Navn
Adresse

Solveig Eriksen
Kreativ annonsekonsu lent
med sans for detaljer

Ella Wenli
Annonsekonsu lent
La deg overtale av
henne - Hun VET ditt beste.
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Konservativ
prest med
klar tale
Etter tre kvart ár føler han seg etterhvert hjemme
i bygda, kaliskapellan Gunnar Øvstegaard. I slutten
av màneden skal han holde sin aller første
konfirmasjonsgudstjeneste.Samtalegudstjenesten
har han forlengst bak seg, sammen med mange positive opplevelser i forbindelse med konfirmantarbeidet.
Det var en meget ung prestemann som inntok kapellanboligen i Kirkebakken 4
sammen med kone barn og
Doffen,familiens
golden
retriver.Kapellanstillingen i
Enebakk som han nâ skulle
tiltre var hans fØrste ordinre
prestestillmg. FØr han kom
hit hadde han jobbet i mdremisjonen, og vrt feltprest.
Han ble innsatt 18. september
ifor.
- Jeg flkk en god mottakelse Ira alle parter, bade kommune, kirkelig ansatte, og
folk i lag og foreninger. Enebakk er ei bygd man kan
bo godt i, framtida ser bra ut,
kapellanboligen er jeg rimelig
tilfreds med. Ettersom vi bare
er tre, har vi god plass, men
kontorfunksjonen inne i privatboligen kan vre vanskelig, ikke minst for folk som
oppsØker kontoret. Sá vi ser
fram til den nye kapellanboligen.
Kallskapellanen gleder seg
ogsâ over det store dugnadsarbeidet som legges ned i forMan
bindelse
med
menighetssenter.- Dugnadsarbeidet i menigheten er imponerende, fastslar han.
- Hvem er han sâ, den nye
presten. En av bygdas eldre
borgere tok ham for en hvilkens som helst av bygdas
kjekke ungdommer, og talte
respektlØst i vei deretter. Det
tok øvstegaard med et smil,
og presenterte seg for a unnga
A sette forsamlingen ytterligere i forlegenhet. Jo, han ser
nok ut som en konfirmant,
men, bak det ungdommelige
ytre, finner vi en aerlig og reflektert prestemann med sine
meningers mot, grunnfestet i
Luthersk tradisjon, konservativ teologi, og solid mdremisjonsmiljØ i Rakkestad.
- I sâ mate var Enebakk,
med sitt sterke Mis)onssambandsmiljØ et greit sted a
komme til. Jeg fØler meg
hjemme i miljØet, og synes
disse foreningene representerer noe av det beste vi har i
norsk kristenliv..

- Med trauste menn som
forvalter 1areansvaret,
og strikkende kvinner
som gjerne mu bedrive
forkynnelse sã lenge de
gjør det ute pa misjonsmarkene hvor forholdene
krever sin kvinne?
- Det kan du godt si. Jeg
han imidlertid landet pa et
standpunkt mot kvinnelige
prester, og jeg er ikke glad for
A matte havne pa nei - siden.

Dette spørsmàlet er en vanskelig sak. For meg er det et
klart problem a skulle si ja, ut
fra kiare skriftssteder i nytestamentet
Bade
1.Korinterbrev og 1. Tim. brev
finnes tekster som setter skiIle mellom menn og kvinners
tjeneste. sa kan man stifle seg
spørsmál om hva som er tidsbetinget og kulturbetinget,
men for meg er det slik at skal
jeg vre tro mot Bibelen, ma
jeg ta med det og. Nãr det er
sagt er det klart at om det
kom en kvinnelig prest hit,
matte jeg forholde meg til det.
Jeg tror at saken om kvinnelig prester er tapt for nei folket.

- De fleste nordmenn er
medlemmer av statskirken. og doper sine barn,
samtidig som stadig tier
og tier gir utrykk for at de
ikke Ønsker kristen pavirkning. Hvilke tanker
gjør presten seg da ved
dØpefonten?
- Jeg har aidri nektet dâp,
men nan foreldre i liv, ytring
og tale, sier at for dem er dette
en tradisjon, da har jeg problemer...
Dápen er en gave til barna,
men det er en gave som man
ma pleie og vedlikeholde for
ikke a miste. Hoveinntrykket
mitt er at her er menighet, foreldre og prest i godt selskap:
De gjor ikke jobben skikkelig!
- Det er strid mad i kirken, en egen << prestegerilja >> har dannet Kontaktnett for kirkelig samhold.
De Ønsker a bryte ut av
statskirken. Er noen av
enebakkprestene pa den
lista?
- Nei. Men jeg ser klart de
vanskelighetene et statskirkesystem fØrer med seg. P
lang sikt er lØsrivelse Ira staten den eneste lØsningen for
kirken. Til og med biskop
Aarflot ser for seg en lØsrivelse fØr arhundreskiftet-Folkekirken
representerer en bred kontaktflate med store muligheter for a fi folk i tale. Er
ikke det verdifulit?
- Folkekirken bringer oss i
kontakt med mennesker i glede og sorg. I en frittstãende
folkekirke - som er det mest
nrliggende alternativet til
statskirken, vil vi nok miste
en del av de selvfØlgelige kontaktflatene. PA den andre siden bØr vi stikke fingeren i

jorden og se pa det kirkelige
miljØ i dag: Hvor langt han vi
egentlig kommet med den
store kontaktflaten?

