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Lokalavis for Enebakk

Flott feiring i stra'lende so!
17. mai 1989 ble
en av de vi husker.
Ikke bare p.g.a. 175
- árs jubileet for
Grunnioven,
og
markeringene av
dette rundt om i hele landet, men ogsâ
fordi det i hele bygda ble en dag med
strãlende
sol
over,fargeglad
finstas,smilende
vaiende
fjes,og
flagg mot vârlig
fargeprakt.
Midtsidene

Natt til 12. mai ble
det gjort innbrudd i en
hytte pa Svines i Ytre.
Der ble det bl.a. stjálet
en bâtmotor, TV-apparat, radio-basestasjon og en del eiektrisk
verktØy.
Lensmannskontoret
vii gjerne ha opplysfinger fra folk som kan
ha sett noe mistenkehg.

Ulovlig
mopedkjøring
I Kirkebygda var JCJTeL.UTeT TIWU flt:Zit ug rjii
holdningstilbudet for barna.

pupu-u-'

Mjere1evene
gjorde rent bord da
de forleden deltok 1
Ostfoldskolenes
mopedmesterskap I
Sarpsborg. Ca 60
elever fra forskjellige Østfoldskoler
deltok, og mesterskapet var satt
sammen av ferdighetslØype og en teoridel. Alle de seks
elevene fra mopedgruppa pa Mjar
kunne dra hjem
med pokal. I til!egg
ble de beste skole.

Forts. side 13 (1)

To gutter fra Flateby
ble ved 19-tiden Iørdag
tatt for ulovhg mopedkjøring. De var begge I
14-15-ársaideren
og
dermed for unge til A
ha mopedførerbevis.

Innbrudd
De manglet nok bukser til 17. mai, tyvene
som brøt seg inn hos
Bogerud tekstil I Ytre.
De hadde knust en rute
og tatt seg inn den
veien.
Innbruddet
skjedde ved 03.30-tiden
natt til 17. mai.
Senere samme natt
fikk lensmannskontoret oppringning fra
et hus i Ytre. De hadde
fAtt en del stein kastet
mot verandadøren. Ved
utrykning ble en mann
i 55-Arsaideren pAgrepet. Han var ikke
fra Enebakk og kunne
heller ikke gjØre skikkelig rede for seg. Mannen ble fraktet til fyllearresten I Ski.

17. mai

a

De seks elevene har hatt
moped som valgfag i lØpet av

Politirunden
Innbrudd

Dykti*ge mopedforere

Vi ble kjempeoverrasket,
sier Mjrelevene. - Vi dro dit
for vi syntes det kunne vre
goy delta. Hadde ingen anelse om at vi var SA gode!

92 40 47

Glade mopedfantomer med sine trofeer, som stort sett dreier seg om 1. og 2.
plasser,Fra V.: Kjersti Larsen,Glenn Robert Dahl, Thomas Gregersen, Ingar
SikkerbØl.Bakfra V.: Trude Kjelgàrd, Tom Erik Berntsen, og icerer Viggo Karlsen.

Eliers opplyser lensmannkontoret om en
rolig 17. mai-feiring.
Alt gikk stort sett I fredelige former, og de
har heller ikke fAtt
meldinger om vihlainnbrudd.
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Under gudstjenesten
I Enebakk kirke sØndag ble det gjort innbrudd i en bil som sto
parkert pa piassen
utenfor. Der ble det
stjáiet bankkort, fØrerkort og sjekkhefte.
Lensmannskontoret
etterlyser vitner I saken.

Gudstjenester i Enebakk
søndag 21. mai 1989:
Stranden bedehus, Flateby
ki. 11: VlHelgheim. Nattverd.

Karsten Siljebol
fyiler 80 âr 18. mai.
Vi gratulerer sá mye.
Barn, svigerbarn
og barnebarn
Dagen feires 20. mai.

Godjenta var, Karoline,
kom til verden 3. mai.
Ninette og Kjetil Flateby

Fremgang
tross tap
Lørdag var det fly seriekamp pa Enebakk stadion.
Denne gangen var det gjestene fra HØland, og det var
ogsâ de som trakk det lengste strâet til slutt. 1-0 vant
de, og dermed star enebakkingene med tre poeng pa like mange spilte kamper.

V
17. mai ble det vist gratis forestilling for barn. Torsdag 18. mai vii det ikke bli noen forestilliug, men sØfldag vises to favoritter.
For barna viser vi Walt Disneys kiassiker, TO GODE yENNER. Et
uskyidig barndomsvennskap
meliom to naturiige fiender, en
rev og en hund, fØrer til komiske
komplikasjoner og dramatiske
konflikter for de to smâ figurene.
Dette er Disneys 24. helaftens
spilleffim, og som de fleste andre
Disney-flimer har ogsa denne
norske stemmer - sa ta med de
minste denne gang - det er en absolutt koselig og underhoidende
film bade for store og smá.

Søndag 21.5. Id. 16.30 (B)
kr 15,-:
2 GODE VENNER
KI. 18.30 (U) kr 25,-:
SALSA
Ki. 20.30 (U) kr 25,-:
SALSA

Anne Enger
Lahnstein
til Enebakk
23. mai vii enebakkingene fâ
aniedning til a gjøre seg kjent
med Anne Enger Lahnstein, Senterpartiets stortingsrepresentant
for Akershus.
Hun vii ta for seg emnet: Hvordan gár det med velferdssamfunnet? Det er et spørsmâi som burde interessere mange. Hun vii ogsá komme inn pa probiemer ved
et eventueit medlemskap i EF.
Anne E. Lahnstein er kjent for
fiske og uredde standpunkter,
og hun er en engasjerende foredragshoider.
Det er et âpent mote, men
mediemmer av husmoriag, poiitikere og ansatte innen omsorgstjenesten oppfordres spesielt til a
mote opp.

Se annonse

Misjonshuset i Ytre

Kinakveid
Se annonse

Husk Plankemarsjen
21. mai
Se annonse

Betel

Ukens mØter
Se annonse

Tern amøte

Kirkebygden skole
Se annonse

Enebakk
Senterparti

Apent mote v/Anne Enger
Lahnstein
Se annonse

Det ble mange tØffe situasjonerforan HØlands keeper.
Enebakkingene ápnet denne Kampfakta:
kampen bedre enn de fØrste, men Enebakk - HØland 0-1
de kunne likevel ikke hindre at Enebakks lag: Per øivmd
HØiand tok ledelsen etter 9 miflutters spill. Det var tydeiig at Gundersen, Richard Bakke
hjemmelagets forsvar ikke fun- (Frode Lindberg i 45 mm.),
gerte. Begge lagene hadde store Gunnar Mathisen, Fred Sansjariser i første omgang, men fiere dás, Wictor Luther, Ronny
Lund, JØrn Skaug, Trond Vimál ble det ikke at av det.
Etter pause satset Enebakk pa dar Stubberud, BjØrn Ivar
utligning, og etter 13 minutters Stubberud, Geir østli, Widar
spill var det bare en flokk heidige Pederstad.
HØiand-spillere som hindret at Dommer: Jan Ingvaldsen,
hjemmeiaget fikk nettkjenning.
Geir Østli hadde et skudd like KlØfta.
utenfor etter drØye halvtimen ut
i andre omgangen. Nrmere
scoring kom ikke enebakkingene, og dermed gikk alle tre p0engene til HØland.
- Rent spiliemessig er det
framgang, men vi gjØr for mange
personlige fell. Alie jobber bra, og
vi er med i kampen, men taper pa
et màl som jeg mener linjemannen sto galt plassert pa, uttalte
trener Kjell Martinsen etter kampen.

