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! skog brant opp
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Drøyt 50 mãl skogsterreng tilhørende Vik
Mange frivillige var med i tillegg til den faGird brant opp i helgen. Brannen startet ved ste beredskapen i det til dels vanskelige slok17-tiden lørdag ettermiddag, og blusset opp ningarbeidet.
igjen søndag morgen.
OcidbjØrg Kristiansen
LØrdag ettermiddag ble det
meldt om skogbrann ved Langen
innerst i Râkendalen. Brannvesenet rykket Ut ved 17-tiden.
De ble alarmert av en av beboerne i omràdet.
Det hadde tatt fyr i et hogstfelt

med masse tØrre kvister. I oniradet var det ogsâ en ca 12 m høy
ljellskràning med busker. En
ustadig vind gjorde sitt til at
slokningsarbeidet ble vanskelig.
FØrst ved 24-tiden pa lØrdagskvelden var brannen slukket.
Brannvesenet hadde vakthold i
omràdet over natten, og ved

8-tiden sØndag morgen blusset iiden opp igjen. Det matte igjen
rykkes Ut, og hele dagen gikk
med til a pØse pa vann for a fá
slokket skikkelig.
I tillegg til hele brannstyrken
var det mange frivillige som deltok I slukn.ingsarbetdet.
Brannàrsaken viste seg a vre

en beruset mann som hadde soynet i skogkanten med en glØdende sigarett i hãnden. Han vâknet
da det begynte a bli skikkelig
varmt rundt han. og kom seg
vekk ved egen hjelp.
Totalt var det drøyt 50 mal
som var overtent.
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Kunst og kaker

Seier!
Etter en noe svak
ãpning av sin første
kamp i 4. divisjon,
kiarte Enebakk IF,
a snu spillet mot
slutten av kampen,
som endte med 1-0
seier over Sander.
Det var stor stemning
da Geir Østli ga Enebakk ledelsen etter 33
minutter.

Full
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Kunstbok
Anne Use Knott
Rikt iliustrert med hennes
vakreste malerier og raderinger.

Tekst: Carl Fredrik Engeistad,
Arve Stensrud og Anne Use Knoff
KOMMER I JUNI!
Kan forhándsbestilies nâ.
Du vii da fâ boken signert.
Pris

kr 368.- fritt tiisendt.
Skriv eller ring til

Oris Forlag
Postboks 25, 1344 Haslum
TIf. 02/53 22 97

En grei kombinasjon, mener Enebakk
Kunstforening, og foreningens nye styremedlem, BjØrn E. Christiansen. Selv er
han kunstner pa heltid.
Foreningen har fátt i stand en avtale
med Ytres konditori om miniutstillinger
i konditoriet, og Bjorn er først Ut. Han er
svert opptatt av a na ut med kunsten. Da ma man mote folk der hvor de er, sier
han,
Se side

• Latex-skuni i slen gir
den behagelige følelsen
av A gA pA et tykt teppe.
• Man sparer krefter, blir
niindre treu og skAner
ryggskiver.
• For by og land, for fritid
og arbeid.
• For darner, herrer og
barn.

Kr

798.

czJeaciama
Flatebysenteret, 1911 Flateby
TH. 02192 83 74
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Storesøster gratulerer deg
med 26-ársdagen den 10. mai.

Glassmester'n i
Enebakk, Svein

P-2

Barnefilmer er ikke det det er
mest av pa markedet, sâ hvorfor
ikke sette Opp flimer vi vet er
bra?
ThorbjØrn Egners fotelling om
Kasper, Jesper og Jonatan hat
gledet generasjoner av barn og
voksne fra utgivelsen i 1955 og
fram til ná. Ja, de fleste av oss
kan faktisk store deler av handlingen go sangtekstende utenat.

Gudstjenesteliste
for Enebakk
Pinsen 89 og 17. mai:
14. mai, 1. pinsedag:
11: Enebakk kirke. Høytids-'
gudstjeneste v/Øvstegárd.
11: Marl kirke. HØytidsgudstjeneste v/Helgheim.
15. mai, 2. pinsedag:
11: Stranden bedehus, Flateby vføvstegárd.
19: Granly, Dalefjerdingen
v/Helgheim.
17. mai:
10.30: Mari kirke. Fam.gudstj. v/Øvstegárd.
12: Enebakk kirke. Fam.gudstj. v/Helgheim.

Forsinkede gratulasjoner pa fyller 40 âr 12.5.
Vi gratulerer.
14-ârsdagen den 6. mai fra
N.J.N.M.P. Hilsen Ruteknuseforeningen

Plankemanjen
SØndag 21. mai gár Plankemarsjen 89. Det er ná 7. âret
pa rad den drØyt 10 km lange
turmarsjen blir arrangert.

Torsdag 11.5. kl. 19.00 (V)
kr 30,-:
DIE HARD

Fredag 12.5. ki. 19.00 (U)
kr 30,-:
TVILLINGENE

Ki. 21.00 (U) kr 30,-:
TVILLINGENE

Mandag 15.5. ki. 16.30 (B)
kr 15,-:
FOLK OG ROVERE
I KARDEMOMME BY

Ki. 18.30 (U) kr 30,-:
TVILLINGENE

Ki. 20.30 (V) kr 30,-:
DIE HARD
Onsdag 17. mai kI. 16.00:

Handelsstanden inviterer til
gratis forestilling for barn.
OLSENBANDEN MOT
NYE HOYDER

Program for
17. mai.
Se ann.

Ukens mØter.
Se ann.

Flateby kino
Ukens filmer.

Stell av graver
Se ann.

Enebakk Idrettsforefling
A-kamp, 4. div.
Se ann.

Kirkebygden Vel
Opprydding.
Se ann.

Mis jons-

Familietreff.
Se ann.

Handel-, hândverkog industriforening
Ryddeaksjon.
Se ann.

Voksenfilmen er Aksjon skyskraper '>, eller Die Hard. En
spennende, nervepirrende film
som holderpublikum i ándelØs
spenning hele tiden.
Det gleder oss eliers a kunne
sette Opp den populre filmen
Tvillingene med Schwarzenegger og DeVito, samtidig med Oslo kinoene.
Litt om handlingen: Det begynte som et hemmelig eksperiment for mange hr siden,
man ønsket a lage det perfekte

Det blir satt Opp busser som
frakter deltagerne tilbake Ira
RausjØ etter endt marsj.
Merk dere datoen, og ta turen pa historiske stier i kommunen din.
Se forØvrig annonse i neste
nr av Vignett

prØverØrsbarn. Men noe helt
uventet skjer under fØdseien. 1kke et, men to guttebarn kommer
til verden. Tviluingene blir separert rett etter fØdseien, og utvikier seg helt forskjellig. Julius
(Schwarzenegger ) blur oppdratt
pa en idyllisk sydhavsØy, og er nâ
pa vei til statene for a finne sin
ukjente bror, Vincent (DeVito)
som bie plassert pa barnehjem,
og siden den gang hat det bare
gatt nedover.
Dette er en film Flateby Kino
regner med at mange, bade ungdommer og voksne vii se, sá den
vii bli vist pa to forestillinger fredag, foruten søndagsforestillin-

Inger

B arnehagetilbudet:

Bred front mot Gratis kino
lovendring

17. mai blir det gratisforestiiiing pa Flateby kino, og
filmen som skal vises er
-Olsen - banden og Dynamitt—Harry mot nye hØyder>>

- Vi oppfordrer ogsá foreidrene
til a vre med og støtte oss i denne kampen, sier styrer Karin SØgaard i Flateby barnehage. Det
er ungene deres det gjelder, og
det er dem vi sloss for. Det er
viktig at ogsa foreidrene tar ansvar.

Se ann.

Bjerkely
senter

man er framme ved mâlet pa
RausjØ skole.

FØrskoielrere i bygdas barnehager tordner nâ, sammen med sine kolleger over det ganske land mot endringen i by om barnehager. De mener lovendringen vii
fØre til et forringet tilbud, der tilfeldighetene râr.
I kveld deltar bygdas fØrskolelrere I demonstrasjonstog i Oslo, for a protestere mot lovendringen.

\..l

Betel

Starten gãr som tidligere âr
fra Herredshuset i Kirkebygda. Den fØlger fylkesveien Opp
til Ekeberg Gard, derfra
skogsvei inn mot BØrter. Etter en del stigning er man inne pa stier i naturskjØnne omgivelser rundt BØrtervann, for

Denne uken vil det bii vist to Ønskerepriser. For dere
som ikke fikk sett, eller kanskje Ønsker a se den om
igjen har vi satt opp << Folk og rØvere i Kardemómme
by. >>.

Det fØrskolelrere nâ protesterer mot, og som de far stØtte
pa fra bade lrerlaget og NUFO,
er at staten ikke lenger skal ha
ansvaret for godkjenning av barnehager, men at kommunene
selv skal avgjØre standarden. De
protersterer ogsâ mot at forskriftene til den nye loven fjerner
krav til antall kvm pr barn, og at
de nye, veiledende normene ikke
skal vre rettslig bindende for
kommunene.
Det protesteres ogsa kraflg mot
en ny paragraf som àpner for forsØk utover lover og forskrifter.
Selv om fØrskoielrerne i Utgangspunktet er positive til nye
pedagogiske modeller, mener de
at det nye forsiaget ápner for billige forsØksordninger uten pedagogisk bemanning og med store
barnegrupper i uegnede lokaler.