- Vil ikke en løsrivelse
fra statskirken âpne for
blomstrende sekterisme
og ãndelig vandring?
- Med et bratt brudd, ser jeg
faren for sekterisme klart.
Kirken han et manglold av organisasjoner under sin paraply. Det kan bli et forsknekkelig rot. Det finnes lite planer og visjoner for hvordan en
eventuell avvikling av statskirkeordningen skal skje hva etterpa?
Men pa sikt er jeg likevel tilhenger av lØsnivelse, sier øvstegaand, som altsâ ilkevel ikke stan pa ogeri1ja - prestenes
liste.
- Kinkelig kontaktnett kom
i stand i kjØlvannet av NessaKnutsen saken. Og jeg han
sympati for selve saken. I
domspremissene for BØrre
Knutsen - saken ble paragraf
to i grunnloven satt til side.
Den formen abortmotstanden
til de to prestene flick var Utrykk for frustrasjon, og at
man ikke kom i samtaleposisjon. Men hvem skulle man
egentlig komme i samtaleposisjon med. Saken er politisk
dØd'
- Hvis vi imidlertid mener
at abort er a ta liv, og det

dreier seg om 16000 avbrutte
liv i áret, da er det brudd pa
menneskerettighetene.Men
Nessa og Knudsens utrykksform kan nok ha virket Ødeleggende for saken, og selv
kunne jeg ikke tenke meg en
silk form. Jeg vile ikke gjort
det slik!Men jeg ser all motstand mot eksisterende by
som viktig. Et utkast til ny
by er pa trappene. Om den
bun bedre enn den vi han en et
apent spØrsmàl.
Jeg synes ogsa det er viktig
at vi viser omsorg for den som
han blitt gravid uten a Ønske
det. Kanskje blir man utsatt
for press, ser for seg en Ødelagt franntid. Kunne vi grele a
komme folk imØte med dette,
hadde kirken vrt men troverdig. Deter lett a vre prinsipiell og teoretisk med tingene pa avstand. Noe helt annet a mote problemene i
praksis..Dette er en stor utfordring til diakoni arbeidet i
menigheten. I dag han vi ingenting a tilby. Det en en
skam for oss. Vi han en plikt
til a ta vare pa hverandre, og
inniemme hverandre i fellesskapet. samtidig kan det vre en kunst a sta pa Bibelens
begrensninger for liv og lre,
og samtidig vre apen, inkluderende og mottagende. I iveren etter a were inkluderende
nok, kan man rive ned bade
tak og vegger..
Samtidig kan redselen for egne mØrkerom sette sperrer for

mot til a inicludere. Frykt og
personlig prestisje avgjØr flere
saker enn hva godt er..

- Hva med det militre.
Er tjeneste I forsvaret
forening med prinsippet
om respekt for liv?
- Vi han to alternativer.
Begge er dãnlige. Man kan la
A ga inn i et forsvanssystem, og frasknive seg retten
til forsvan - sta pa sidelmnja.
Men krig en man ikke herre
over. Jeg kan velge a sta og se
pa at medmennesker blir
drept, eller jeg kan selv gâ inn
og forsvane, og kanskje drepe.
Begge deler er synd. Jeg han
valgt a delta i forsvaret.

- Man kan ikke beskylde presten for runde formuleringer?
- Jeg han valgt a sta for noe.
Det tror jeg en rett - slik jeg
opplever livet. Jeg velger a
vre rlig sa langt jeg kan,
spifier med apne kort.
Runde formuleringer er uinteressante. Da er liksom ingenting viktig, man inlemmer
alt og alle ting. Hvis folk finner oss lunkne til det vi driver
med, blir ogsa de lunkne til
det samme. A leve i det en formidler tror jeg en viktig dersom en skal na fram til mennesker, sier Øvstegaard.

.— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Mari menighetssenter:

Byggestart om 14 - dager'.
Helge Nilsen, og byggekomiteen for Marl menighetssenter bar grunn til a juble. Graverarbeidene pa menighetssentertomta er nà pa det nrmeste avsluttet.
Om 14 dager regner man med at støpearbeidet kan begynne. Arbeidet skal gjØres pa dugnad, og man regner
med at underetasjen, med barnehagealokale pa 130
kvm vii stâ ferdig senest i oktober.Hele prosjektet er
kostnadsberegnet til 1,6 millioner, eksklusive tomt.

Menighetssenteret - settfra sydsiden
Menigheten bar fArr kiarsignal
for at barnehagen deres kan fort
sette pa Bjerkely fram til oktober
da de nye lokalene i senteret star
ferdig
Bamehagen VII fa 130 kvm til disposisjon i underetasjen. Et stØrre
lekerom pa 41 kvm med kjØkkenkrok, grupperom pa 9 kvm,
samt vátrom vaskerorn og toaiettrom. Det er ogsâ plass til
kontor og personairorn til de ansatte i barnehagen.