Setter opp buss
Supportergruppa VII iØrdag
sette opp buss til Grue, som er
neste motstander.
Bussen svinger opp om Sandhaugen, og den kjØrer fra Enebakk kirke med retning Flateby
Ca. Id. 13.30. Kontakt Gudrun
østll pa tif. 92 6171 hvis du VII
vre med og stØtte A-iaget.

Hei, alle som har sett DIRTY
DANCING, her kommer oppfØlgeren" - SALSA. En film hvor
dansen er het og tempoet hØyt.
Kenny Ortega har ogsâ koreografert denne filmen, og han er
kjent for mange andre flimer og
videoer, bl.a. har han laget dans
til musikkvideos for Madonna,
Rod Stewart, Billy Joel, Cher o.a.

Vicki og Rico som spiller i Salsa
setter lerretet i brann med sin
heftige dans. De har en presisjon
og elektrisitet som kan konkurrere med Michael Jackson.
Filmen vii bli vist pa to forestillinger, da Flateby kino venter
storinnrykk.

Inger

HAGEWELD
Enebakk 1-tcigelag
R,

har plantebytte/auksjon hos Oddvar Weinevo1d
Mysen pa Hammeren tirsdag 23. mat 1989 ki. 19.00.
Du som har planter av forskjeilige slag, stauder,
stiklinger - hva som heist - ta det med.
Og du som ikke har noe, mot fern, kanskje blir det
en plante pa deg ogsâ.
Servering - utlodriing.
Alle hjertelig velkommen.
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Vi forbeholder oss retten til kutte ned for lange innlegg etter beste skjnn. Du kan skrive anonymt, men redaksjonen ma ha navn og adresse.

FrP's to ansikter Strid om
FØrst vii jeg bekiage at Ronni
StrØm fra FrP ikke har forstàtt
mitt inlegg 5.4 - 89. Han vU vel
kanskje heller ikke forstâ, da dette handlet mye om ideologi og
politikk. Ut fra dette fasthoider
jeg at det var frekt av Fr? a søke
kulturmidier til drift.
At bade AUF og UH tidiigere
har sØkt om midier ( og ikke fatt
siste to ãr ) ser jeg pa som positivt, da disse partier har et heit
annet og positivt syn pa kultur
og foreningsiiv enn FrP's ungdom har.
At FrP's to representanter i
kulturstyret sjeiden er til stede,
taler vel ogsá sitt kiare sprák.
Den ene av dem melder ikke engang forfail til mØtene. FrP's

kommuneprogram for kuitur er
det vel heiier ikke mange som
har sett eiier hØrt noe om.
Nr det gielder Ronni StrØms
pstand om at jeg skuiise stØtte
et forsiag med bevilgning i sak
18/89 er han ogsá pa viddene.
Nâr det gjelder bevilgrnnger til
kultursektoren genereit og i enkeite saker , er det Fr? som
gnãler at disse pengene heiler
burde gá til eldre og syke.
Vii A?, og ogsâ andre partier i
Enebakk har en iitt videre poiitikk enn nei til asylsØkere, mer
penger til poiitiet, og mer penger
til eldre og syke.>'.
Dag Skaug

Roykeforbud
Det er en kjent sak at det skal
vre forbudt a rØyke pa kontorer
og arbeidsplasser. Men her i Enebakk blir herredsstyresalen bortieid til lag og foreninger. I denne
sal star det ingen forbudsskilt,
for det star opp til den som ieier
om det skal rØykes e]ler ikke.
Pensjonistforeningen holder til
der med sine Ca. 130 mediemmer.

reguleringsplan
Teknisk styre gikk iforrige mote inn
forá ta en del av Rugveien pa Lotterudfeltet. ut av reguleringsplan Presthagan, og lage fly adkomst fra
-D en delen av Rugveien det
dreier seg om er i reguleringspianen avmerket som biindvei og
gang og sykkeivei. Veien har
imidiertid sa iangt fungert som
hovedadkomst ned til Lotterudfeltet. RegulerIngsplanen Innebrer imidlertid at det na blir laget ny felles avkjØrsel med adkomst via Byggveien
Hvor mange av boeboerne som
blir direkte berØrt av privatiseringen av veistumpen i Rugveien
er pa det uvisse. Et par av de berØrte boiigene vii M innkjØrsei fra
Byggveien. Hva vedlikehoidet
kommer til a koste beboeme nàr

Mange av disse ser fram til dette
en gang I mâneden. De treffer
kjente, drikker kaffe og koser slag til dere: PrØv a tenke litt pa
seg. Flere av disse rØyker, og det andre og la det ikke ga slik at vi
har vrt i orden.
mister medlemmene. Det er jo
Men dette áret har ikke vrt disse som hjelper til sá vi Mr pennoe koselig. Det er noen som II- ger I kassa. La styret bestemme
ker i spifie sjefer; tenker ikke det. Det er jo silk vi trodde det
over at mange er gamle og har skulle were.
rØyka i 50-60 aret. Jeg har et forSgb

Byggveien.I)ette betyr at neboerne 1
den delen av Rugveien som dette gjelder, selv ma ta ansvar for vedlikeholdet. Veistumpen blir privatvei.

veien blir privat er det derfor
vanskeiig a si noe om foreiØpig.
Men sinnene er i kok i Rugveien.
Der har man ikke butt spurt.
Teknlsk sjef Torgils Opedal
sier at man na oppdaterer oversikten over kommunale veier, for
A se pa hvilke som kan privatiseres. N.r det gjeider privatiseringen av del av Rugveien, viser han
til at det dreier seg om en blindvei, uten snuplass, og han holder
pa prinsippet om at en kommunal vei ma ha en snupiass siik
at man kan komme fram og snu.
Teknisks utvalgs vedtak er en
uttaleise til reguieringspianen.
Den gâr tilbake til bygningsrádet, og sa skal saken videre til
formannskap og kommunestyre
innen siste ord er sagt.
ForØvrig bar teknisk utvalg anbefalt det foreliggende reguleringsforsiaget for Presthagan
med en del justeringer og tilfØyelser. Blant a.nnet sier man at det

ma foretas grunnundersØkeiser I
feitet, og at resultatet av disse
ma vre tilfredstiliende for anieggsarbeidet kan settes i gang.
Det ma ogsâ utarbeides vann og
avlØpsplan som godkjennes av
teknisk etat fØrst.
Beboerne pa Lotterud har protestert kraftig mot utbygginsplanene til BarbØi. Noe av det
de fØrer i marken er at dette betyr rasering av et friomrade, og at
det først ma ryddes opp i vann og
- avlØpsforhoidenepa Lotterud.

Bil'o
kidder
'REDD
BARNA

T1f:(02)41 4635

Kj'ent i Enebakk

Bildet I forrige kjent i Enebakk var tatt
fra Vignetts lokaler I Kirkebygda. Det
var driftsbygningen pa Solberg gárd.
Mange riktige svar har vi fàtt, og de heldige uttrukne vinnere av pengelodd er:
Simon Degrum, Flateby
Jan Myhre, Ytre Enebakk
Asbjørn Utsigt, Flateby

Her kommer sâ denne ukes nøtt.Vet du
hvor vi har vmrt og knipset dette bildet
sà ring 92 60 04 eller skriv til oss.
GjØr du det innen fØrstkommende torsdag blir du med I trekningen om nye lodd
i pengelotteriet.