De mener slike forsøk vii svekke
kvaliteten pa den norske barnehagetradisjonen.
- Vi frykter rett og slett vile tilstander pa barnehagefronten bade nár det gjelder personale og
lokaler, sier Karin SØgaard.—
Man risikerer at lokaler som
overhodet ikke vile blitt godkjent, og som er totalt uegnet blir
tatt i bruk. Kanskje starter man
Opp pa steder hvor det ikke engang finnes utelekeplass.
Noen kommuner vil kanskje vre flinke til a f& til gode tilbud,
mens tilfeldigheten vii rade anthe steder. Lovendringen legger
jo Opp til at det ikke er noen normer eller lover a rette seg etter.
Vi frykter at det vii fØre til darligere tilbud for barna...
Og skal vi fA flere barn inn i
barnehagen yule vi ikke ha mulighet for a ta oss skikkelig av
dem. Statistisk har 10 prosent av
barna i barnehagene spesielle behov, gjennom en eller annen form
for funksjonshemming. Det krever spesiell oppfØlging, noe vi ikke har mulighet for dersom antaflet barn skal Økes.

Denne filmen er den tiende I
Olsen - banden flimene, altsá et
iite 10— ârs jubiieum. Denne gangen dreier det seg om en tidiigere
hØyt betrodd medarbeider i Oijedirektoratet, na flnansmegler
som er pa jakt etter en mikrofiim
med opplysninger om nye oljeforekomster I NordsjØen. Disse vii
ban seige til et tysk storkonsern.
Krlminalbetjent Hermansen blir
satt pa saken. Men ogsa Egon Olsen kjenner til saken, og kommer
etter mange viderverdigheter i
besittelse av filmen, og kriminalbetjentens og Olsen - bandens
veier krysses nok en gang..

Det er nrIngsdrivende pa Flateby som har gjort gratisforestiilingen mulig, og kinokomiteen
ønsker a rette en hjerteiig takk
til dem for veiviilig Økonomisk
bistand. Se forØvrig egen annonse under kunngjØringer.

Okt kriminalitet
- felles ansvar
Et flertali pa 29 i kommunestyret
Ønsket ikke a sende noen henvendelse til justisministeren om
mer effektive tiltak mot kriminalitet, og utvidet adgang for poiitiet til a delta i forebyggende arbeid. Det var Catrine Arnesen
som framsatte dette forsiaget i
en interpellasjon i forrige kommunestyremØte.
Flertaliet i kommunestyret stilte
seg i stedet bak Jorunn Buers
flertalisforsiag Ira formannska-

pet hvor det heter at Økt hverdagskriminalitet ikke bare er en
sak for poiitu/lensmannsetaten
men ogsa for kommunaie organer, savel som for enhver borger.
I vedtaket heter det og at det ma
skje en prinsipieil debatt i helse
og sosialstyret,skolestyret og
kulturstyret om hvordan kommunen kan bidra til a bedre forholdene. Hovedutvalgene bes om
A ta Opp saker som det kan atbeides videre med pa dette feltet.
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Vi forbehdlder oss retten til

kutte ned
for lange innlegg etter beste ski Ønn. Dukan skrive anonymt, men redaksjonen ma ha navn og adresse.

Storflyplass pa' Hurum - et feilslag Va'r 89
Enebakk kommunestyre har behandlet forslag til rikspolitiske
retningslinjer for storflyplass pa Hurum - og
flertallet av politikerne har gitt sin tilsiutning, etter at enkelte
presiseringer er foretatt.
Retningslinjene kan kanskje virke tilforiatelige nok.
Slik det her framstilles vii det
bi.a. bli tatt behØriige hensyn
til miijØverninteresser. Imidlertid avhenger dette av om
man godtar utgangspunktet.

Trenger vi noen fly
storflyplass?
SV mener at besiutningen
om a bygge en storflyplass pa
Hurum er gal allerede i utgangspunktet. Trenger landet

virkelig en storflyplass av de
dirnensjoner det her iegges
opp til? Svaret ma bli nei!
Norge har ikke rád— verken
Økonomisk eiier miijØmessig
- til a gjennomfØre prosjektet.
iJtredningsarbeidet til nâ
har vist at konsekvensen for
miljØet pa begge sider av torden, kan bli større enn det var
grunn til a anta pa forhánd.
Store arealer vii bli bândlagt
og Ødeiagt av trafikk til og fra
flyplassen, dersom flyseiskapene tar i bruk kapasiteten
fuilt ut. Den giobale miijøsituasjonen krever sterkere enn
noen gang en reduksjon i bruken av fossilt brensel. Vi er ná
i ferd med a tilretteiegge for
det motsatte.
Storulypiassprosjektet er aiierede et kjempemessig Økonomisk sluk, og legger beslag
pa betydelig pianleggrngskapasitet - bade sentrait og lokalt i kommunene. Det er al-

Gratis
rettshjelp
En av de alvoriigste trusier
mot rettssikkerheten i vârt samfunn er at mennesker ikke kjenner sine bovbestemte rettigheter.
Probiemet forsterkes, fordi det er
kostbart a sØke advokatbistand.
Muiighetene til a kreve sin rett er
sáiedes ikke uk, men varierer
med Økonomiske ressurser.
I oktober 1988 mottok Enebakk kommune en henvendeise
fra Juss-Buss (Juss-studentenes
Rettsinformasjon). Her fikk vi tilbud om gratis rettshjelp mot a
stilie kontor til rádighet en dag
pr. uke til saksinntak. Juss-Buss
yule da gi gratis juridisk
informasjon,hjelp og veiiedning
til aiie som henvendte seg.
Fiere andre kommuner i
Akershus har benyttet seg av
samme tilbud. Men ikke Enebakk... Henvendelsen ble referert
I formannskapet og deretter
svarte râdmannen at kommunen
ikke hadde muiighet til a ta imot
tilbudet. Dette bie deis begrunnet med den Økonomiske situasjonen og deis med at vi ikke
hadde kontorpiass.
Behovet for fri rettshjelp er
stort. Inntektsgrensen for fri
rettshjelp er i dag 60 000 kroner.
Juss-Buss opererer imidiertid ikke med noen slik grense, og er
derfor i dag den eneste muiighe-

ten for mange som fabler utenfor
den fastsatte inntektsgrensen.
Behovet er da ogsa dokumentert
i bi.a. Nittedal kommune, som ná
i noen tid har hatt et samarbeid
med Juss-Buss.
Vi hadde aitsà muligheten. Argumentet om den Økonomiske situasjon er ganske enkeit ikke
hoidbar. Det var nemlig ikke tatt
forbehoid om noen form for Økonomisk stØtte. Tiitaket er finansiert gjennom Justisdepartementet og fyikeskommunen. Og hva
kontorpiass angâr, ma det understrekes at det gjaidt saksinntak
en dag pr. uke. Dersom viljen
hdde vrt til stede, hadde dette
iatt seg gjøre.
SV tok saken opp pa forrige
kommunestyremØte, men vi fikk
kun stØtte av et iite mindretail.
Faktisk var det bare var representant og ordfØrer som tok ordet i sakens anledning. En refleksjon gjØr seg eidende; Noe aivorlig gait ma det vre med politikere som i timevis diskuterer
om man skai sende et brev til justisministeren for a bekiage seg
over den Økte kriminaiitet, men
som ikke gidder a ofre ti minutter pa et seriØst tilbud om gratis
rettshjelp.
Styret i Enebakk SV

DET NORSKE MISJONSSELSKAP

Velkommen til famHietreff
Bjerkely Misjonssenter, Ytre Enebakk, 2.
pinsedag ki. 12.30.
Tale v/Dag Arne Roum, Kirkens NØdhjeip.
Leker for barna. Kaffe- og vaffelsaig.
Arr. N.M.S. ungdom

ierede nâ âpenbart at sluttregninga vii sprenge alle oppsatte rammer.
Inneniands bØr Økt transportbehov motes med Økning
av jernbanekapasiteten, og
ved a organisere tlytrafikken
innenfor rammene av de eksisterende flyplassene.

Vi kunne sagt nei!
I várt hØringssvar kunne
Enebakk kommune sagt nei
til Hurum-prosjektet. SV foreslo at vi skuiie henstille til
Stortinget a omgjøre sin besiutning. Dessverre var det
bare Venstre som hadde mot
til a stØtte forsiaget.

Retningslinjene bygger

pa feilaktige prenhisser

Tiibake til de rikspolitiske
retningsiinjene. Som nevnt, er
disse kanskje OK, dersom
man aksepterer utbyggingen.
Men ... Som et vedlegg til ret-

ningsiinjene fØiger et kartverk. Dette skal bi.a. vise hviike omráder som er forutsatt a
skuiie vre beskyttet til natur og friiuftsformâi. Og hva
ser vi? Store miijØ- og fribuftsomráder i Akershus utgar.
Dette er stikk i strid med hva
som faktisk star i retningsiinjene. Stor var var skuffelse og
forbauseise over at kommunestyrets flertali ikke en
gang yule stØtte vârt forsiag
om at dette matte endres.
Og verst av alt. Det kommunestyret ikke visste var at
det sammen med forsiag til
rikspolitiske retningsiinjer,
var sendt ut et eget notat. Her
sies det rett ut at miijØinteresser kan tilsidesettes, dersom
de blir for kostbare. Og hva
blir da igjen av de fine ordene
i de rikspolitiske retningsiinjene?

Styret I Enebakk SV

Forsva_rli
om barnehager
Forslagene til fly barnehagelov
fører til at barns rett til
kvalitetstilbud i barnehagene
blir redusert. Det er dyrt a la
barn betale regjeringens innsparingspolitikk. Barn i Norge
fortjener gode oppvekstvllkàr.
Undertegnede stØtter kravene
om at:
1. Kommunene pãlegges utbyggingsplikt for a nã fastsatte mâl om barnehagedekning.
2. A beholde - ikke Øke antail
barn pr. avdeling.
3. Fortsatt samme krav til an-

tall m2 pr. barn.
4. Drive pedagogisk forsøksvirksomhet pa en forsvarlig
mate - ikke lage biiiigløsninger.
Gi able barn i Norge og Enebakk gode og likeverdige oppvekstvllkàr. Sats pa kvaiitet Sats pa barnehager.