Byggekomiteen inspiserer tomta

- Stas pa kulturen
var heavyrockernes
klare tale i árets 1. mai
tog, hvor de ga smakebiter pa sin musikk fra
en tiihenger som dannet baktroppen i demonstrasjonstoget. Og
kulturpoiitikken sto
ogsâ i sentrum i talen
til Rolf Lasse Lund.
Ellers var parolene i árets

1.mai tog:
- Gjenreis den sosiale boligpolitikken
- Ja til prosjekt Ekebergdalen
- Del godene, stopp privatiseringen
- Krav til innsats for felles
framtid
- AP stØtter nrmu1jØet,
stopp forurensingen
I fir var det Ytre Enebakk

Partilagetf'ramfØrte gamle arbeidersanger og dikt.

den kan ta i bruk.
Inngangspartiet er pa 25 kvm,
med handikaptoalett.
Det er ogsá satt av plass til menighetskontor pa 20 kvm.

Tilsanimen kommer menighetssenter ifØlge foreliggende beregninger UI a koste 1,6 mill. som
skal t'ordeles med 775.000 pa bf
nehagen og 815.000 kr pa resten.
FØrste byggetrinn er kostnadsberegnet til 1,2 mill. Og første
I hovedetasjen skal det bli mØte- byggetrinn er underetasjen og rásal/peisestue pa 80 kvm, samt et bygget oppe.
mindre møterom, dis.se rommene
Foreløpig bar komiteen for meer forbundet med foldedØr og kan
brukes sammen. 12. etasje plan- nlghetssenteret skaffet UI veie
legges to grupperom som det er 300.000 kroner i egenkapital, det
meningen at speiderne med ti- regnes med 200.000 kroner i dug-

skolemusikkorps som besØrget musikken I 1.rnai toget.
PA vei tilbake til EU gjorde toget et kort opphold utenfor aldersbollgene hvor de ga en
minikonsert '. Tidligere pa
dagen hadde de spilt for beboerne pa Enebakk Syke og
Aldershjem.
- Det var heavyrockerne,
gruppa Yankee Rose som âpnet programmet pa ungdornsskolen, og de haddde virkelig
fart pa sakene. Frisk Luft som
etterhvert er butt fast innslag
ved 1. mai arrangementene i
Enebakk bidro ogsa med fin
musikk. likeledes Ytre Enebakk skolekorps.
Selv framfØrte partilaget
gamle arbeidersanger og dikt
av Arne Paasche Aasen.
Tjngdomsapellen var ved
Heidi RØneid fra Akershus
AUF. Hun tok for seg miljøspØrsmâl, og sa at miljØproblene er skapt av hver enkelt
av oss, og at de bare kan lØses

nad (1500 dugnadstirner), og det
er gitt tØmmer og materialer for
50.000 kroner. NA jobbed det pa
spreng med restflnansieringen
opplyser Helge Nilsen, og legger
til at manna arbeider med driftsbudsjettet.
Dunaden er organisert gjenlag med fern personer I hver. RØrleggere og elektrikere bar gitt tilsagn om aarbeid og utstyr til
dugnadspriser >, og en rekke skogeiere har. gitt tilsagn om
tØmmer.— Dette er i god tradisjon, da det ogsâ var slik materialene til Marl kirke ble fremskaffet pa 1700 tallet, sier Helge
Nilsen

Friskt innslag i ãrets 1.mai tog.
dette
pa sosialdemokratisk vis i fellesskap. Hun grp ogsa fatt i
den store arbeidsledigheten
blant ungdom, og sa at dette
er uholdbart for AUF som krever tiltak for a bekjempe arbeidsledigheten. - Vi krver
ungdomsgaranti, sa RØneid,
og fastslo at politikken til Syse og Hagen bare fØrer til stØrre arbeidsiedighet. Hun gikk
ogsâ sterkt I rette med de
samnie partiene for deres miljØpolitikk.
Dagens hovetaler Rolf Lasse Lund gikk sterkt i rette
med konkurransesamfunnet
og markedskreftene, og trakk

inn i en global sammenheng. Han berØrte ogsa
miljøspØrsmál, og sa at verden er full av uØnsket teknologi som gir positive tall i nasjonalproduktet, men páfører
samfunnet store kostnader.
Lund var ogsa innom innvandrerspØrsmal og fremmedhat, og fastslo at rasisme
og fremmedhat er uforenlig
med frihet og menneskeverd..
Sentralt i Lunds tale sto kulturpolitikken i vid forstand.
Han mente at det er stadig
stØrre behov for a se kulturpolitikken i sammenhieng
med den Økonomiske og sosiale utvikling.
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Annonser leses
av folk flest

FYRINGSOLJE • PARAFIN
I
• AUTODIESEL • AN

meddele dine
sambygdinger?

Folio Varmeservice

KONFIRMASJON

v/Bjørn Brødholt, Tomter

Prov en
smàannonse I

TIf. 9226 10

Stort utvalg til dagen:
Innbydelser bordkort takkekort
gratulasjonskort lys duker
servietter bord- og kakepynt.
Mange gode gavetips.