- et begrep for kvalitet og kundeservce
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V aOglia Ye! med klart nei til
boligbygging i friomr aOde
...

Vâglia Vel sier kiart nei til enhver form for boligbygging i friomrãdet i Fjellveien. Pa medlemsmØtet forrige tirsdag stemte 15 av de 22 husstandene som var representert for a avslã søknaden fra de tre entreprenø-

rene, Thorvaidsen, Ostlie og Strømsborg. Kommunen
har utsatt videre behandling av saken inntil Vellets
beslutning foreligger. Nãr formannskapet nã skal behandle saken, ligger det an til avslag.

Utbyggingsplanene til de tre
entreprenørene omfatterrundt 20
boenheter, opparbeidelse av fly
ballplass, akebakke og turstier,
Det ble tiduig kiart at beboerne
i Fjellveien var svrt lite interessert i at friomràdet, inkludertVellets lekeplass og bailbaneskulle tas I bruk til boliger. Vellets
styre, som I utgangspunktet hadde stilt seg positive til planene
matte trekke dette utsagnet tilbake: MedlemsmØtet matte fâ
anledning til a uttale seg. Boboerne satte i gang underskriftskampanje, og det ble avholdt et
mote mellom beboerne og og ordfØreren.

dom er et fremmedelement I dette omrâdet,sa han, og mente ogs& at det vii bli stor ekstra traflkkbelastning, pa hele Lia.

BØlgene gikk høyt pa tirsdagens mote.
Innledmngsvis refererte Vellets leder Ove Halvorsen utbyggingsplanene. Han beklaget
ogsa at styret hadde gâtt Ut og
bifalt planene pa eget initiativ.- I
ettertid har vi skjØnt at vi burde
hatt medlemmenes avgjØrelse i
ryggenPOL motet ble det stilt spørsmal
om hva beboerne har imot planen. Lederen viste da til et omfattende skriv Ira fhv. skolesjef
Halyard Toft. Hovedãrsaken er
at man er imot utbygging av et
friluftsomráde, det er heiler ikke
tilstrekkelig kapasitet pa vannforsyningen, kloakksystemet og
veinettet. Tofts skriv, som de aller fleste av beboerne I Fjellveien
Stiller seg bak, konkluderer med
at om det likevel blir utbygging,
skal det skje helt og fuilt pa Vel-

lets og beboernes premisser,
gratis og uten beboernes medvirkning. Og parkomrâdet med
fly bailpiass skal stâ ferdig fØr
det blir aktuelt a sette i gang boligbygging.
Toft ga I kiare ordelag utrykk
for at lekeplassen, slik den i dag
ligger slett ikke er darlig opparbeidet. Den er tvert imot ypperlig. Hovedsaken for ham er at
man skal si konsekvent nei til a
bygge pa friareal. Han fastholdt,
sammen med flere andre av
oppsitteme I Fjellveien at det finnes andre arealer, blant annet
omrádet mellom Käres og Mjr
ungdomsskole, som burde vre
velegnet. Flere mente ogsâ a huske at de pa motet med ordfØrer
Káre KjØllehadde fâtt et bestemt
inntrykk av at dette omrâdet,
altsá samfunnshustomta, var aktuell a tilby utbyggerne. OrdfØrer
Kâre KjØlle avviser imidlertid at
han skulle ha gitt utrykk for noe
slikt, men bekrefter at han antydet omrâder I nrheten, aitsa I
Brâten Fossnes omrádet som et
mulig alternativ.
Helge Tryti minnet om at omradet
regulert
til
er
friarealer.Han la stor vekt pa at
dette er et spennende omráde
med stor aktivitet, og at barn
slett ikke er interessert I urbaniserte lekeplasser etter voksnes
monster. Han kalte en eventuell
utbygging for et antiforebyggende tiltak, og pâpekte at typen
bebyggelse det her er snakk om
er uheldig i et etablert boligmiljØ.
Mindre utleieboliger med gjennomtrekk ,uro og festligheter
som det ofte blir med mye ung-

Som ventet
- Resultatet ble yel som
ventet, sier Per Erik Østli
I en kommentar til tirsdagens medlemsmØte I
Vàglia Ye!. - Ut fra de
prtestene som har vrt
mot planen regnet jeg
med at det ville gâ silk.
Oppslutningen om motet var
Jo dârlig. Det var stort sett oppsitterne I Fjellveien som kom.
Hadde folk møtt opp, er det muhg at resultatet hadde blitt et annet.
Hva vi gjør herfra vet jeg ikke.
Vi far avvente den videre behandlingen i kommunen. Noen
nytt omrâde har vi ikke a foreslá.
Vi mente at omrádet med en omkringliggende park og lekeomráde matte vre ideelt for bade eldre, funksjonshemmede og barn.
Jeg kan heller ikke skjØnne at

omrádet ved Mjr ungdomsskole skulle vre mer egnet for
disse gruppene.
Har du tro pa at Vellet og beboerne na setter lekeplassen I
stand ., slik som det ble gitt utrykk for at man Ønsket?
Det har jeg dessverre liten tro
pa. Det er tydelig for alle at dugnads.ndens tid er forbi.
- Har dere selv noe tomteforslag til boligprosjektet?
- Nei, vi har ikke noe forsiag
na, og regner derfor med et et
avslag fra kommunen nár det
gjelder omrádet I Fjellveien, fØrer
til at vi dropper prosjektet, Det
er synd, for behovet er klart til
stede. Bare i den senere tiden har
mange eldre solgt husene sine og
flyttet Ut av bygda fordi det ikke
er mindre, egnede leiligheter a Ia
tak I. Ogsa ungdom flytter Ut
p.g.a. boligmangel, sier 05th.

I
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Annonser leses
av folk flest

Selv om de femten oppsltterne
fra Fjellveien ga utrykk for en
Mar og entydeig hoidning mot
utbyggingsprosjektet, var det ogsâ noen spede roster som hadde
andre synspunkter. En av disse
var Lars Schea. Til pâstanden
om at tingdomsboliger vile fØre
brâk og fy11 inn i omrâdet, fortalte han den noe mer tilarskomne foreldregenerasjonen at slikt
hadde det nok vrt fØr I Fjellveien, om de ikke skulle vite om
det ... Den Økte trafikken I omrâdet mente han for en stor del
skyldtes transport av unger til og
fra barnehager, og pàstanden om
at unger ikke vil leke I et omrâde
hvis det blir tint og ordentlig
skjØnte han ikke.- Unga forsvant
ikke fra omradet dengang ballplassen ble anlagt, og man hogde
ned noen trr. Han oppfordret
forsamimgen til a vre positive
til utbyggingsplanen, - Vi ma ta
vare pa det ilile vi har av nringsliv.
Tore Olsen understreket ogsa
at man ikke gitt imot planene for
A skade nringslivet og papekte
behovet for livslØpsboliger av
den type som er planlagt. Men
ogsâ han mente at friomrádet i
Fjellveien ikke var stedet. Slike
boliger bØr ligge i nrheten av
senterfunksjonene. Han mente at
dersom kommunen ikke na kan
anvise utbyggerne en egnet tomt
til formâlet, sâ har den sviktet