For Enebakk NUFO
Kristin Heistad
For Enebakk Lererlag
Espen Dahl

Nytt fra Bygningsrâdet
Sverre Gjestang har fátt
bygrnngsràdets tiliatelse
tn a innrede til sokkeiieilighet i g.nr.4
br.nr.284 - Seljeveien 25,
Flateby.
Esther Bjerkiand har
fàtt byggetillatelse til nybygg og carport pa g.nr.91
og br.nr.203 i Myraveien I
Ytre Enebakk.
Tore Haug har ftt tillatelse til oppførmg av
dobbeltgarasje pa g.nr.118
br.nr.37 i Kirkebygda.
Bent og Svein Dahien

har Mtt byggetillatelse for
oppføring av enebolig pa
g.nr.4 br.nr.274 - Seljeveien
8, Flateby.
Hilde SkasiienlPài Paulsen har fátt byggetillatelse
for oppføring av boiighus
pa g.nr.91 br.nr.295 - Ràkendaisveien 14, Ytre Enebakk.
Britt Østdahl har ftt
bygningsrádets tiiiatelse
til innredning av frisØrsalong I underetasje I g.nr.7
br.nr.181 - Smàttaveien 16
c, Flateby.

Oppryddingsarbeid
11. mai ki. 18.00.

MØt opp: Bakke, Kirkebygden.
Kirkebygden Vel, styret

Jeg hadde merket det noen
dager at revolusjonen matte
komme snart - den là i luften.
Og sâ plutselig storrnet den
frem.
Lys, liv, hap, det iuktet
groe, varen var et faktum.
Jeg merket det litt utpá dagen, da sola hadde stàtt pa en
stund i sØrheilinga, der hvor
det alitid skier fØrst.
Den slo mot meg i et øyeblikk, denne vidundenlige duften av groe som gjØr sà godt.
Det er oppstandeisen pa en
helt naturlig mate. Og sà er
det bare a sette i gang. A dyrke jorden er et forunderlig yrke. Sá baksnakket og Utskjelt, og sá inderlig elsket
som det gâr an a bli.
De som ikke kan det, tror de
kan det, og de som kan det lrer det aidri. Det er alitid a erkjenne sin litenhet. Det er sà
mye jeg ikke ràr med. En god
medisin a ta litt av hver dag.
Det er poesi og poker, skippertak og seige hverdager,
men ogsa a ligge pa bakken a
-

r'drillriong.

-f-
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Vi behøver ikke reise til India for i lre a meditere For
a dyrke jorden har noe med
sjelen a gjore.
Det er ikke bare a sa og høste, og snyte pa skattene. Og
gà rundt og passe grensene sine.
Nei, det er en besettelse,
jordtibbederens sykdom er
uheibredelig, heldigvis, hàper
den er evig.
Jeg vii ikke brennes nâr jeg
dØr. Jeg vil bli jord igjen, og
sta opp til groeiukt.

Mossen

Roy Egil Syversen har
fátt godkjent bruksendning/pàbygging pa g.nr.6
br.nr 52 - Solàsveien 2 pa
Flateby.
Tillatelsen gjelder endring
fra forsarnlingslokale til
bolighus som na Ønskes
pabygget.
Karl Saitnes har Mtt
byggetillatelse pa dobbeltgarasje pa g.nr.90 br.nr.67 Grevlingveien 67 i Ytre
Enebakk.
Ruth Durud Svarthoi
har ftt bruksendring pa
g.nr.90 br.nr.44 fra hytte til
boiigformái pa visse vilkar.
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Konfirmantene
Enebakk kirke
4. juni
Gutter:

Pal Andersen
Sven Hâvard Seter Andersen
Ronald BrunstrØm
Anders Edlund
øyvind André Engen
øystein Eriksen
Jon Edvard Fossum
Lars Garseg
Klaus-Olaf Heier
Ulf Hjellnes
Kjell Richard Karisen
Jan-Erik Kristiansen
Arild Larsen
Jan-Erik Madsen
Morten Erik Melheim
Roar Kâre Nordby
Espen Olafsen
Thomas Olsen
Per øyvind Solberg
Paul Leonard Viken

Jenter:

Janken Bergersen
Nina Bergskaug
Jane Buer
Monika Buer
Ellen Buer
Anett-Elisabeth BystrØm
Marianne Darre-Hanssen
Toni Irene Fostaas
Ann-Hilde Gundersen
Tone Dagmar Haugaard
Linda Hoel
Hege Rugdal Holtet
Kari-Merete Myhr
Reidun Eileen Johnsen Myrvold
Gry Camilla Nilsen
Aino Linda Rinhaug
Hege Rustad
Hege Miriam Sommer
Nina Tonerud
Torgunn Vistnes.

Enebakk kirke
28. mai

Gutter:

Geir Andreassen
Ronny Danielsen
Jon Ola Eggen
Tore Fagerli
Johannes Nilsson Finne
Per-Otto Fossum
Kenneth Helle
Kristian Ingerstuen
Morten Jøraas
Inge Mork
Thor Inge SchØn
JØran Marius SØrli
Jan Toombas

Jenter:

Kristin Elisabeth Andersen
Mariann Andersen
Charlotte Bruteig
Hilde Bráthen
Siri Anne Furuiund
Ingvild Johansen
Laila Annicken Johansen
Nadja Helen Johansen
Mona Knutsen
Hege Kristiansen
Linda Leone
Gyda Ingeborg Liiand
Kristine Lillo
Sin Marsdal
Gry Midtsundstad
Susan Nordili
Grethe Sofie Solberg

Mari kirke 28. mai
Gutter:

Knut Hàvard Berstad
Thomas Gulbrandsen
Glenn Jarle Iversen
Frank Lennart Johansen
Morten Rossly Larsen
Dagfinn Pederstad
Hans Robert Skaarud
Henning Ster
Audun TØrnquist

Jenter:

Yvonne Andersen
Jane Bogen
Trude Cecilie Engh

Enebakk slo
Sander
Lørdag var det seriepremiere pa Enebakk Stadion, og
enebakkingene slo gjestene fra Sander med 1 - 0 etter
en meget varierende forestilling. Det var tydelig at
Enebakk yule mye og det ble mye kjemping, men dessverre bite konstruktivt spill.
Av Gunnleik Seierstad
Det ble en nervØs ápning av
seriens første hjemmekamp, og
det var gjestene fra Sander som
begynte best. De tok raskt kommandoen pa midtbanen og de
fØrte an i angrep. FØrst da Enebakks kaptein Geir Ostli ga enebakkingene ledelsen pa en heading etter et innlegg fra Widar
Pederstad, trodde vi pa seier.
Sander fikk etter 41 minutters
spill annulert et màl, og det var
àrsaken til at det sto 1 - 0 ved
pause.
I andre omgang kom Enebakk
bedre i gang, men det var fortsatt
Sander som dominerte det meste
av spillet. Etter 13 minutter var
det bare en uheldig Sander-angriper og ikke et sikkert forsvar
som hindret at det ble utligning.
Men mot slutten av omgangen
kviknet derimot hjemmelaget til,
og ikke minst den tidligere Askimspilleren Widar Pederstad.
Han skapte flere ganger farlige
situasjoner foran motstanderens
mã1, og etter 41 minutters spill

Linda Grongstad
Mette Gullichsen
Ida Kathrine MØrch
Helga Onstad
Marie Fredrikke Pedersen
Cathrine SchØnemann
Elin Therese Solberg
Lene Sunde
Pia Bianca Tryland

Mari kirke. 4. juni
Gutter:

Frode Bremnes
Terje Gran
Tom Anders Stenbro
Halvorsen
Torgrim Hoff
Ronny Landskaug
Rune Dag Pettersen
Morten Schou
Tommy Schou
Hâvard Solberg
Jan Thomas Myhre Tostrup
Tor Arne Waaler
Aslak østvág
Martin Aasen

Jeg er stort sett fornØyd med
denne kampen, men vi gir bort
for mye plass pa midten. Ellers
vii jeg berØmme gutta for at de
sto pa helt ut. Systemet satt ikke
helt som det skulle. og vi har en
tendens til a sovne i perioder,
men det er saker vi jobber med,
sa Enebakks trener Kjell Martinsen etter lØrdagens kamp.
Vi gjØr oppmerksom pa at neste hjemmekamp gâr lØrdag
kL15.00 mot HØland IL.
MØt opp!

En samling med utstoppede dyr var et av bidragene til utstillingen.
Av OddbjØrg
Kristiansen

Jenter:

Lisa Brevik
Anne-Marta Bylterud
Kirsten Forfang
Elin Gundersen
Katharina Dale Hákonsen
Trine Karlstad
Veronika Miriam Marken
Kathrine Nordstad
Elin NØkleby
Cathrine SiljebØl
Jeanette Svendsen
Kristin Sydtveit
Tone SØrtord
Tanja Vedal
Tina Wagenius
Mona Weigard
Lillian Wolter

Kirkebygden
Ved
skole har de arbeidet
med Enebakk som tema de siste to ukene.
Det var elevene fra 4.
til 6.klasse som tok for
seg hver sin oppgave.
Til slutt prensenterte
de arbeidet sitt for
hverandre og hadde utstilling, skuespill m.m.

og her syns vi det gär
an.
Her er plass nok for iiten og for stor
i skog og mark og vann.
Atte tusen er vi net
i hele kommunen var.
Og vi kan veldig godt
forstà
om flere flytter til várt
land.
Fire fjerdinger som
ble sammenslátt,
de er butt kommunen
var.

Ferde )thLs.sP tokozseg

Og kommunevàpen har
-.

Mopedtyveri

la-rte om gammel bosetning,
bygdeborger, var i kirken og
hØrte om fyrstikkfabrikken.
En av pappaene var og fortalte fra gamie dager, og de
flkk ogsá tak i klr fra gamle
dager.

med symbol fra gamle
dr.
Kirkebygden, Flateby,
ifra gammelt har de ry.
Dalefjerdingen, Ytre
Enebakk,
alle fire sammen star.