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

-

-

-

-

Tiden er inne
for varrengjøring!

a

-

-

-

[n:n

COHflflDII
.1

Flatebysenteret

-

TIf. 92 87 21

Gardena
Type 945

1

LILLETIØM 60USENTEQ
Solarium Saig Utleie
MAI-TILBUD
P-12 STUDIOMODELLER krl 2.000..

B

R.

U

I
I
K
K

Mange
E
gode
tilbud pa
baderoms•
mobler

G
DROSJER

C
E
R

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

og Erling
Rosenvinge

Edith

Ytre Enebakk

TIf, 92 41 24
Moblitlf. 094/39 754
og tIf. 094/14 867
DOGNVAKT

-

-

Brogata 10, 2000 Lillestrøm

-

TH. 06/81 58 13

Nytt hos:

1

IaAA

CIO

A•/cb

d4g•

Bli slank til ferien
uten suit med:

P-12 muskelactivator
Apner 0. mal

* * * * * *
Tilbudet gjelder sã Iangt lageret rekker.

Vakre hender alle ser det.
Kunstnegler Manicure

COMFORTBUTIKKEN
Tor Veiteberg A/S

Tove Hagen
1912 Enebakk

TIf. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547
DOGNVAKT

Kjeppestadvn. TIf. 09/87 0828

-

-

-

A pent hver kveld.

87 35 06 SKI

B'erkevn. 1, 1911 Fiateby. TH. 09/92 82 01
If

Ski

t Gravmonumenter

l3c0ravclscsb'M
CHR STENSAIJO EFrF.

Oppussing og med ny skrift

.

Apningstider:

Nordbyvn. 27, Ski

F-lverdager
Lordager

TIf. (09) 87 30 60

kL 07.00-17.00
W. 10.00-14.00

Optisk synsprove

STOR INNENDØRS
UTSTILLING

Kontaktlinser tilpasses
Timebestilling

Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byr
gjennom 60 tr

~

As

gU qaari

Ski Optiske

Princesshuset, 1400 Ski
TIf. 09/87 05 24
Moervn. 7, 1430 As
hf. 09/94 04 67

Kaare Pedersen
Eidsbergvn. 61, IlL 88 1952
Privat tlf. 88 19 19
.3

r

————————

———————————————————————————————————————

Send meg den nye 80-siders Myresjohus-katalogen

AlA$T#2
Myresløhus Norge A.S:
Farmannsgt. 2, 1600 Fredrikstad. TIf. 09/31 0344

Kongensgt. 17, 1500 Moss. TIf. 09/25 68 99

Navn:
Ad r.
Postnr.:
Tif.:

Tvetenveien 30, 0666 Oslo 6. TIf. 02/6448 60
Nittedalsgt. 1, 2000 Lillestrom. TIf. 06/81 67 54.
Betzy Kjelsbergsvei 263, Assiden, 3002 Drammen. TIf. 03/82 56 90
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Sted:
Har tomt El

.Myresjöhus1,ta,
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Advokatm
bistand

St. Halvardsgt. 33
0192 Oslo 1

Aim. prakss arv — skfte —A/Sfamtherett, arbekfs
og s.:.fler

TIf. 09/92 45 29
TIf. 02/57 10 55

CATERING
Snitter - smorbrod - koldtbord - gryter - middager og kaker
VI BRINGER GRATIS

Advokat

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85
Slankere til sommeren!
Ring: FLATEBY:
Gerd K. Flateby tlf. 925846.
Ufore-, familie- og
pensjonistrabatt.

-4

17. ma.- •':'
kIrne
finner
du hos

Gaute's Trafikkskole A/S

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

Kontaktlinser
tilpasses
Timebestilling: TIf. 06/81 43 91

LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITUTT A/S
Storgt. 21 (Fjellberghjørriet)
OPTIKER

VI JUBILERER
Utleie av
d âps kjo I e r

OLAV KJOLBERC
GEIR KJØLBERG

Gesslein vogner
Prematur-kIr
SikkerhetsTORVGARDEN - 1400 SKI utstyr
-

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

-

TIf. 09/87 66 01

OLSEN/s
CAFETERIA
Bar &
Danserestaurant
Topp,
levende musikk
Veil. kr 11.280,-

fre.-Iør. 19-02
Levering av
koldtbord, snitter,
varmretter til
alle anledninger

iHusqvarna
SKOG& HAGE

Alie rettigheter

QkKmaSkiner

Avd. Ski:
Sentrumsbygget i
Ski Naringspark

Lovstad, Industrivn. 2, Spydeberg - tlf. 83 88 80

TIf. 09/87 59 76

<<MESTEREN>>

JOHNAs med luftige MAI-TILBUD!
Tebo
Spydeberg

KIer - Motegarn

Viking
Askim

Konfirmant:

Gardiner & utstyr
500 stk.
SENGESETT
Dynetrekk + putevar
SOMMERDYNER
140x200, vaskbare
Dale SENGESETT
Krepp, ord. 282,Hoie SENGESETT
Blátt, ord. 294,-

Fransa SKJORT + BLUSE

FRA7O.