sin oppgave.
Det ble gitt utrykk for vilje til a
sette Vellets lekeplass i Fjellveien I akseptabel stand. Anne
Karin ødegärden Sandvik I Vellets tiltakskomite for barn og Unge sa at de na vil trã til sjØl og
gjØre plassen mer attraktiv gjennom dugnader og egeninnsats
hvor barna blir trukket med i
arbeidet.- De er de beste arkitekter som finnes, sa hun.Toft forsikret at her skal planlegges og organiseres en plass langt bedre en
utbyggernes klattverk *, Skateboardbaner,
lekeapparater.Ogbláveisen. skal
bevares..
Flere mente at Vellet ikke bare
skulle anbefale a avvise utbyggingsplanen, men samtldig forplikte seg pa a prloritere istandsetting av lekeplassen i Fjellveien. Men her sa det stopp for
flertallet og Anne Karin Sandvik
minnet om de mange andre av
Vellets lekeplasser som trenger
vedlikehold. Det ble derfor ikke
fremmet noe forsiag om a prioritere plassen I Fjellveien. Vedtaket som 15 av mØtedeltakerne
stilte seg bak ble at Vaglia Vel ikke Ønsker boligbygging I flarealet i Fjellveien, og at sØknaden
fra entreprenØrene dermed blir a
avvise. Samtidig vii Vâglia Vel
henstiiie UI kommunen a sØrge
for at man tinner andre omrâder
som utbyggerne henyises til, da
behovet for slike boenheter er
stort I Enebakk.
Endelig vii Váglia Vel arbeide
for en hensiktsmessig opparbeidelse av friarealet..

Ingen stotte
til 1. mai*.
Kulturstyret vedtok I siste mote med 7 mot 2 stemmer
a, avslá søknad om underskuddsgaraflti for ãrets 1.
mai arrangement. 1. mai komiteen hadde søkt om en
garati begrenset opad til 4.000 kroner.
Kultursjefen, som hadde inn- punkt til.
stilt pa avslag, hadde i saksA imØtekomxne sØknaden viifrainstihlingen til kulturstyret he- kunne
apne for krav fra andre
lagt vekt pa at man ved a invilge organisasjoner I forbindelse med
indirekte Økonomisk støtte til et arrangering av hØytidsdager.
politisk partis arrangement, ogsâ Skolemusikkens medvirkning til
kunne oppfattes dithen at man
mai arrangementene er et
stØttet partipolitlsk arbeid. Han 17.
eksempel,
sier kulturstyrets hemente dette var et prinsipp kul- der Tore Tldemann.Avslaget
turstyret burde ta endelig stand- ma ses I sammenheng med dette.

Fin plan
-I utgangspunktet synes jeg det var en fin plan,
og det yule vre synd om
den ble droppet, sier ordfører Kãre KjØlle.- Den
eneste betenkeligheten
jeg hadde var at utbyggingen kunne fore til trafikkproblemer.
Saken kom til formannskapet
fordi den var avvist av andre instanser I kommunen. Vi sendte

den da tilbake til teknisk etat og
ba dem prØve a finne flere muligheter. Alternativer pa Flateby, I
Klrkebygden og I Nylende har
vrt antydet.
Det finne Jo flere muligheter.
Det spØrs hva som er aktuelt for
brukerne. Braten - Fossnes omradet er narturlig a nevne I den
sammenheng. Nâr det gjelder
samfunnshustomta, ma det imidlertid vre helt Mart at denne er
avsatt til Samfunnshus, og ikke
skal rØres i denne sammenheng.
Men det finnes omrader I nrheten, sier KjØlle.

Milio og
okonomi
Hver dag foretar bedrifter, forbrukere og offentlige institusjoner en rekke vaig som pâviirker
miljØprblemene. Hvordan kan vi
- som samfunn - sØrge for at den
enkelte I sine aig tar hensyn til
miljØet? Hvordan kan vi fâ ale
de smâ delene i samfunnsmaskinierlet til a ta hensyn til det
som er best for fellesskapet? Dette er spØrsmal som tas opp I hefter 4cøkologl og Økonomi - mil.jØvern som en Integrert del av den
Økonomlske po11tikken.
Heftet vlser hvordan avgilfter
pa forurensende utslipp kan
fungre som et styringsinstrument for a frenune en mlljøennlig
utvlkllng. Det legges vekt pa at
avglftene ikke bare vii gI den enkelte forurenser et motiv til a redusere sine utslipp, avgiftene vii
ogsá - via prismekanismen - stimulere kjØperne til a velge mer
mmlljØvennlige produkter. Forfatterne understreker derfor at
avglftene spiller pa flere muligheter for omstilhlng enn det andre
miljØvernstrategier gjØr. Det er I
en del tilfeller teknisk urnulig elher svrt kostbart a redusere de
forurensendeutslippene fr en bestemt type produksjon. Da er det
vlktig a ha en strategi som ogsa
spifier pa muligheten for at vi
kan bruke andre produkter I stedet. Endret livsstil er ikke bare et
slagord - det kan i mange tilfeller
vre amfunnsØkonomisk bulgere enn ensidig satsing pa teknlske endringer I de forurensendevirksomhetene.
Det legges I heftet stor vekt pa
at miljØverninnsatsen skal kanaliseres dit den gir stØrst mi]JØforbedring pr. krone. Forfatterne
argumenterer fr at mlljØavglftene skal tilsvare den anslatte
skaden av utsllppene. Dette vii là
bedriftene UI A prioritere en utsllppsrecbiksjon like sterkt som
om skaden hadde raminet dem
selv. Det vii bli lØnnsomtfor dem
A gjennomfØre alle tiltak der
kostnadene er lavere enn den
anslátte miljØggevinsten ved en
utsllppsreduksjon. Dette innebrer at innsatsen far et samfunnsøkonomisk riktig omfant.
Avglftene medfØrer ogsà at tiltakkene vii bli kan&isert dit
hvor kostnadene ved en omstilling er lavest, siden den enkelte
bedrift vii vele omstillmgskostnadene mot avgiften.
Forfatterne refererer en rekke
undersØkelser som tyder pa at en
miljØvernstrategi basert pa avgifter kan gi besparelser i stØrrelsesorden 50% av kostnadene med
mer byràkratiske metoder. Dette
henger sammen med at kostnadene ved a redusere utslipp kan
variere sterkt mellom ulike bedrifter. I et konkret tilfelle i USA
kostet en utsplllsreduskjon pa
elt tonn bare 4 dollar for en treforedrlingsbedrift mens en tilsvarende reduksjon I et bryggere
kostet hele 600 dollar. Det kan
aitsa higge store gevinster I 6L kanaiisere tiltakene dit de gir stØrst
effekt!
Ideen om avgifter pa forurensning har lenge vrt kjent I
det Økonomiske fagmiljØet, men
har stort sett vr ooversett avv
miljØbevegelsen og 1 det politiske
liv. Heftet refererer en amenkansk intervju-undersøkelse der
63 miljØvernforkjempere ble
spurt om de kunne forkiare hvorfor Økonomene hevder at avgifter
gir mer miljØern for pengene. 1kke en av dem kunne svare. Denne
uvitenheten var hikevel ikke tilhinder for at mange av de intervjuede var Mare motstandere av
avgifter som virkemiddel for mljØvern. Her I Norge er det for tiden en Økende oppslutning om
bruk av miii Øgifter ogsà i miljØbevegelsen. Likevel er det grunn
til a spØrre om miljØbevegelsen I
stand til a vre en pAdriver for
en brerafatig utvikling uten en
dypere forstaelse av disse problenistlilingene.
-