Fra Kirkebygda ble det
natt til torsdag stjàiet en
moped av typen Suzuki
TS 50.
Det er en gui 1987-modell
og har kjennetegn DJ 1615.

Husmannskost lagde elevene selv. Det ble smaksprØver
til den som vile ha. Men vassgraut og soil er vel ikke det
som smaker best i den alderen.

Har du sett noe til den,
sá gi et tips om det til lensmarmskontoret pa telefon
926001.

Natur og dyreliv var oppgaven som femteklassen hadde pâtatt seg. En del av tiden
ble brukt til a 1re om forurensning. De besØkte renseaniegget i Kirkebygda og tok
vannprøver og mãlte PHverdien i vann fra forskjeilige
steder. De tok for seg forsøpilng av naturen, og de lagde et skuespill som handiet
om akkurat det. En samling
med utstoppede dyr var et av
deres bidrag til utstfflingen.
Enebakk i dag - hva er en
komrnune - hvordan er det
her hos oss ? Det var temaet
til sjetteklassen.
De var rundt i kommunen og
mterjuvet en del etatsjefer, og
de lagde en del fortegnelser
over Enebakk, som ble vist
fram pa utstmllmngen.
De hadde ogsa skuespill, og
til og med en prosjektsang
som de hadde diktet seiv.
Kanskje blir det den nye Enebakk-sangen.
Den er pa samme melodi
som Teigena Glasnost og her
kommer den.

var han helt alene med Sanders
keeper, men vinkelen ble for
spiss.
Et minutt fØr full tid skjØt
Trond Vidar Stubberud via en
forsvarer og i stanga, og det var
det nrmeste enebakkingene
kom 2 - 0.
Dermed vant Enebakk den
fØrste seriekampen pa hjemmebane, og det bØr de vre godt fornØyd med, for spillet var veldig
varierende.

Pros jektuke

Aonser leses
av folk flest
Kampfakta:
Enebakk stadion:
Enebakk - Sander 1 - 0 (1-0)
Enebakks mil: 33.min. ved
Geir Ostli
Enebakks lag: Jan Arne
Hoimsen, Richard Bakke,
Gunnar Martinsen, Fred
Sandãs, Wiktor Luther, Ronfly Lund(Roar Sandás 5
mm.), JØrn Skaug, Trond Vidar Stubberud, Bjorn Ivar
Stubberud(Sverre Fjeld 10
mm.), Geir Østli, Widar Pederstad.
Dommer: Ola Mollekleiv,
Brum SK

Enebakk heter bygda
hvor vi bor,

Refr.:
Vi vii presentere
vârt arbeid for dere
om Enebakk Kommune
og hva det kan og vii.
Vi har lest og skrevet,
med interjuvet drevet,
og litt av dette strevet
er butt til skuespill.
Enebakk heter bygda
hvor vi bor,
og her syns vi det gàr
an.
Her er plass nok for iiten og for stor
i skog og mark og vann.
Vi har nok a henge i,
ndr det gjelder var fritid,
og fritidsaktiviteter vetger vi
etter hva vi vii og kan.
Refr.:
Balispiul, kor og musikk,
trene opp sin fysikk,
danse foikedanser
og pa kiubben dra.
Enebakk er stedet,
det er noe ved det
som gjØr at vi trives
og syns vi har det bra.
Ikke sant?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —.
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BjØrn E. Christiansen

Allsidig
kunstner med
spennende
drommer
Akkura't nà slapper han av i solveggen hjemme i
Engaveien35. Separatutstillingen i galleri Helga i
Kongsvinger er nettopp avsluttet, og om to uker blir
det fly utstilling I Ames. Innimellom har man tid til a
puste, flyte ti1vare1sen i solfylte forsommerdager, gá
en tur med bikkja Pia, la seg inspirere av østmarka...
Jo, BjØrn E. Christiansen, (58)
trives med tilvre1sen som
kunstner pa heltid, og han trives
pa Flateby. - Trives pa turene i
østmarka. Her kan man tillate
seg a vre alene, fØle at det er
godt, i forhold til a vre alene I
millionbyen...

Pa heltid
BjØrn er ekte Oslogutt. Hele
sitt liv har han bodd pa Lofthus,
helt til han i fjor brØt opp med
byen, og slo seg ned med kone og
bikkje pa Flateby. De fire barna
har forlengst forlatt redet, og st.r
stØdig pa egne ben. Na synes
BjØrn han kan tillate seg a gjØre
kunsten til hovedjobb. - Inni
meg har jeg jo fØlt det hele tiden,
selv om det ikke er kunsten jeg
har levd av..

Miniutstilling
BjØrn knyttet snart kontakter i
Enebakk Kunstforening. - Jeg
sa Galleri Nygârd og matte flnne
ut av hva det var.. Dermed ble
jeg kjent med folk i kunstforeningen, sier BjØrn, som I dag er
medlem av foreningens styre.
Foreningen starter i disse dager med et nytt tilbud: Det blir
miniutstillinger i Ytres konditori, og fØrste utstiller er BjØrn
E. Christiansen.....

Teknisk tegner

- Malt har jeg gjort bestandig,
sier BjØrn, men i mine unge dager seilte jeg noen ar til sjØs, innen jeg fikk jobb som teknisk
tegner i SAS, en jobb jeg hadde i
30 ár. Etterhvert ble det til at jeg
flkk nedsatt arbeidstid, som jeg
brukte til a ga videre med kuns-

ten. Noe formell utdannelse innen kunst har han skaffet seg pa
private kunstskoler underveis,
resten er erfaring, og hard jobbing. Man ma vite hva man gjØr.
Det er ikke bare a gripe paletten
og tenke at na skal man male..

DrOmmebilder
BjØrn skjenker mer kaffe og
tenner en ny rØyk.. - Det fØles
bra a kunne drive med det en
Ønsker pa heltid - leve i mm
drØm. For mye er drØm, ikke
sant? Akkurat na jobber jeg mye
med drØmmebilder.. Kanskje lager jeg en utstilling med disse bildene nár jeg far gjort ferdig noe
mer...

Veletablert

Vi har beveget oss fra den solfybte verandaen og opp I BjØrris
atelier. PA veggene langs trappen
henger utallige plakater fra Utstillinger separatutstillinger og
kollektivutstillinger helt fra begynnelsen av 70— Ara og fram til 1
dag. HØstutstillingen, østlandsutstillingen, utstiblinger I Stavanger Kunstforening, I Galleri
Henrik pa Eidsvoll, galleri Helga
PA Kongsvinger, i StrØmstad, i
Helsinki osv..BjØrn har ogsa stilt
Ut i Paris og hØstet hederlig omtale, og i Bruessel og KØbenhavn,
hvor han ble prisbelØnt for sine
bilder.Han er innkjØpt av Kongsvinger kommune, Trondheim
kommune, Deichmanske bibliotek, diverse kunstforeninger og
bedrifter.
Det var ogsa Bjorn som illustrete
kalenderen som ble utgitt i forbindelse med 300 - árs jubileet
for Kongsvinger Festning. Hva
slags bilder er det BjØrn lager.

BjØrn i arbeid med et av sine bilder...
Hvilke teknikker bruker han,
hvilke materialer?

Ailsidig
Det meste, og vel sa det, hadde
vi nr sagt. Vi ser oss rundt i atelieret som avdekker en sjelden
ailsidighet: Akvareller., tegninger, malerier, graflkk.. Bildene
taler sitt tydelige sprak om vand-

DrØmmebilder! Sort/hvitt trykken yter dessverre ingen rettferdighet til de flotte
fargene som ogsà utrykker drØmmen...

ringer gjennom forskjeilige perioJeg er imidlertid rastlØs og imder, forskjellige retnmger.
pulsiv. Jeg ma eksperimentere,
Her g.r byrealisme h.nd i hand prØve nye ting. Jeg jobber med
med Østmarksbilder skfldret i bildene, setter dem bort og tar
brede penselstrØk, sarte stem- dem igjen. Det er en psykisk fØlninger fra hØyellet veksler med else av dialog melbom deg og arJrens og Vestlandets fjre- beidet. Man forandrer underveis,
steiner.
sboss med a forenkle, til man kun
Her er skogen en het og tryk- forteller det som er viktig. Ofte
kende sommerdag, kledd i et dra- jobber jeg med mange ting pa en
matisk rosa lysskjr som varsler gang...
tordenvr. Her er veien til tJells
en varlig gravrsdag..Her er bil- Aidri fornØyd
der som gir assosiasjoner, bade
Framtidspbaner?
til Picasso og Weidemann. Her er
graflkk som utrykker krigens
—Jeg planbegger ikke sa mye.
gru, snertne frØkner i miniskjØrt, Fungerer best nar jeg st.r i atog gamle damer som ( kanskje) elieret og jobber.Men man er
skal pa bingo... Inntrykkene er veldig alene i dette arbeidet. A
overvebdende..
vre kunstner er en ensom jobb,
men det er en ensomhet man velRastlØs og impulsiv ger - fordi man ikke kiarer a
- Jeg arbeider for det meste i et slutte. Det bbir en lidenskap pa
flgurativt formsprak, bekrefter godt og vondt. Blir aldri helt forBjØrn.— Men det hender ogsa jeg nØyd. tJtfordringen bigger der hejobber abstrakt. Noen ganger
Forts, side 7 (7)
bryter man alle regler for teknikk
og komposisjon. Blander teknikker.. Det er spennende. Jeg ønsker ikke a sette meg selv i bs stivne i en bestemt retning. Men
jeg ma ha spenning. Det skal vre utfordringer. Klart man kan
jobbe i en bestemt retning, og bli
dyktig i akkurat det. Man kan
male sild pa fat hele sitt liv, og
Wore det perfekt..