149.199.198.-

Vi har utvidet og gjort om.
Kom og se!
ARETs SOMMERGARDIN
Kjokken, buemod. bi.
'4

Fransa KJOLE

45.

DRESS

385
573.973.a

TANGEN
Hadelands bestselger gjennom tidene. Kiassisk og elegant - enten i kiar eller gr5 utførelse
01 /rød
Champ /hvitvins
vms og farnsglasset
Ord. priser fra kr 101.-

±25%

<<UTFORDREREN
LORD, nyhet
lands kolleksjon. Hoyt og
slankt, med vridd stett som
hãndverket.
understreker
Champagne-/hvitvins- og rødvinsglasset:
Ord. priser fra kr 174.-

±25%

,.,)agP. all

Dame:
Karelia str. 38-48 KJOLER,
SKJORT, BLUSER, BUKSER.20%
og JAKKER
Tone BLUSER

Herre:

±20%

Born. BUKSER

1ra298."

Born. DRESS

Ira 938.

Hadeland
Glassverk
NORWAY
Glasshj Ørnet
GLASS • PORSELEN • KJØKKENUTSTYR . PARFYMERI
Nittedalsgt. 12, Lillestrøm - TIf. 06/8165 88

13

vllpett-

Billig renhold
Damebukser

Alt I renhold utfores, ogsâ privat.
Ring oss og spar penger.
Vi er billigere enn de fleste.

900 millioner
i tippepremier

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

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

I bomull

Frakr2lO."

Heldressi bomullsjersey

039.

Strandkjole

kr120.

Godt utvalg I
drakter, buksedresser og kjoler
Flatebysenteret - TH. 09/92 86 74

TIPPING
ga 719 millioner til idrett
og forskning 11987.

NYHETER I SYKLER:
Otfroad Touring, trehjul og
go-cart.

Romepikes stopste utvalg

Crescent - DBS - Kynast - Winther.

I vinrästoffer, essenser og ekstrakter

Skateboard m/sikkerhetsutstyr
kommer m/dt / mai.

TRE-INEITINCGJDWEB

eneoai

///////// 25PUKT OG FRITID a.s

monteres til lave
priser. Ring for
gratis tilbud.

Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90

GJERDE &
SVEISESERVICE

KNUT's BILUTLEIE

* 100 ESSENSER/EKSTRAKTER
* 50 FORSKJELLIGE TYPER VIN
* DIV. OLSETT/VINLEGGTILBEHOR
* AKTIVT KULL
* DIV. TYPER FILTERANLEGG, KORKER OG
TILSATSPRODUKTER

Tilbud
SANGRIA/EPLEVIN/FIKENVIN
198.
Sá Iangt behoidningen rekker.
Vi forer
OUF

Vi har følgende b//er til utleie:

TIf. 09/86 58 54
Mobil 030/21 648

Eg__

FORD ESCORT

personbil

a VOLKSWAGEN LT 28
VOLKSWAGEN
a

varebil

BUSS - 10 seter

MERCEDES 307

BUSS - 14 seter

ORIGINALSMYKKENE
Spesielle a fâ, spesielle a gi

T..

u SHOP

Brogt. 10 - vis-a-vis kinoen - Lillestrom - TIf. 06/81 5429
Mandag - fredag kI. 10-19. Lordag kI. 9-15

f

m

1 1/2 kg Stabburet

Rä oksekarbonader
Vanhig 154.20

Tilbud

80

-'
Hele/halve

spekeskinker
Vanhig pris 142.20 pr. kg

90

Tilbud

KneippbrOd
Vanhig pris
14.10 pr. stk.
Tilbud

Skinkestek

MARTINIUSSEN's BILSERVICE
Løvestad Industrifelt - 1820 SPYDEBERG

l ath.
Vanhig 106.70
TilbudG8.i

Diamantslipte smykker
fra Finland
Se vr utstilling

pa

COLLECTION

H. HASIE AA
Gulismed Frank Kristiansen
DnC-gârden, Ski
TIf. 09/87 31 46

POLLY

Potetløv

Vanhig 19.-

Nykvernet
kjøttdeig
Vanhig 111.90
Tilbud

VI UTFORER
OGSA REPARASJON ELLER SKIFTING AV DERES
FRONTRUTE - 83 75 08

V.-

-

pr. kg

Kontor: 83 75 08 • Døgnvakt: 83 77 76
Verksted: 83 80 54

BILBERGING • BILGLASS •
BILUTLEI E

390

5990pr. kg

Ilibud

390

3x1 liter

Coca-Cola

1980 +

pant

BJERKEDAGLIGVARER
1911 FLATEBY - TIf. 928495

14

Nr
det gjelder

TETTE AVLOP - DARLIG VANNTRYKK?
DOGNVAKT

g I.

09/87 5587
Mobiltlf. 094/46 254

T.T.-TEKNIKK A.S
Postboks 382, 1401 Ski

•
•
•
•

Hoytrykksspyling
TV-kontroll
Septiktømming
Gravearbeider

• Rehabilitering av
vann- og avlopsrør
• Tining av vann- 09
avlopsror

&

Heler Pukkverk
TIf. 92 60 31

Du sparer tusenvis
av kroner med Icopal
shingel pa taket til spesialpris

1
Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Spell
Alt I glassarbeid
utføres.