-e

Erling Enger nitti ár
Av Barthold A. ButenschØn
17. mal fylte Erling Enger nitti ãr. Det ligger noe
av et symbol i at en av de
fremste tolkere av norsk
natur og lynne fyller fir
nettopp den dagen.
Enger kom til Enebakk
som 8 ãr gammel, og her
vokste han opp. Faren var
i mange âr bestyrer av
Bjerke Bruk fØr han lcjØpte
egen grd, KjØlstad. Naturen her ute, ikke minst de
store skogene, og mennesker og dyr, fikk bestemmende innflytelse pa
ham og kom til a prege
hans kunst senere i livet.
Det var en ting gutten
Erling hadde lyst til, fremfor alt annet: a tegne. Det
gjorde han stØtt og stadig.
DrØmmen var a bli maler.
Men den gang var kunstneryrket, ennâ mer enn ná,
et Økonomisk sett farlig
yrke. Det var risikabelt a
satse pa talentet. Heist
skulle man ha en utdannelse som ga et levebrØd.
Skogen sto Erling Engers
hjerte nr. Kunne han ikke velge det beste: kunstner, fikk han velge det nest
beste. Han utdannet seg
som forstmann, ble forstkandidat fra As. Men
kunstneren i ham slo seg
aldri til ro, selv ute i skogen fØlte han at han forsØmte sin egentlige oppgave.
11927 giftet han seg. Det
ble et vendepunkt i hans
liv. Aud Stockfleth fra Bergen ble hans trofaste støtte gjennom et langt liv, og
selvoppfordrende som bare en kunstnerhustru kan
vre det. Aud arbeidet i et
departement, det ga ekteparet et Økonomisk fundament. Aud trodde fulit og
fast pa hans talent, og
hun, stØttet av Erlings
mor, oppmuntret ham til a
frigjØre seg fra forstmannsyrket og gi seg inn pa den
spennende, krevende, men
usikre vei: kunsten. Han
begynte pa Tegneskolen,
og siden, i 1930, pa Kunstakademiet under Axel
Revold.
I ârene som fulgte var
Erling Enger sterkt opptatt av eksperimentering
med teknikk og materiale,
fØrst en av ekspresjonistisk uttrykksforrn, senere
av en mer abstrakt. Engers første store separatutstilling fant sted i Kunstnernes Hus i 1935. Han utstilte sammen med Bjarne
Engebret, Gert Jynge,
Olav Strømme og Sigurd
Winge, stort sett kunstnere som hadde valgt nye
uttrykksformer.
Ikke

Ragnhilcl ButenschØns byste av kunstneren Erling Enger.
minst var Wmge sterk i sine teorier. Enger var representert med en rekke <<pulvermalerier>>, hvor fargepulver ble drysset ned pa
en klebende bakgrunn. De
fleste av arbeidene var
holdt i tØrr, dempet koloritt, 1 enkelte av dem var
konturene i motivet <<tegnet opp>> med hyssing pa
lerretet.
Bildene hadde sine
kunstneriske kvaliteter,
men mØtte liten forstâelse
hos publikum. Veien videre syntes tung. For a skaffe
bidrag til levebrØdet var
han en par àr tegne1rer
pa Berg skole og vantriv-

des med umedgjØrlige elever. Probiemene med a finne adekvate uttrykk i maleriet for hans kunstnersinn var vanskelig nok.
Annet kom til som gikk
inn pa ham. Verdenskrigen brøt Ut og en kjr
venn, en lege, omkom i
Tyskiand. Barn nummer
to, Babben, kom til verden, bra nok, men det betØd nye forpliktelser. En
dag ble det for meget. I
september 1939 kom det
til en krise. Han kom under kyndig legebehandling
og ble forholdsvis raskt restituert. Men i mellomtiden var det skjedd noe

avgjØrende i hans forhold
til kunsten. Det praktfulle
<<Vekstring svinger lua>>
(1940) som henger i Nasjonalgalleriet, viser at vi
bar med en <<ny>> maler a
gjØre. Han har tatt farvel
med eksperimentene. Han
bar funnet tilbake til det
opprinnelige i seg selv, har
funnet et naturlig uttrykk
for sitt vesen og sinnelag.
Dette og senere bilder er
preget av hans kjrlighet
til Enebakks natur, av
hans sterke samføielse
med folk og dyr (hesten!)
og hans humor. Men sam-

tidig tar han med seg hva
han hadde lrt, den harde
skolen han hadde gatt i:
en kresen og artistisk bruk
av farger. Bildene far en vinil, sund og kraftig koloritt
med farger som blir satt
mot hverandre med en viten og et skjØnn som aidri
svikter, verken na elier Siden. Enger var blitt flgurativ>>, men bildenes opplegg og fargevaig viser en
raffinert kunstner som aidri henfaller til banaliteter.
Mangeárige direktØr for
Henie Onstad Kunstsenter, Ole Henrik Moe, skriver: <<Enger er skogens og
det Østlandske flatlands
maler. Enebakk er hans
<<eget'> landskap. De fine
bølgende asbuene, hØstplØyde Akre 1 vârløsningen, men srlig skogsinteniØrene, granene med
sØlvskj egg eller rode furustammer er skildret av Enger som ingen annen.
Ved siden av sine fine og
rene landskaper, bar Erling Enger ogsa malt fantasipregede komposisjoner (sr1ig I 19404rene)
hvor han pa en underfundig mate finner uttrykk
or livets komedie, f.eks. i
-Mange hensyn a ta>'.
I de senere tiar har han i
sterkere grad konsentrert
seg om akvarellen. Disse
<<naturstudiene er forblØffende enkle og liketiLle,
ledig og selvfØlgelig malt,
men samtidig fast bygd
opp. Med intuitiv sikkerhet fanger han landskapets atmosfre under dØgnets og árstidenes veksling. (Steinar Gjessing i
Norsk Kunstnerleksikon.)
Erling Enger er av várt
lands mest beundrede og
elskede malere. Alle er glade i ham og hans kunst,
han har ingen <<fiender>
verken blant kritikere eller vanlige kunst-skjønnere. Han er ogsa kjent
utenfor landets grenser
med bilder i museer i KØGØteborg,
benhavn,
Stockholm og Reykjavik,
foruten at han naturligvis
er representert i fiere av
vâre egne museer. Enebakk har pa prisverdig
mate gatt inn for at han
ogsá blir presentert i sin
egen bygd.
Han er ridder av fØrste
kiasse av St. Olavs orden.
Nár Erling Enger na har
rundet ar, gár tankene til
ham, og ikke minst fra alle
dem som er sa heldige a
eie bilder av ham, og som
kan oppleve impulser fra
et av det mest ekte kunstnersinn várt land har fostret.
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VionettLandbrukstelling
Na er landbrukstehhinga
for 1989 i full gang. Hvert
10. ár skal alle land og
skogbruk over 5 dekar telles. Fra landbrukskontoret blir det sendt Ut sjema som bonden sjØl kan
fylle Ut. Men folk fra landbrukskontoret kan ogsâ
vre behjelpelige med Utfyllingen av papirene.
De fleste opplysningene
skal gis pr.1.juni. Unntak
for det er investeringer,
hogging av skog og
skogkultur.Her skal opplysninger gis for kalenderãret 1988.
Det skal bl.a. opplyses
om alder og stØrrelse pa alhe hus, evt. nye tilbygg.
Maskinparken skal telles.
Antail dekar dyrket mark
og brakk mark. Produktiv
del av skog og kvantum
hogd skog. Antall husdyr
og størrelse pa Ødse1kjeller.
I det hele tatt en ternmehig omfattende oppgave.