.OTTERBECK
Rep. rust
eller skade?
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Nutt'ytt fra
Bygningsrãdet

Ta ansvar for egen helse
- Er du avhengig av medisiner, sâ vr ute med
bestillingen i god tid fØr
ferien. Bestill gjerne allerede ná, oppfordrer
kommunelege II, Arild
AambØ. - Tenk ogsâ ellers
pa a fornye resepter minst
en uke for pilleglasset er
tomt!
Situasjonen ved legesenteret
er presset. 100 - 180 telefonhenvendelser og 50-70 pasienter
som behandles hver dag er ikke
uvanhig.Dette skal man ta seg av
PA forsvarlig vis, med tre legestillinger, og tre kontorstillinger.
I tillegg kommer sykebesØk etc.
—Derfor er det viktig nar folk
Ønsker rask ekspedisjon av enkelte rutinesaker, at de selv kan
bidra med opplysninger som gjØr
ekspedisjonen enklere, sier Aambø. Ringer man for a fá fly resept
PA medisiner, er det fint om man
har emballasjen pa medisinen
loran seg, slik at man vet hvilken
medisin man skal ha, navn og
styrke. Selvsagt har vi opplysningene i joumalen, men da skal
man fly og hente den, og straks
blir det ventetid og flereledd involvert. Vet folk hva de skal ha
nar de ringer, kan vi notere det
ned der og da, og det hele gár
hurtigere. Men , det er viktig a
vre ute i god tid, fØr man slipper opp for medisiner. Ekspedisjonen kan ta en uke, fordi arbeidspresset er stort, og vi kjØrer
med redusert bemanning.
VI Ønsker a gjØre en skikkeilg
jobb, ha orden i rekkene, yte den
service folk har krav pa , sier
AambØ. - Mye av denfrustrasjonen vi opplever, med sinte pasienter som kiager pa servicen,
kommer kanskje av at man har
for mange urealistiske forventfinger. Folk venter hjelp der og
da!
- Forstár du harmen folk fØler
over a bli '< silt >> over telefon av
en kontorsØster, og ikke nà fram
til legen i det hele tatt!

- Ja, jeg kan forstá det, selv om
det kanskje ikke alltid er nØdvendig a snakke med legen. Kanskje kan problemene lØses av
kontorsØster. Man ma ogsá huske pa at vi skal ha tid til a ta 055
av de pasientene vi far inn pa
kontoret. De ma M fØlelsen av a
bli hØrt..
- Det virker som om arbeidsmengden ved legesenteret har
Økt enormt de siste ãrene, uten
at folketallet egentlig har Økt tilsvarende?
- En av arsakene til at arbidsmengden har Økt, er at vi
stadig har fatt tillagt oss nye
oppgaver. Mer skjemaer, nØyere
kontroll i forbindelse med trygdeorcininger etc. I det hele tatt
vokser
byrâkratiet
stadig.Intensjonene er gode, men
det forhindrer ikke at vi bruker
av den tiden vi skulle hatt til andre oppgaver..
- Mye av henvendelsene vi
mottar er som resultat av manglende sosialt nettverk. Man har
ikke lenger gamletante eller bestemor i nrheten med gode rád
om omgangssyker og forkjØlelse.
De tingene folk selv kiarte opp
med for noen tiar siden, fr vi
hendvendelsene om i dag, i tillegg til alt det andre,
Ved en undersØkelse i Larvik distriktet er det regnet ut at over
en 14 dagers periode vil det av
1000 personer vre 525 som er syke, eller far en eller annen skade.
Av disse vii 182 ha betydelig nedsatt aktivitetsnivá, og av disse
igjen vii 90 personer sØke lege.
OverfØrt UI Enebakk vii det si at
det over en 14 dagers periode
statistisk vil vre 780 personer
som konsuiterer lege. Med navrende bemanning er det kiart at
vi fAr problemer med a imØtekomme alle henvendelser til alles
tilfredshet. Det ma vre silk at
noen henvendelser blir stoppet
hos kontorsØsterDet er foreslátt
to nye legestillinger tidiigere,
men forelØpig har det ikke vrt

politisk vilje til a gá inn for det,
og den situasjonen vi har er en situasjon vi ma regne med a leve
med i minst 20 ar. Vi prØver a îá
til en rettferdig fordeling av legetjenesten. Folk med akutte behov skal kunne komme igjennom
og fa hjelp. Og forelØpig klarer
vi det av. Folk med akutte behov
kan komme igjennom og M hjelp
pa dagen..Dersom vare dØrer
skulle vre apnere enn i dag, vil1e vi ikke klare a ekspedere alle,
sier AambØ.
- I den situasjonen vi er nâr det
gjelder helsetilbud, bade her ved
senteret, og ved en rekke andre
legekontorer, er det betimelig a
oppfordre folk til a ta mer ansvar
for egen helse, og sØke a prioritere den for det skjrer seg.
Folk oppfordres ogsa til a tenke seg om to ganger fØr man konsulterer lege: Er dette noe jeg
kan ordne selv ? Er det noe som
kan vente? Ved legesenteret har
man na tilrádd overfor helse og
sosialetaten a bevilge penger til
distribusjon av et egenomsorgshefte Ui all bygdas husstander.
Heftet skal inneholde enkel helseopplysning, og gode râd om
hva man gjør ved feber, forkjØelser, eller akutte situasjoner som
matte oppsta, og hvor man kan
ordne sakene selv, uten direkte
legehjelp der og da. Radene i heftet er selvsagt gjennomgatt og

SB-Bygg A/S har fátt avslag pa
sin sØknad om pâbygging/innredning av hybler pa g.nr.102
br.nr.10 pa Bekkelaget.

- Husk a bestille medisiner i god tidfØr du slipper
Opp, oppfordrer kokkunelege II, Arilci AambØ.
bifalt av lege.. Helse og sosiaistyret behandlet forsiaget I gr
kveld.Resultatet rakk vi ikke a fa
med fØr avisen gikk i
trykken,men helse og sosialsjelen hadde i alle fall innstilt pa a
ga inn for legesenterets forslag.
- Vi haper at dette gar igjennom, og at det kan lette noe av
presset pa senteret, bade til pasientenes og personalets beste, sier
AambØ.

Flateby Hestesenter har sØkt
bygningsradet om utvidelse av
oppholdsrommene i lâven. De
eksistrende
lokalene pa 35 m2 Ønskes utvidet
til 95 m2. Det vii gjelde garderobe, kjØkkenlspisestue og oppholdsrom. Lokalene Ønskes
brukt til bl.a. kursvirksomhet.
Ominnredningsarbeidet er godkjent pa visse vilkãr. Blant annetat lokalene ikke brukes til bilogformàl eller til overnattingsrom.
We-Ge A/S har ftt byggetillatelse for oppføring av nringsbygg pa g.nr.2 br.nr.155 pa Industrifeltet pa Flateby.
Firmaet driver som grossist av
fyrverkeri. Bygget som skal reises er pa ca. 1000 km2 og vi rnneholde pakkeri og lager.

Noma W4
auftk

SEIM HAGESENTER

S ommertid
likevel

SIMENRUDVN. 5
ASKIM
TLF. 09/88 15 35

Hverdager
Lørdager
Søndager

kI. 9.00-18.00
kI. 9.00-14.00
kI. 13.00.18.00

Varens store
plantemsaig'.1

.1.

Forhandlingsutvalget i
kommunen har hatt mote
med de respektive organisasjonene angâende arbeidstiden for turnusansatte pa Sykehjemmet.
SKMURE

I forfjor ble retten til
avspasering for sommertid tatt bort for denne
Forarbeidsgruppen.
handlingsmØtet dreide
seg om forstãelsen av ordlyden i protokollen av
1986. Og forhandlingsutvalget kom fram til at
den skulle tolkes silk at
de ansatte pa sykehjemmet og i hjemmesykepleien arbeider 35,5 timer i
uka, minus sommertid.
Med andre ord de far tilbake sin sommertid fra og
med inneverende fir, deradministrasjonssom
utvalg, formannskap og
kommunestyre bifaller
forhandiingsutvalgets
tolkning.

Per Aarskog A/S har fátt byggetilatelse for tilbygg pa g.nr.90
og br.nr.533 - Gaupeveien 23 i Ytre Enebakk.
Tillatelsen gjelder utvidelse av
ekstisterende lagerbygnmg. Tnbygget vii gi 720 m2 nytt bruksareal over en etasje.

IIDIA

f. Goldstar
3 greiner
(4!,-)

NA

RHODODENDRON
Catawbiense
50-60 cm
(280,-)

25.

RHODODENDRON
Catawbiense
(fra i tjor)
50-60 cm

(180110m
NA

RHODODENDRON
Minus
40-50 cm
(170,-)

NA

130 .
u

ALPEWS
Ribes alpinum
3 greiner
(42,-)

22.-

NA

KBANSTOFP
Stephanandra
Crispa
4 greiner
(40,-)

NA •.UI

Se ikke bare pa lave priser, men ogsä hva du far for pengene I riktig
størrelse og kvalitet. Vi fØlger norsk standard for plailteskOle-Varer.
HHPLANTH
Blankmispel
20-30 cm
5 stk.
(60,-)

HACTORN
30-40 cm
5 stk.
(ilu,-)

NA

NA

501-

SEHBERGRAN
Picea omorica
100-125 cm
(250,-)

NA

180.