OIav C. Jensen

Knuste
steinmaterialer
for bygg og anlegg.
Havesingel.

VEDLIKEHOLD
MODERNISERING
NYANLEGG

SJON

0,87 14 57
KSAVD.

SO A/S 11

AVO. VVS FORR1TNiNG
Myrtaret 2. Ski. TIf. 09/87 1457

VI KAN VISE DEG EN
PRAKTFULL UTSTILLING

AV BADEROM I MIUOEI
SAMT ROR OG DELER

VARONN I HAGEN?
Lei utstyret hos oss!
- Jordfreser
- Plensámaskin
- Plenrufler
- Vibrator
- Motorsag
- 'varenenger
- Autotransporter
M. M.

06/814733

RING 06/81 6838

Se var utstilling
av sanitrutstyr kjekkeninnredning 09
baderomsmebler.
FINANSIERING

KE N

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

Sørumsgt. 38, 2000 Lillestrom
Darer - Vinduer - Speil - Alt i glass

VARME A/

AUT VVS RORLtGGtR

Stremsv. 100. Strommen
TH. 06/81 4597 - 81 45 98

KJOP IVS lOS FA064NNEN KJOP VHS 1105 FUGMANNEN

Vekstjord Hagebark Sand
-

-

Flere kvaliteter pa lager
Sondager stengt
Transport ordnes

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

MILJØSTEIN FOR
17. ma!?
Kjop Ostraadtstein
til riktige priser
hos oss!

BUSTER
ALT I HENGERE
Bathenger tra kr 3990.Varehenger Ira kr 4600.
Hestetransp.
2 hester Ira kr 23900..
ink, moms - ferdig reg.

rriy

-.... ',

- 1k.IV

Spydeberg

Utleie - Service
Industrivn. 2
TIf. 83 85 20
e. kI. 17: tlf. 83 79 85

S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk
1860 Trøgstad
TH. 09/82 64 88 - 82 65 31

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice
SKI STASJON

BREDAh..

SILDNES NATURSTEIN

Mange farger A velge mellom. Vi
kommer og gir et uforbindtlig pristilbud. Rask legging. Topp kvalitet.

MONUMENTER SKIFERMARMOR
Kroervn.115 •1430 As •TIf. 09-943333

Tor Veiteberg A/S
Aut. rorleggertirma
BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
p.j TELEFON 87 35 06
TELEFON 87 08 28

Produsent: A/S Fjeldhammer Brug
H-vinduer og doper
Svein Magne

iVestHIL'aa

TØMRERMESTER SPYDEBERG
Fjellvn. 2 - 1820 Spydeberg
TIf. 09/83 74 90 - Mobil. 094/15 434 P.soker 096/84 605

TAKTEKKING
TEKKING AV ALLE TYPER PAPPTAK
Pris inki. arbeid fra kr 60.- pr. nf inkl. mva.

SERVICE

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

Strommen heve-/skyvedør,
Strommen sikkerhetsdor, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundorer, sprosserammer, Sweedor utgangsdorer

Be om ti/bud.

Friva A/S
1820 Spydeberg. TIf. 09/83 7450
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lFam 40 494t
RØRLEGGER

BIL

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ENEBAKI( BILVEBKSTEU

EIENDOMSFORMIDLING

Galled Nygàrd

Vi ordner LAN
for kjøper/selger

Forgasser - Bilelektrisk
Bàtmotorer
Innehaver: Jan Haagensen

Flateby - tlf. 92 80 80

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

SVEIN

do Enebakk Finasenter

H. HELLER

Galleri

A/S

- innramming

JERNB.VN. 2, 1,400 SKI TLF. 87 37 37

Gullmedalje i innramming i 1989

NOW oiler selge
eiendom?

Utsigts rammeverksted

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60

A. NILSENS
BILSER VICE

Kontakt:
TORNERUD - Askim
Tif.

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

1570

BevilUngshaver: Adv. Helge A. Tryti
Fjeltveien 55, 1914 Ytre Enebakk
TIf,: 09/92 55 70

-

IRTTW1 1:1 1;

Erling Rod A/S
1800 Askm

INSTALLASJONSFIRMA

KJBJ. BRENDJORD

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

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

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

Bolt Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

Mur, puss,
peiser on fliser
TH. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby
Minigraver til We
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice A/S
1911 Flateby

TIf. 09/926118-09/9262 56
094/25 366 - 094/08 438
Steinar Nordahi
BYGGSER VICE

Alt I mur- og pussarbeid
TIf. 92 63 46

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

"egnskapukofltor
WRF Norske Regnskapsbyráers Forening
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24

utferer alt I el-installasjoner

I

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

Eli_AG

Godkjent regnskapskontor

1912 Enebakk

—

flf. 09/92 65 43
Mobil 094/37548

790

Uttorer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

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

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

NY8YGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER
- TEGNING - PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

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

TANNBEHANDL.