Rausjogre da
Oslo kommune har eid
RausjØmarka siden 1965.
De kjØpte 34 000 màl eiendom av firmaet And. H.
Kir & Co. i Fredrikstad.
Kommunegrensene er ikke flyttet, sâ omrádet hgger fremdeles i Enebakk.
RausjØmarka var en
gang krongods og allmenning. Pa 1600-tallet
solgte kongen omrâdet, og
siden har det hatt mange
eiere.
RausjØgrenda ble til for
mer enn to hundre ãr Siden.
De som bodde der, hadde arbeid i skogen. Att-

Prosjekt Rausjø:
Ved Enebakk ungdomsskole, elever fra 8 kI.
Laget av: Morten Erik Meiheim, Lars Garseg, Tore Fagerli, Martin Dahl, Jan-Erik Matsen, Pal Andersen, Ellen Buer, Jane Buer, Linda Hoe!, Ann-Hilde Gundersen, Hilde Simensen, Eileen Myrvoid, Nina Tonerud.
àtnringen var jord og
dyr, fangst, fiske og husflid.
Skogen ble drevet pa
<<gamlemáten>>. Det ble ikke drevet snauhogst, og
heller ikke avvirket mer
skog enn det som tilveksten gay grunniag for.
Det ble drevet stor tØm-

merhogst i RausjØskogen.
Etter skogen ble hogd, ble
tØmmeret fraktet med
hest til sagbrukene pa
RausjØ.
Det fantes tre sager, nersaga, mellomsaga og oversaga. De som jobbet her
hadde ikke by til a sage
mer enn det adelsmen-

J1It.

nene sa Men ath.kevel var
det noen som prØvde seg
pa a sage mer. For at ikke
adeismennene skulle oppdage dette, skaffet skogbrukeren seg en ekstra sag
som han satte opp i en
bekk langt inne i skogen.
Ble dette oppdaget, kunne
de bli straffet med en sã
stor bot at de ikke kiarte a
betale den.
I 1907 overtok flrmaet
Kir, og de dreiv skogen
hardt. Mange flere enn for
flkk arbeid under denne
stordrifta, og det ble el
kortvarig blomstringstid
som mellom annet fØrte til
at det ble bygd ny skole.
Men allerede i 1927 skri-

Fødselsdag ekteskap thngàS
fortovelse
aye verdao'

ver distriktslege N. R. Aas:
RausjØ er hva inribyggerantall angár i de senere
âr i sterk. tilbakegang og
den tid er vel hehler ikke sâ
em at det blir helt avfolket, isolert og vanskelig
som det for yore dagens
forhold higger til,,.
- I dag bor det folk bare i
to hus i RausjØgrenda.
Som dere ser hadde distriktslegen N. R. Aas rett i
det han sa. For det ble
sendt inn en hr med tØmmerhoggere som hogde
ned rubb og stubb.
(1920-1930).
Nâr stordrifta var over ble
det slutt pa Rausjø.
Det har aidri vrt noen
av de som har bodd pa
RausjØ som har eid huset
de har bodd i.
Ikke for i 1969 kom
strØmmen til RausjØ. Det
var den siste bygd i Akershus som flkk strØm.
Skolen holdt pa til Ca.
1952.
Framtiden for RausjØ er
veldig usikker, for det bor
bare folk i to av husene.
Nár disse blir borte, er det
usikkert om det kommer
flere folk til RausjØ.

Ihjtitt-

Flertall for gratis utleie
Lag og foreninger kan
puste lettet ut. Det blir ikke snakk om a betale leie
for a bruke skolenes lokaler pa ettermiddags og
kveldstid. Skolestyret
gikk forrige tirsdag inn
for en annen løsning for a
rette opp budsjettspriken
pa 157.000 kroner.
Saken ble sendt tilbake til skolestyret fra formannskapet, som
ikke var fornØyd med skolestyrets fØrste forsiag. Formannskapet mente at skolestyret ikke
hadde vurdert innspanngen i lys
av budsjettvedtakets intensjoner. De vile ikke godta en lØsning hvor lag og forefinger gjennom betaling for leie av skolelokaler skulle vre med og dekke
budsjettspriken. Râdmannen
hadde opprinnelig foreslátt a beski re etatens budsjettforslag
med ca 560.000 kroner, mens etaten fikk tilfØrt 410.000 av disse

igjen giennom budsjettbehandlingen I kommunestyret.
Rádmannens reduksjonsforslag
gikk pa lrerlØnninger,lØnn til
samlingsstyrere og tilsynsvakter,
mens kommunestyres intensjonen var opprettholdelse av rammetimetallet pa nâvrende nivâ,
en vurdering av tilsynsvakter, og
evt. leiesatser, saint reduksjons
av samllngsstyrerfunksjonen.
Etter en langdryg diskusjon om
hvorvidt man skulle legge râdmannens budsjettforslag eller
kommunestyrets vedtak til
grunn for innsparingene valgte
skolestyret a samle seg om et
nytt forsiag fra Økonominemnda.
Vedtaket innebrer en reduksjon av samlingsstyrerstillinger
pa tilsammen 15.000 kroner, reduksjon i utgifter til oppvarming,
lys og renhold pa tilsammen
20.000 kroner, innskrenket utleie
av skolelokaler 1 dag i uka, fastsatt til fredag, og endelig en innsparing i vedlikeholdsutgIftene
pa 87.000 kroner.

Glenn Robert Skaug, H, tok utgangspunkt i râdmannens budsjettforslag, og foreslo pa bakgrunn av dette A ta hele innsparingen pa 157.000 kroner pa tilsynsvakter og samlingsstyrere.,
med 90.000 kroner pa tilsynsvakter og 67.000 pa samlingsstyrere.
Han fikk bare sin egen stemme
for dette forslaget.
Skolesjefens foreslo a spare inn
15.000 kroner ved a resusere antall samlingsstyrere med 12, redusere utlelen 1 dag pr uke pr
skole, og spare inn 35.000 kroner,
og kutte ned vedlikeholdsposten
med 107.000 kroner.
- Vedtaket er greit nok, sier
skolesjef Hans Erik Holm, - men
jeg•-betviler pa om vi kiarer a spare hele det forutsatte belØpet
med denne lØsningen. Vi er allerede langt Ut i âret, og fredagene er Jo ikke den dagen gevinsten av a holde stengt er stØrst.
Da er det jo i utgangspunktet iiten utleie ved skolene.

Natur og Ungdom
klar til innsats

Mar til innsats for vern av natur og miljØ i Enebakk.
Enebakk har fittt sin lokale avdeling av Natur og
Ungdom. Et 20 tails ungdommer i aideren 13 - til
23 âr var forrige onsdag
samlet i Ytre Enebakk
ungdomsklubb for a etablere lokaliaget.
Det var Hide Althei, som gjennom kiubben hadde tatt initiativet til a fA i stand en lokal avdeling av Natur og Ungdom, og
den massive oppslutningen om
motet tydet pa at interessen for
natur og miljØ er stor blant ungdommen
Silje Hagerup fra Frogn Natur
og Ungdom var tilstede pa motet
og orlenterte om organisasjonen,
arbeidsmáter, og ting man kan
gripe fatt i, kontakt med kommunale myndigheter etc... Silje