HYBRIDBARUMD
Taxus m. Green
Mountain
20-25 cm
(15

NA

55u-

NORSI( FURU
80-100 cm
(210,-)

NA

ISO .
1

KLAT
HORTUdA
Hydrangea Petrolaris
40-50 cm
(125-)

901

hrnth
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le veien. Den dagen jeg synes alt
er bra - er helt fornØyd med resultatet, da har jeg ikke mer i
atelieret a gjØre.
Om du skulle plukke ut et av
bildene her, og si at det er representativt for deg - det er et bilde
du liker, hvilket skulle du velge?
- Det er umulig for meg. Nei,
jeg vet ikke. Men jeg Mr tenke pa
det, om jeg skulle bli spurt igjen.
FornØyd med noe er jeg ikke.
Men det jeg stiller ut star jeg jo
for og mener det holder mâl...

ENEBAKK KOMMUNE
Oppheving av akseltrykkrestriksjoner pa kommunale veger
i Enebakk kommune
Enebakk kommune meddeler at telerestriksjoner pa 6 tonn akseltrykk pa kommunale veger er
fra 02.05.89 opphevet. Tillatt akseltrykk blir etter
02.05.89 BK T8 unntatt er Øyerenveien som har BK 6.
Kjøring med større aksel-/boggitrykk og totalvekt og/eller kjøring pa andre veger enn tillatt, vil kunne medføre
vektgebyr, bot og eventuelt inndragriing av kjennemerker.
Driftssjefen I Enebakk

B
Knut BjØmstad og Stig Hansen
ved
lensmannskontoret.Ohr
mente ellers at brannmanskapene trengte et repetisjonskurs i
fØrstehjelp.- Man kan ikke handtere folk pa sarnme mate som
f.eks. en stress - less, mente han.
Men brannvesenets befal OddbjØm SiljebØl hevdet at for
brannvesenet var det om a gjØre
a fá folk ut. Derifra fikk saniteten
overta. Her var tydeligvis en viss
kommunikasjonssvikt,
men
etterhvert ble de skadede tatt
hand om. Flatt pa gressmatta
med sjokk og rØykforgiftning hgger man Jo tynt an...
Markørene syntes det tok lang
tid fØr de ble reddet, men ble
trØstet med at i en virkelig situasjon yule det tatt lenger tid.
MarkØrene som var i 2. etasje
hadde ikke hØrt brannalarmen,
men var fornØyd med brannvesenets h.ndtering., mens markØrene i traflkkulykka syntes det var
flt nàr glasset haglet, og de ikke
hadde kontroll med det som
skjedde..
Her understreket politiet hvor
viktig det er at man informerer
hele tiden om hva man gjØr... Nár
det gialdt trafikkulykken pâpekte ogsâ teknisk sjef at ingen hadde tenkt pa a sjekke bensinlekkasje, heller ikke var det noen
som hadde tatt pa seg hansker
da de gikk inn.
Mye ma drilles og pusses pa for
at det skal fungere i en reell situasjon var konklusjonen flere av
de ansvarlige trakk etter Øvelsen,
men Stig Hansen understreket at
det var stor framgang a spore fra
forrige Øvelse av lignende kaliber.

Enebakk kommune
Septiktomming i
Enebakk kommune

pa kirkêgàrdene i Enebakk.
Takster som gjelder:
Vanning og stell av graver

kr 130,kr 120,-

Blomsterinnkjøp og planting
for sesongen 1989.
Henvendelse: Oddvar Skaug (Urn stell av graver),
HE 92 46 35.

SPORT

Enebakk Idrettsforening
A-kamp 4. div.

Enebakk - HOland
Sted: Enebakk stadion. Tid: Lørdag 13. mai kI. 15.00
Annonse og matchbail er sponset av:
Instaiiasjonsfirma

Det meddeles herved at det vil bli foretatt
septiktØmming av private slamavskillere i Enebakk
kommune. Fra og med innevrende âr vil gárdsbruk ogsà bli tatt med i tømmeordningen.
Vi vil minne om § 3 i vedtektene for tØmming av slam,
der det heter: <<Abonnenten er ansvarlig for a legge forholdene til rette slik at den som skal tØmme septiktanken m.v. kan gjennomføre tømmingen pa en enkel mate.
Er kumlokk mm. tildekket med jord, snØ osv., ma dette
Ijernes nâr tømming skal gjennomføres. Abonnenten ma
ikke sette opp gjerder, murer, hekker o.l. som vil gjØre
tømmingen komplisert og tidkrevende><.
Driftssjefen i Enebakk

KJELL BRENDJOKO
STILLING LEDIG

Marl menighets barnebage
sØker etter

BARN EHAGEASSISTENT
Deltid med mulighet for senere utvidelse til hel stilling.

RENGJORINGSASSISTENT
Ca. 6 timer pr. uke.

Flateby kino
takker fØlgende nringsdrivende for velvillig Økonomisk bistand til gratis kirioforestilling for barn 17. mai.
Bjerke Dagligvare A/S, Linjebygg A'S, Ristorante Italia,
Enebakk Regnskapskontor, Galleri Nygárd A/S, Toblis
Kiosk & Video, Anna Marie & Herman Bruteig, tanniege
Stein Dane-Hansen, ABC-bank, Strømsborg & Enersen
A'S, øyeren Bensin & Service. Teppe-Engros A'S, Fossum Graving & Transport, RolfNssvo1d, Freitag & Co.
A'S, Enebakk Kulturkontor, Polar-Gods A'S, Abra-Nor
A'S, Karlsen Bilruter A'S, C.P. Sand Transport A'S,
Bjørns Autolakk, Køhns Bokhandel, Kjell Brendjord,
Flateby Blomster & Gayer, Enebakk Bokhandel, Tores
Mat A'S, Harajama Sko, Waade & Co, Enebakk Sport &
Fritid, Ge-Te Manufaktur, Linderud Optiske, Morten
Fjeldstad, Annja, Siws Salong A'S.

Nye ãpningstider
tra 15. mai - 15. sept.
Fra marid.-torsd.
Fred
Lord

MED
HJELMEN
PA
TOPPEN
VERNAR
DU
KROPPEN
A

I

Steil av graver

ki. 09.00-16.00
kI. 09.00-17.00
kI. 09.00-13.00

Begge stillinger Ønskes besatt fra skolestart høsten -89.
SØknadsfrist 20. mai. LØnn etter gjeldende reg.
Søknaden sendes: Mari menighetsrad v/men.fullm. 1912
Enebakk. Forespørsel om stillingen pa tif. 92 42 72, tirsd.
og torsd.

BOLIG. SOKES

Kjawe Flateby-boere
For a slippe a emigrere, Ønsker min sønn og jeg et sted a
bo.
Kan noen hjelpe oss, sá ring Britt Gaathaug, tif.
92 90 29. Alt av interesse.

TILLEIE

Liten hybelleilighet
til leie i Vaglia.
Tif. 92 55 52

TIL SALGS

Bolseths EFTF.

Iii saigs

TIf. 92 62 67

Enebolig pa Flateby. Byggear 1955, restaurert i 1985. ca.
80 in2 boligflate, 11/2 etg.
2,1 ma! tomt, utenom byggefelt.
1. etg.: kjØkken, 2 stuer, 2 soverom, bad. 2. etg.: 2 soverom.
Henv. tlf. 92 87 01 etter kl. 17.00 eller 92 86 71.

Handel-, Händverk- og Industriforening
RYDDEAKSJON
Styret har mottatt henvendeise fra et av váre medlemmer som
hvert ár 17. mai undrer seg over hvor rotete enkeite har det rundt
seg. Henvendelsen innehoider ogsá et forsiag om en oppfordring
til alle EHHI-medlemmer om rydding i eget omrâde/nrmiijo til
17. mai.
Styret er kiar over at mange av váre medlemmer har det ryddig
og trivelig bade i og omkring sine bedrifter hele âret - men det finnes dessverre mange unntak!
Styret vii derfor opptordre aile EHHIs medlemmer
til a rydde I eget omràde/nrmiIjo for 17. mai!!!
Samtidig vii vi onske aile en hyggelig 17. mai!
I styret for EHHI
Sidsel Otterbeck

Halyard Waade

Bask, moderne og rimelig

re"OsIOTTERBECK
Apent
8-16
Onsdag
8-20
TIf.924414-924565

8
Dagmamma

IiutttIl-vinduer og doper
Strømmen heve-/skyvedor,
Strømmen sikkerhetsdor, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundorer, sprosserammer, Sweedor utgangsdører
Be om ti/bud.
Friva A/S
1820 Spydeberg. hf. 09/83 74 50

ledig i Kirkebygden.
TIf. 92 70 94

Crosser, 88-modell
Cagiva 250, selges rimelig.
Tif. 02/23 24 74 e. kI. 16.00

lu

Ii

I

OLSENS ft?
CAFETERIA

SERVICE

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

Bar &
Danserestaurant

Levering av
koldtbord, snitter,
varmretter til
alle anledninger

PIrSEMEN1GUETE.N

YTHEENEBAKKBETEL

Onsd. 10. 5. ki. 19.30:
Tito Rofotto og Birger
Sundlie. Offer til bil.
1. pinsedag ki. 19.00:
Torill Rinding og Ungdomskoret.
Alle velkommen.

f

ppbtr

I

(7tvtzLe(,er

Alle rettigheter
Avd. Ski:
Sentrumsbvgget I
Ski Nringspark

TURTIL
SPYDEBERG
og kjop 17. mal
BARNEKLII

:5kL ReMerV/s
-5k
TV9'n
hf:8585.

"4

VELKOMMEN!

DrøbaJc CLti Re

USE BARNEKLI[R
TIf. 09/83 73 19

.0

o

DV FR KSAVO.
INNEN
GGERFAGET

Nordbyvn. 27, Ski

3ko4kNe4od44 1
GARDEROBESER VICE

TIf. (09) 87 30 60

Jo.rd.b9u-n#. 6, -Sk
L2Y 81. N 55.

Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

Advokat
histand

Hoytrykksspy!ing
TV-kontroll
Septiktomming
Gravearbeider

• Rehabiliteririg av
vann- og avlopsrør
• Tining av vann- og
avlopsror

FYRINGSOLJE • PARAFIN

(
4;L
)

Bruk VARMEKONTO has TEXACO
VD. VVS FORRETNIt4C
Myrfatet 2, Ski. TV. 01a/6 14 57
VI KAN VISE DEG EN
PRAKTFULL UTSTILLING
AV 8ADEROM I MILJØER
SAMT RØR OG DELER

Follodistriktets byr
gjennom 60 Ar
'3

•
•
•
•

Folio Varmeservice
v/Bjorn Brodho!t, Tomter
TIf. 92 2610

FOU.O

CHR STENSRUD EFIF.

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

• AUTODIESEL.

-'--4

BcrVclscsb?rá
0

D0GN- 0
9/87 5587
VAKT
Mobiltlf. 094/46 254

SILDNES NATURSTEIN
MONUMENTER SKWER MARMOR
Kroervn.115 •1430 As •flf 09-943333

Drebok,
Sfierrjr entt

Stasjonsgt., Spydeberg

TETTE AVLOP - DARLIG VANNTRYKK?

hf. 09/87 59 76

'TA EN

Ski

TAKTEKKING
TEKKING AV ALLE TYPER PAPPTAK
Pris inki. arbeid fra kr 60.- pr. in' ink!. mva.

a

Topp,
levende musikk
fre.-lør. 19-02

TIf. 09/92 45 29
14TIf.02/57 1055

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

I

Thorud
soppeltyflplass

Sommertid fra 16. mai
1989.
Apningstider:
Tirsd. Ira ki. 12.00-1930
Torsd. fra kl. 8.30-14.30
Driftssjefen

/

St. Halvardsgt. 33
0192 Oslo 1

Aim. praksis arv - skite - VS ¶ar:iUeit. arbetds. skafle-et

Vekstjord - Hagebark - Sand
Flere kvaliteter pa lager
Sondager stengt
Transport ordnes
FOSSUM JORD
Tlf. 09/83 72 16 - Mobil 030/10 309
KONTAKT OSS - DET LONNER SEG

Advokat

326 tolvere
hver uke
ble I gjennomsnitt utbetalt 11987. Det er lettere,
matematisk sett, a vinne
toppgevinsten I tipping
enn noe annet landsdekkende spill.

TIPPING
ga 719 millloner til idrett
og forskning 11987

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

Vi sier bare
KJEMPEUTVALG

Billig renhold
Alt I renhold utfores, ogsâ privat.
Ring oss og spar penger.
Vi er billigere enn de fleste.
Aabergs Renboldsservice
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6
TH. 02/27 02 23 - 02/29 15 27
mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18

i vesker 09 reiseartikler
FRA ALL VERDENS LEVERANDORER'
IlL LAVE PRISER
Merk dere darner,
vi har lange belter!
TORG V. 2 SKI
TLF. 873371

9

_-_* MAIID
BYGDAS 17
PROGRAM

17. mai i Ytre Enebakk
Alle er hjertelig velkommen til

KI.

.'_•-'%

a delta

ilk
"W

1'

17. mai 1989 i

Aktivitet

08.00 Flaggheising p Kirkebygden skole
v/ørnøye4H.
Skarptrommer og trompetfanfare.
v1
A
"09.00 Bekransning av Petrus Oppegrds bauta.
Enebakk Sko!emusikkorps spiller.
10.30 Oppstilling pi Kirkebygden skole.
17. mai-hilsen v/elever fra 6. kI.
12.00 Familiegudstjeneste i Enebakk kirke.
13.00 Vi samles pa Enebakk ungdomsskole.
13.10 Enebakk skolekorps spiller.
13.30 Tale for dagen
v/Christian Oppegaard.
Film for barna.

08.00 Flaggheising pa Ytre Enebakk skole med speiderne og Ytre
Enebakk skolemusikkorps.
09.15 Skolemusikkorpset spiller pa sykehjemmet.
10.15 Skolemusikkorpset marsjerer fra skolen og til Mari kirke.
10.30 Gudstjeneste I Mari kirke.
11.15 Skolemusikkorpset marsjerer fra Mari kirke til skolen.
11.30 Barne- og folketoget gâr fra skolen. (Togrute: forbi Løken, opp Vagliveien, Râdyrveien til høyre, krysset Tiurveien, ned Sagstubakken og tilbake til skolen.)
12.30 Tale for dagen (umiddelbart etter togets tilbakekomst).
Underholdning av
13.00 Barneleikarringen
13.45 Skolemusikkorpset spiller
14.00 Oppvisning av vannskiklubben
14.30 Betel Hornorkester
14.45 To-rader gruppa Rallarn
Jan itsjaren
Ca. kI. 15.00 Avslutning med trekning av skolemusikkens sykkellotteri.
Premieutdeling for pilkast og luftgevrskyting.
Leker, spill og film for barna

-

Underholdning, konkurranser
og leker.

skyting, pilkast mm.

VEL M0TT!
Vi ber de elever som ikke er i kirken, vre pa skoleplassen for oppstilling kI. 11.15.

V4

r

Flateby

08.00 Flaggheising v/speiderne pa Stranden og Hauglia skoler.
10.00 Frammøte pa Hauglia skole med oppstilling av toget.
10.30 Avmarsj.
11.30 Toget ankommer Stranden skole oppstilling foran scenen.
Konferansier for clagew Svein Erik Eggen.
Utdeling av brus til barn og musikanter.
KI. 12.00 Konsert av Stranden skolekorps ved aspirantkorpset og hovedkorpset. Spiller til
Ca. 12.30-12.45.
KI. 13.00 Film for barna. En framvisning.
KI. 13.30 Enebakk Janitsjar.
Ca. kI. 13.45-14.00 Rlingen Musikkorps.
KI. 14.45 Premieutdeiing av skyting og trekking av sykkellotteri.
KI. 15.00 Slutt pa skolen.

Rule for 17. mai -toget
-

-

vi fortsetter ned

-

Saig av:
-

kaker
Spill

-

pølser brus is
utlodning leker.

-

-

-

-

snacks.

-

Unngâ a kjøre opp til Hauglia skole. Da vi av erfaring vet at det er vanskelig med nok sitteplasser pa Stranden skole, oppfordrer vi alle som har anledning til a ta med campingbord

og stoler.
NB! DEl VII I AR IKKE BLI ANLEDNING TIL A PARKERE PA VIOTTA.
Handikappede vii fa tildelt parkeringsplass pa skolens
omrade ved vising av kort.
I tilfelle regn vil programmet pa skolen bli endret. Beskied gis over høyttaler av dagens koordinator Olav Skulbørstad.

OBS! Brusen blir delt Ut etter dagens tale.

VE[.KOMMEN!
Hilsen 17. mai-komiteen
T3

-

•

-

0

/

Annonser leses
av folk flest

VI LEVERER
OG MONTERER

-

Start pa Hauglia skole stopp v/aldersboligen mens skolekorpset spiller
ødegârdsveien riksveien til Stranden skole.

.

17. mai-komiteen

1~7

Kaffe

54
,

17. mai-komiteen

-

KI.
KI.
KI.
KI.

'4

'°

Ta gjerne med campingstol
hvis pent var.

Parkering pa Mjrhallen. ingen parkering ved riksveien eller pa skoleplassen.

-

9.

;fr4

Saig av kaffe,
kaker, is m.m.

Brus, is, pizza
Kaffe, vafler og forfriskninger
fâs kjøpt.

17. mai-program

Kirkebygden

.

FLAGGSTENGER
GJERDER PORTER
REKKVERK-TRAPPER
SMIJERN
SVEISEARBEIDER
VERDISIKRING
RULLEGITTER
UTLEIE AV MINIMASKINER
-

(02) 99 22 21

'7'
,

KOLBOTN GJERDE OG
METALLVAREFABRIKK
Kongevn. 200 1412 Sofiemyr
-

A/S

10

i er i gang med on'igionnc a'
var irrt,r:: N:r •ivdelinger
er aflerede ferde: Trevarene er
'v?

samlet I nybyget kjernp.::his inne
ibktli ene, Kjøkkenutstillinqene og
arneser;vet er flvttet or:ic i I etg.

-. 24

sommerhutikken er àpen, saig direkte fra :stebiI osv.
Masse thbud fra

KI.

1800 torsdag. Her er noen eksen

Norlett 240

Frottéhândkle

BlO CLIP

i toppkvalitet

Meget rimelig Bio Clip
gressklipper som gjør at
gresset finhakkes og tilbakeføres som nring. Og du far
en grønnere plen. Dekset i
slagfast ABS-materiale. 46
cm klippebredde.

Den minste av vàre amerikanske
griller. En fin grill for dem som ikke har behov for den største kapasiteten. Grillen leveres med
forniklet grilirist. Regulator for 5
09 11 kg propanflasce foger
med. Propanflaske leveres separat.

50x100 cm

Vi har godt lager av propan.

i mange farger
140x170 cm

u/flaske

KOMPLETI
BYGGESETI
System 80 Classic
med spesialtilpasset
omramming I lettbetong.
Rele peisen er sâ lett at
den kan stá rett pa
vanlig tregulv og
jobben klarer du selv
- pa en dag!

Leverandørene er se/v til stede og demonstrerer.

(kun 2 til hverkunde)

RØROS
BRUK
Garasjevi ndu
med alumiist
Fast karm:
80x50 cm
80x40 cm

4

1

11

BIL

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ENEBAKI( BILVERKSTED

EIENDOMSFORMIDLING

Galleri Nygárd

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

Galleri - innramming

JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 8737 37

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60

Now eller selge

Iltsigts rammeverksted

elendom?