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre n00ringsdrivende
Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

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

FRISOR
C3rerrdesenteret, 1911 Fiateby
Iii. 928049
Apnlngstlder:

Me,,
Tirs., tors.
Fredag
Lerdag

etertgt
9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00
Hilseri Ase Mette

DAME- OG HERREFRISOR
SQL - PARFYMERI
Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd, 10-19
Lord. 9.00-14.00
Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Enebakk Tannteknikk

Scan consult
Service-senter for nringsarivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bed rifts- radgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4774

Puxiotni & Rotskap Eiieb
,Alt

innen regnskapstjenester'
Reg. revisor Sten Røvik

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

RESTAURANT

Enebakk glass

Kistorante ITAIJA a.s Pizzeria
Alt i mat til hverdag og test.
Catering - Restaurant

Sveln Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tif. 9246 13

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

TIf. 09/92 46 82

A/S

GLASS

Alt / glassarbeid

TAN NTE KN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO

TRAFIKKSKOLE

Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 88 60

SPESIALFORETNI NGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

Vàgiivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54

Erik Kjelgaard

Regnskapskontor

I

BYGGOGANLEGG

Jan M. Johansen

vlTrygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.

Hovel Heiaas

Enersen A/S

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

Enebakk rørleggerbedrift

Strømshorg &

I

J]tmF.
hllII9Hl

Salgav
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk

Medlern av

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Alt i innramming

CnebQkk

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

JOHN A. ANDRESEN

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

Opp/wring pa bil
Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tif. 8737 10

KiasseA - Kiasseg
Teorikurs - KØretimer
Om nodvendig meter vi
til kjøretimer i Enebakk.

TRANSPORT

Alle typer Ian formidles

Renter fra 11 995%

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 meliom 12.00 09 21.00

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

KVIKK RENS
D. FREI I AG 8WAS

J&z&zama S INK 0

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby

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

TIf. 09/92 83 74

• Polikiinikks Røntgen • Kirurgi
• Lab.service S Oppstaiiing opererte dyr

SKU8M0 DYQEKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgárd, Kjeller

(skill fra Felvo. v/flyplassen(
Apningstider: 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el.
eDROP.iNr 8.30-14. Stengt he(g.

Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyitmasse
Flateby - tif. 92 80 42

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

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

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

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

Flateby Kabel TV A/L
vii Utvide tilbu det

vendeiser vedrØrende driften av
spillehall a Flatebysenteret. Han
sier at spiliehallen vii bli tatt opp
som sak i helse og sosialstyret.IfØlge barnevernioven er barns
oppvekstmiljØ ev sak for helse og
sosialstyret
sier
Johnsen. Vignett besØkte spillehaflen sØndag etterrniddag. Da
var det full aktivitet i hailen,
hvor en 15-20 barn og unge i alderen sju - atte til 16 àr var oppslukt av dataspill og biljard. De
kunne fortelle om like stor aktivitet i spillehalien hver dag. Innehaver var ikke tllstede da Vignett var pa besØk. Men to av ungdornmene hadde oppsyn med
hallen.

Av OcldbjØrg
Kristiansen
Flateby Kabel-TV
AlL er ná i full drift. Pa
et stiftelsesmØte pa
samfunnshuset tirsdag
i forrige uke ble de første planene lagt fram.
Rundt 40 stk hadde
møtt opp, for a høre
hva det fungerende interimstyret var kommet fram til. For etter
at Nils Nilsen sa opp
sin kontrakt vedr. anlegget har situasjonen
vrert ukiar. Na skal det
bli orden i forholdene,
og tilbudet skal utvides.
Flateby Vel tok i vinter mltiativet til a arrangere et mote
om kabel-tv for a male stemningenblandt beboerne.Den
viste seg a vare enorm, for i
alt 200 personer mØtte opp p
samfunnshuset den 23. januar. Det var bade de som var
tilknyttet det eksisterende
anlegget og de som Ønsket a
knytte seg til.
Det var pa forhãnd fØrsØkt
innhentet anbud fra en del
selskaper som eventuelt kunne kjØpe og overta driften av
det eksisterende anlegget.
Men det var det ingen som var
interessert i.Nils Nilsen hadde
ogsâ sin fufle rett i a nekte andre firmaer a bruke
ekstisterende anlegg selv om
han hadde gatt fra avtalen.
En mulighet ble da at abon-

Natt til tirsdag ble det stjalet
en Mercedes Benz fra Fjeiiveien i
Ytre. Bilen er sølvgra og har registreringsnummer AX 44075.
Lensmannen Ønsker opplysnmnger om noen har sett bilen.

Innbrudd
Styret i Flateby Kabel TV, og clugnadsgjengen vii net std pâfor utvidet tiibud
pa Flateby
nentene selv kunne overta anlegget og fungere som et andelslag. Samtidig matte det
da finnes et firma som kunne
foreta vedlikehold og utbygging.

De har ogsá vrt rundt omkring pa Flateby og sjekket
hvor det finnes kabler, og det
er visstnok mange steder.
SpØrresjemaer er sendt ut til
beboerene for A kartiegge
hvor mange som er interesserte.
Huse har vrt tilkalt et par
ganger nar det har vrt svarte sjermer, og i iØpet av et par
timer har alt fungert igjen.