)resiserte at Natur og Ungdom er
en tverrpolitisk organisasjon,
selv om mange oppfatter medlemmene som radikale.
Det ble ikke valgt noe styre p'
motet, fordi ungdommene Ønsket a ha med folk fra hele bygda
fØrst. Onsdag var bare ungdom
fra Ytre Enebakk representert.
Nytt mote er fastsatt til 24. mai,

og da hâper man pa masssiv oppslutning ogsâ fra ungdonuner i
Kirkebygda og pa Flateby.
Oppgaver det lokale Natur og
Ungdom I fØreste rekke Ønsker a
arbeide med er faste og effektive
ordninger for Innsamling av batterler, ukentlige papirinnsamlinger og innsamling av glass.
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Av Bent Erik Laustsen
Som en følge av begrensede opptaksmuligheter og
høye opptakskrav ved norske universiteter og hØyskoler, er det mange nordmenn som velger a skaffe seg en
utdannelse 1 utlandet. Utenlandsstudentene utgjØr en
betydelig kompetanse og bidrar til en viktig utvikling
og internasjonalisering av det norske samfunn og nringsliv. Tidligere kulturminister Lars Roar Langslet
fremhevet dette og kalte norske utenlandsstudenter for
<<støttespillere og uformelle ambassadører i det viktige
arbeid med a vitalisere vârt samfunn>.
Hovedformálet med dette
inniegget er a informere litt
om hvilke muligheter som er
til stede for utenlandsstudier i
vãrt dejlige>> naboland Danmark. Etter et sakalt romertall-form vedtak i Stortinget
sist hØst, ble det vedtatt at
den norske stat (Kultur og vitenskapsdepartementet) kjØper opp 40 studieplasser i
Danmark Arlig. Disse er fordelt pa Aalborg Universitetcenter, HandelshØyskolen i
Arhus saint HandelshØyskolen i KØbenhavn. OppkjØpsordningen gielder kun for
Økonomiutdannelser.
Selv om Økonoinistudentene utgjØr den stØrste blokken av de norske studentene
her nede, er muligheten dog
til stede for utdannelser av
annen art. IngeniØr, medisiri,
arkitekt og enkelte sarnfunnsvitenskaplige utdannelser er
eksempler pa utdannelser
som er attraktive for nordmean i Danmark. Disse utdannelser er imidlertid ikke
omfattet av oppkjØpsordningen, silk at det enkelte universitet eller hØyskole fastlegger
opptakskrav. Praksis har
vrt kravet om dansk tilknytning.
For nordmeim som Ønsker a
skaffe seg en Økonomiutdannelse i Danmark er kravet bestatt eksamen fra videregáende skole, allmennfaglig studieretning i Norge. Studiet
forlØper ito deler. HA-studiet
(den allmenne bedriftsØkonomiske utdannelse) er en heltidsutdannelse med normert
studietid pa tre ár. Studenten
skal gjennom det tre ârige
studieforlØp oppna en bred og
allsidig inrisikt i de vesentligste, Økonomiske problemstillinger i private og offentlige bedrifter.
Cand.Merc. utdannelsen
(Candidat Mercantile/Master
of Science) er en to.rig kandidatoverbygningsutdannelse
pa HA-studiet. Studenten

skal pa et vitenskapelig niva
oppnâ ferdigheter i, selvstendig eller i samarbeid med
andre, a kunne identifisere og
lØse srdeles komplekse bedriftsØkonomiske problem
stillinger. De meget lose rammer for studiet gir den enkelte
student mulighet selv a skape
sin faglige proffi, men stiller
pa den annen side store krav
ti selvstendighet, metodisk
og analytisk sans.
Det skal dog nevnes at for a
bli godkjent norak sivilØkonom, ma man i tillegg til HA
utdannelsen ta ett antall
spesialfag pa Cand. Mere. studiet. Dette tar normalt ett
ekstra hr, slik at den samlede
studietid er fire fir, pa ilk linje
med handelshøyskolen i Bergen eller BI.
Studiet er fullt Ut godkjent
av Statens Lánekasse for Utdanning med de rettigheter
det innebrer til studiefinansiering.
Undertegnede er selv student ved Aalborg Universitetcenter pa tredje ãret. Jeg kan
pa det varmeste anbefale ungdom i Enebakk, som leker
med tanken pa a skaffe seg en
hØyere Økonomlsk utdannelse, ti a sØke opptak ved et av
de ovennevnte universiteter/hØyskoler i Danmark. Vi
er pr. i dag 150 medlemmer i
ANSA DK (Association of
Norwegian Students Abroad).
Norske studneter har lange
tradisjoner i Danmark, og det
ma sies at det tilstrebes a holde et hØyt faglig og sosialt
miljØ blant de norske studentene her nede.
Skulle dette ha vakt interesse og nysgjerringhet vi jeg
oppfordre til a ta kontakt
med ANSAS kontor i Storgaten 3, 0155 Oslo 1. TIf.
02/427270, for ytterligere
opplysninger og sØknadspapirer. Husk imidlertid at sØknadsfristen er 1. jull for opptak f.o.m. studieãret 1989/90.
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S tralende 17
Kirkebygda:

Ytre:
Presis klokken âtte
gikk flagget til topps
pa Ytre Enebakk skole.
Som vanhig var det
speiderne og Ytre Enebakk skolemusikkorps
som besørget flaggheisingen. En time Senere kunne varaordfØrer Øyvind StrØm
Ønske gjester fra Hammarø, Enebakks vennskapskommune i Sverige velkommen til bygda.
Og mens vàre svenske venner
inntok frokost hjemme hos
varaordføreren, fortsatte skolemusikkorpset sitt program
med spilling pa Syke og Aldershjemmet, der bade ordfØrer og rádmann tradisjonen
tro var tilstede.

Etter gudstjenesten i Man
kirke var det kiart for árets 17.
mai tog, som ma ha vrt det
lengste i historien i kretsen.
Forrerst skolemusikken med
aspiranter, like bak, váre
svenske gjester i seiskap med
kommunens politiske administrasjon representert ved
ordfører og varaordfØrer. SA
Bjerkely Barnehage, skolen,
Betel hornorkester , mer skolekiasser, bygdefolk i alle aidre, og endelig rØdrussen som
baktropp.
Talen for dagen ble som
varilig holdt av en av korpsets
eldste medlemmer, denne
gang Morten Floberghagen.
Han oppfordret til en hyllest
til lrerne og deres utrettelige innsats gjennom alle ár for
at skolebarn skal forstâ hva
17. mai egentlig dreier seg om.
Han tok ogsa utgangspunkt
i 175 - ärs jubileet for
grunnloven,ogdet som er nedfelt i den om Norge som et

Vàre svenske gjester cleltok i 17. mai toget i Ytre. Her
HammarØs ordfØrer Gunnar TØrnqvist like bak var
egen ordfØrer, Kãre KjØlle.

fritt, selvstendig land, med
demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrthet, og sa at
disse rettighetene er noe som
skal brukes, ikke bare flnnes.
- Alle har samme rett til a utOve sin religion og sin kultur.
Vi ma ta vare pa vâre nye
landsmenn, og ta dem med i
fellesskapet, sa Floberghagen, og minnet om Henrik
Wergelands kamp for a gi jøder adgang til landet. Ogsá
her har vi en arv a ivareta.
- Rasisme og fremmedhat
ma bekjempes med kunnskap, sa den unge 17. mai taleren.
Som vanhig var underholUnlngsprogrammet tettpakket
med fin oppvisning av baneleikarringen, konsertavdelinger med skolekorpset, Betel
Hornorkester , Enebakk Janitsjar, og toradergruppa Rallam. Nytt av âret var en tlott
oppvisning av Vannskiklubben.
Underveis i programmet introduserte ordfØreren vâre
svenske gjester, og ordfØrer
Gunnar TØrnqvist takket for
den fine mottagelsen de hadde fátt, og for at de hadde Mtt
by a delta i v.r 17. mai feiring, noe de syntes hadde
vrt fantastisk. Han ga ogsa
utrykk for Ønsket om a Utvikie vennskapsforbindelsene
ytterligere tilgagn for begge
parter. Han benyttet ogsa anledningen til a Ønskeenebakkingene velkommen til Hammarø til Vaenern - veckan.