Alt i innramming

Saig av
medaijeskap og innrammede akvare/lavtrykk

Kontakt:
TORNERUD - Askim

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

Auóu

1570

Bevillingshaver: Adv. HeIge A Tryl
Fjellveior, 55, 1914 Ytre Enebakk
III.: 09/9255 70

rung Rod A/S

Kjøp din nye eller brukte bil hos oss.
TIf. 8816 15

TIf. 92 81 24

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

EILAG

Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice A/S
1911 Flateby
TIf. 09/92 61 18 — 09/9262 56
094/25 366 - 094/08 438

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 928049

(2

Apningstider:

Man
Trs., tors.
Fredag
Lordag

stengt
9.0017.00
11.00-19.00
9.00-14 00
Nilsen Ase Mette

DAME- 00 HERREFRISØR
SOL - PARFYMERI
Mand.-fred, 10.00-18.00
Torsd. 10-19
Lard. 9.00-14,00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

BYGGSER VICE

Alt I mur- og pussarbeid
TIf. 92 63 46

KR

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Godkjent regnskapskontor

TIf. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

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

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

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

Mobil: 094/30 295

Enebakk rørleggerliedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.
Váglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 92 43 54

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 nringsdrivende
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

Enebakk Tannteknikk

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsførsel,
bed rifts-rbdgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74

TAN NTEKNI KERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

TIf. 09/92 46 82

TRAFIKKSKOLE

onomi & Regnskap Enebakk A/S

Alt innen regnskapstjenester'
Reg. revisor Sten Røvik

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

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

Teorikurs - Fase II

Enebakk glass
Alt /glassarbeid

Ristorante ITALIA as

Pizzeria

Alt i mat til hverdag og fest.
Catering - Restaurant
Grendesenteret, 1911 Flateby

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

TIf. 09/92 88 60

SPESIALFORRETNINGER
Len nestadvn. 5
1912 Enebakk

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

Opplring pa bil
TIf. 06/81 42 92

RESTAURANT

GLASS

Steinar Nordahi

13A 11

FRISØR

Minigraver til Ieie
Graving - transport - sprengning

FRF Norske Regnskapsbyràers Forening

Regnskapskontor

utforer alt I e!-installasjoner

BYGG OG ANLEGG

Mur, puss,
peiser og fliser

cgnskapskontor

Hovel Heiaas

Strømshorg &
Enersen A/S
I

,,

Erik Kjelgaard
Medlem av

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 8694. Mobiltlf. 094/26 165

Esso diesel, parafin og fyringsolje

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

Cnebcikk

WELL BRENIIJORD

BRENSEL

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

REGNSKAP

ELEKTRIKER

INSTALLASJONSFIRMA

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

JOHN A. ANDRESEN

IIEILIIESEII

I

A. NILSENS
BILSER VICE
TH.

Gullmedaije I innramming 11989

RØRLEGG ER

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 87 37 10

Masse A - Masse B
Teorikurs - Kjøretimer
Om nødvendig meter vi
til kjeretimer i Enebakk.

TRANSPORT

Alle typer Ian formidles

Renter fra 11,95%

Enebakk Markiseservice

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

Markiser - Persienner - Gardinbrett

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

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

KVIKI( RENS
D.FREIIAG&COAS
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94
• Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgärd, Kjeller

lskilt Ira Fetvn. v/flyplassenl
Apningstider: 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el.
-DROP-IN,) 8.30-14. Stengt helg.

J&ztzama

Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fyilmasse
Flateby - tlf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

Brødrene 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

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

Alarm pa sykehjemmet:

Dramati sk aysiuti
nngp ka
....tastrofeoveise
a

K1 18.00 ringte vakthavende
sykepleier ved Enebakk Syke og
Aldershjem brannvakten, med
beskjed til vakthavende befal,
OddbjØm SiljebØl om at det
brant i Sykehjemmets 1. og 2 etasje. Og at det befant seg minst
fern personer i hver etasje, noen
skadet. Brannvesenet ble bedt
orn a varsie lensmann og sØrge
for ambulanse..

Legehelikopteret hadde
nettopp landet. Politiet
var
plass, brannvesenet med sin redningsvogn, Falken.....Brannmannskapene var i sving
med
komme de hardt
skadede til unnsetning.
De satt inneklemt i en
gammel bil som hadde
tØrnet i fjellveggen ved
sykehjemmet etter en
dramatisk biljakt... Lenger kom man ikke. Da
kuttet pleie og omsorgssjef Erik Ohr øvelsen. Den
virkelige brannalarmen
hadde gãtt. Det brant i et
hus
Flateby...

fØrstebetjent Stig Hansen. I alt
deltok 26 mann fra bygdas frivillige brannkorps, 19 markØrer, de
fleste ansatte ved sykehjemmet,
folk fra Oslo RØde Kors, Falken i
Ski deltok med med fØrstehjelpere observatØrer og ambulanse
kommunelege Arild AambØ var
pa plass, lensmannsetaten deltok med tre betjenter, pluss Stig
Hansen. Legehelikopteret kom
kom ogsa pa plass underveis..
Man er pàlagt a ha brannØvelser ved sykehjemmet, og pleie og
omsorgssjefen mente det var naturlig a legge denne inn i en stØrre sarnrnenheng. Hensikten med
Øvelsen var a Øve samarbeid mellom forskjeilige ledd: Brannmannskaper, redningskorps,
lensmannsetat..

Den gigantiske katastrofeØvelsen i og utenfor Sykehjemmet og
Kopâs fikk en dramtisk slutt. Legehelikopteret lettet igjen, og det
flotte utstyret i brannvesenets
redningsvogn rakk man ikke a ta
i bruk. De sarede i bilen sá ut
som spØrsmlstegn der de satt
med blØdende neser og dramtiske kutt og ventet pa a bli reddet,
mens bilene forsvant med blâlys
og sirener til Skaugveien pa Flateby hvor brannen i et bolighus
raskt ble slokket av de dyktige
mannskapene som allerede var
godt i siget...

Dette skjedde:
K] 17.50 mottok Enebakk Lensmannskontor en melding fra Os10 politikammer om at flere aldersoliger i Oslo var forsØkt patent, og at rnistenkte hadde til
hensikt a slá til i Enebakk, fordi
han hadde et horn i siden til pleie
og omsorgssjef Ohr. Mannen,
sannsynhigvls en pyroman ,anAkkurat Idet brannvesenet var
givelig tidligere straffet, kunne
vre voldelig i enkelte situasjo- iferd med a mile inn slanger og
samie sammen utatyr, kom ny
ner.
melding: Det brant pA Kopás,
1(1 17.55 kom en ny melding aldersboligen. .Pyromanen var
over radio til lensmannskontoret fortsatt lØs..Nytt siukningsarom en bijakt pa RV 120. Det beide,fly redningsaksjon. 3 hardt
dreide seg om en gammel Audi brannskadede medlemmer av Med rØykforgiftning og sjokkskader ble de skadede red100. Lensmannsetaten rykket Samordningsrâdet som hadde
straks ut og tok oppstilling ved mote i bygningen ble bâret ut det ut av brannvesenets folk, og etter noe tid tatt hand
med de grusomste brannskader om av fØrstehjelpere
TØmmerbrâten..

pa
a

pa

KatastrofeØvelsen ved Sykehjemmet var lagt opp av teknisk
sjefTorgils Opedahi, pleie og omsorgssjef Erik Ohr og lensmanns-

Like etter ankom lensmannsfoikene og brannvesenet sykehjemmet, hvor rØyk sivet ut fra
rnngangspartiet i 1 etasje og 2
etasje. Brannvesenets nye redningsvogn var allerede pa plass,
slanger ble lagt ut og kobiet til,
rØydykkerne gjorde seg kiare til
A ga inn i bygningen...
Litt over klokka halv sju var 12
skadede baret ut og vakthavende lege, Aarnbø og folk fra Falken
i full gang med a ta seg av rØykforgiftede bleksminkede markører med naturtro brannsär.Stabilt sideieie, ble det til stadighet brØlt fra flere hold etterhvert
som de skadede ble lempet ut pa
plenen..

Redningshelikopteret har akkurat landet for a hente säredefra bilen som har kjØrt
ifjellveggen.

anrettet av medlemmer i Oslo
RØde Kors.. De skadede forhoidt
seg merkelig rouge, Bare en hylte, veivet og skrek, mens Oddvar
Wennevold i brannkorpset forbausende raskt flkk roet henne
ned...
Og mens sloknings og redningsarbeidet pa Kopâs págikk,
iykkes det politiet, hvor lensmannsbetjent Knut BjØrnstad
var ledende befal, a legge den rebeiske pyromanen , pleiemedhjeiper Egil KjØnli i jern..
sa var det over, brannvesen og
politi forlot omradet, Da kom
nok en melding om bill fjeilveggen like nedenfor Sykehjemmet.
Lensmannsetat og brannvesen
var pa plass i lØpet av fA minutter. Lensmannsfoikene som var
fØrst pa plass sikret ornrâdet,
brannvesenet begynte redningsarbeidet, helikopteret landet like
etter...
Vile det holdt i virkeligheten?
Vile man kiart a redde ut syke-

hjemmets 40-50 beboere hvis situasjonen hadde vrt reell?
- Det kornmer an pa tidspunktet pa dØgnet, sier OddbjØrn Siljebøl. Hvis det var natt og alie ia
og soy, ville det i alle fall gjort
oppgaven enklere. Hvis man
hadde hatt nok rØykdykkerutstyr ville ogsa utgangspunktet
vrt bedre. I dag har man fire
sett. - Det er for lite, fastslãr
teknisk sjef, Torgils Opedal. En
bil fra Falken yule heiler ikke
vrt nok ti a frakte s.rede, men
her forsikret Falkens folk at man
raskt kunne rekvirere 3 ambulanser fra Folio piuss fra Sentralsykehuset...
Etter Øveisen var det samling
pa sykehjemmet med oppsummering av inntrykk og erfaringer. Betydningen av at lederen i de forskjeilige invoiverte
gruppene markerer seg, ble
sterkt understreket, bade av
pleie og omsorgssjef Ohr, og av
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