Husei TV-rep fra Rlingen
var der et godt alternat.iv.
Han hadde ogsâ andre lignende anlegg pa Romerike.
PA dette mote ble det sâ
dannet et interimstyre som siden har arbeidet malbevisst
for Flateby Kabel-TV AIL.
Ved god hjelp fra advokat
Øien har de satt opp en avtale
med firma Nils Nilsen om
overtagelse av navrende anlegg.

NA som andeislaget er offisielt vil de ga ut a tegne andelsbevis. 1 900 kr for de som
alt er tilknyttet og 4 900 kroner for nye abonnenter.Sâ vil
de sammen med Huse og lokale krefter sette i gang med
hándfast arbeid. Noe av det

Bassgitar

EMAUS

Yamaha RBX 300 rn/hardcase, 6 mndr. gammel, selges.
Tif. 06/83 72 56 e. ki. 15.00

NL Misjonssamband
MØtene fortsetter:
Onsd. 3.4. ki. 19.30.
Torsd. 4.4. ki. 18.00. Fest. Gunnar HamnØy taler. Elin og
Tor Rune Fiskun d eltar.
Velkommen!

fØrste som ma gjøres er a sette
opp parabolantenner pa
vanntárnet. Videre vil de arbeide seg planmessig gjennom anlegget, skifte ut forsterkere og koble til nye abonnenter.
I frste omgang blir det
snakk om a ha 6 forskjellige
kanaler. Foruten NRK og
svensk TV blir det TV 3, Eurosport
og MTV-Europa.
Interimstyret som har fungert siden januar ble enstemmig valgt inn som styre i Andeisiaget.

en&e
lIAR DU NO( DU VII
SELCE - SLIER KIOPE
30,

Planer junior, bat
rod m18 hk. Mariner motor.
Selges.
TIf. 06/83 72 56

Enebakk
Pensjonistlorening
ER IGJEN A FA KJOPT I ENEBAKK
TIf. 92 89 22

har mote 10. mai ki. 17.00 pa
Herredshuset. Frisk Luft underholder.
Velkommen.
Styret

Redaksjon og ekspedisjon:
Nyberg
Postboks 62. 1912 Enebakk
Telefon red 92 65 40
relefon ann. 12 65 50
Tit te'efax og eksp. 92 60 04
Bahkgiro: 1605.02.01426
Postgro: 4 1932 98

PINS1MENIG4ETENI

YTHE

W'

tii

SØ1v og gullsmykker for store
verdier er stjalet fra en enebolig
ved Vagvann. Innbruddet skjedde i løpet av lØrdag. Naboer mener a ha hØrt noe ved 4-5-tiden,
og det er muiig at det er tyvene
de bar hØrt.
Bagger og ryggsekker er ogsa
tatt. Det har de sannsynligvis
fraktet tyvegodset bort i.
Tyvene har kommet og gatt til
fots. Enten iangs riksveien eller
opp i Lia. Lensmannen Ønsker
opplysninger i saken.
Natt til 1. mal ble det igjen
gjort innbrudd I Pers GatekjØkken i Ytre. Det ble stjàiet en del
sjokolade og 2 kg plenfrØ?
Senere pa natten ble to gutter
stoppet i en politisperring i Rlingen. Guttene var hjemmehØrende I Rlingen og LiliestrØm. De ble tatt inn til avhØr,
og innrØmmet tyveriet. Den ene
er senere fremstiit for varetektsfengsiing.
Ut fra dette ble ytterligere to
mann fra Enebakk pagrepet og
rnistenkt for helen. Hjemme hos
den ene er det funnet en god del
elektrisk verktØy. To kostbare
bildekk som ble stjàiet i Ekebergdaien I romjula, ble ogsã funnet der.
Bilen i nabohuset ble stjaiet
samtidig med tyveriet av biidekkene, og det vil ogsa mennene bli
konfrontert med.

TEL

Kristi himmelfartsdag
ki. 11.00: Oddleif Wahil:
BrØdsbrytelse.
Søndag 7.5. ki. 10.00:
Søndagsskole. Ki. 19.00:
Torill Rinding.
Onsdag 10.5. ki. 19.30: Argentineren Tito Rosoto
og frue. Birger Sandlie.
Offer til BIL.
Alle velkommen.

ITLALJJL
El. gitar selges
Cirnar Stratocaster, 1 Humbucker, 2 single coil rn/bag.
Selges kr 1300,-.
Tif. 92 45 35 (KatIe)

Annonsepriser:

Privattele toner:
Ans ed. Asiauo Tdemann 92 45 35
jmi rn. Oddburg Kristiai-isert 92 85 8
rn t'ons :ia N1. Werfli 9263 30
Ann. kons. Soiveig Erllcsen 06183 72 56

Avien trykkes I indreSmaIefleS

I SIflE., Qf ,'lfl kr 5.9
Am. pans pr, mm kr 27
TeKstcde ii, mm kr 3.70
nniev Ot
Ui
fOandag P
iorrtranfl Manoac P 9,00

Kr 110.- .. naivar, icr 220,-

si...........--