Morten Floberghagen
holdt talen for dagen i
Ytre. Han oppfordret
folk til a ta godt vare pa
vare nye landsmenn.

I Kirkebygda var det
Ørnøye 4H som foresto
flaggheisingen til skarptrommer og trompetfanfarer. En time senere var
det tradisjonen tro bekransning av Petrus Oppegãrds bauta pa Holt sletta. Det var ordfører
Kãre KjØhle som fortok
kransnedleggelsen. med
HV - ungdom som eresvakt.
Klokken halv elleve stilte toget
opp pa Kirkebygden skole, og fire 6. klasse - elever, Heidi BarbØl,
Hilde Martinsen, Dan Buer og
Lars Ringnes kom med en kort
17.mai hilsen. De Ønsket velkommen, og var glade for det strálende vret pa denne helt spesielle
17. mai dagen som ogsâ markerte
175 - árs jubileet for
grunnloven.De trakk fram ytringsfrihet, demokrati og medbestemmelse som verdier a ta vare
pa, og som vi i vârt land burde
vre glade for.— Det liar ikke alltid vrt slik, sa 6. klassingene,
som ogsâ syntes var feiring av
nasjonaldagen er en fin mate a
gjØre det pa, med barnetog, i stedet for mihitrparader som mange andre stedet i verden.
I strâlende solskinn marsjerte 17.
mai toget innover Ekebergdalen
fram til Elverum, og sa tilbake
igjen til skolen, hvor Christian
Oppegaard holdt tale for dagen.
Han minnet om at nasjonen
Norge er kun 30 ár eldre enn
statsministeren, og tenkte pa en
samtale ban hadde hatt for et par
am siden med en av bygdas eldste
som snakket om tiden rundt
1900, og 1905 da landet strevde
med a sta pa egne bein. Det var
Kristian Back som fortalte, og
den gangen var han 17. ar.

Barneleikarringen, og A
- At Norge ble selvstendig stat
er ikke SA lenge siden som vi
pleier a tro, og ikke sa selvfØlgehg som vi Ønsker a tro, sa Oppegaard, og oppfordret de som har
o - fag pa skolen til a here om
Norge først. - Det er i Norge vi
er født, og enten vil vil eller ei, sa
er det i Norge vi er dØmt til a tnyes best, sa ban.
Underhoidning, konkurranser
og leker var en selvsagt del av feiringen ogsa i Kirkebygda, hvor
folk koste seg utenfor Ungdomsskohen til langt pa ettermiddag.
Rideturer med hest og kjerre
var populrt hos ungene, Ralbern slo ogsa til med fengende
rytmer i denne delen av bygda.
Og ingen ordenlig 17. mai uten
bameleikarringen. Arild Degrum
og ungene ga en fin og fargerik
oppvisning.

OrclfØrer Kàre KjØlle la ned krans pa Petrus Oppegàrds
bauta.
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I Degrum ga en fin ogfargerik oppvisning.

Fra Hauglia bcerer det nedover mot Strancla, med Flateby korttidsbarnehage i spissen like bak skolemusikken.
En fin og verdig
gunnlovsfeiring pa Flateby. Sola skinte fra
kiar himmel, og ingen
sure miner a Se.
17. mai var ikke butt mange
timene for Stranden skolekorps fikk vekket store deler
av Flatebys befolkning. Allerede klokka halv seks tok de
oppstilling utenfor Bjerke og
marsjerte en runde rundt pa
feltet.
Klokken âtte var det s
flaggheising ved speiderne pa

Stranden og Haulia skoler. og
na var det ordentlig 17. mal.
Festkledde barn og voksne
strØmmet opp til Haugila for
A gâ i toget, og med bunadskiedde darner i flaggborg, brer det til Stranden skole, etter en liten stopp ved aldersboligen
Arets apell ble holdt av fire
3. klassinger. Apellene var
satt sammen av smá dikt og
fortellinger av Henrik Wergeland.
Arets konferansier var
Svein Erik Eggen. Han bandt

det hele sarnmen med A fortelle om en del milepeler i var
feiring av grimnlovsdagen.
Men hva er vel 17. mai uten
musikkorps. FØrst ute var
Stranden rekruttkorps ledet
av Per Erling LØkken. Videre
Stranden skolekorps med Cato Johansen, og drilijentene
med lene Navjar i spissen.
Senere pa dagen kom Enebakk Janitsjar pa besØk, og
Rlingen Janitsjar sviktet
heller ikke i r. Men innen de
kom, hadde mange Flatebyfolk blast hjemover.

trâlende sot gikk 17, mai to get innover Ekebergn, og snudde ved Elvrum.

_——————————————————

ere en
Vi" .
iasion
009

mai er barnehagebarnas dag. Da er det barnegene og barneparkene som kan ha hele ompa ipa orkesteret bare for seg selv.
ir besøkte vi Flateby. Der gikk barnehagen og
rneparken med Stranden skolekorps I spissen
p til aldersboligen. Førskolegruppa I barnehaii overrakte blomster, og sang for beboerne der.
ter en liten runde i byggefeltet var det tilbake
utgangspunktet. Der ble det servering, bade til
re og smã.

-—————————————————
Reportasjer:
OddbjØrg Kristiansen
Gunnleik Seierstad
Aslaug Tidemann

Stranden skolemusikkorps' rekruttkorpsfikk markert seg godt med en egen
avdeling under konsertavdelingen nede pa Stranden skole.

•
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Det spirer og gror i akeren
Na er vâronna over for i âr.De siste ukene har
vrt travie for gârdbrukerne i bygda. For forbipasserende har traktorer pa jordene vart en vanlig syn.
Selv i de sene kveldstimer har man sett lysene fra
dem.
Det har butt harvet og sãdd, og nâ Ønsker de seg
godt grover.
Vâren sã ut til a komme tidlig i âr. De som var
først ute sâdde allerede første sommerdag - 14.april-,
og nã spirer det ogsâ.
Ày OddbjØrg Kristiansen
Ved landbrukskontoret blir
det opplyst at varonna ikke er
nevneverdig tidligere enn
vanlig i âr. Det har vrt vanhg de siste ârene a vre ferdig
med sáinga en av de fØrste
helgene I mai.
Vignett avia Solberg gârd et
liten hyggelig visitt. I solskinnet ute pa trappa traff vi bonden sjØl Ole Jacob Solberg -Han kunne fortelle at de var ferdige
med väronna der i garden. Na
var det forefallende arbeid pa
husene som star for

dØra. Det var havre og bygg
de hadde sâdd i Ar.PA Solberg
driver de bare med komproduksjon. Ellers driver de
Iogsâ
en
gard
Spydeberg. Tn tross for at
orârets avling var heller
darlig var det en optimistisk
bonde Vignett mØtte. Det er
fuktighet nok i jorda enná, og
at nettene forelØpig er littkalde er bare en fordel for det
styrker rotsystemet. Na er
det bare a hape at optimismen holder,og at vi ikke Mr en
sa tØrr og varm juni som det
vi hadde i nor.

Vàronna er over, men arbeidet fortsetter for Jon og Ole Jacob
Solberg.

Kunstforeningen med nye
tl*lbud og mange planer
Vi har imidlertid stor tro
pa a stile ut her i konditoriet.
Vi tror vi treffer folk pa en god
mate. Her gar folk inn i god
stemning for a kose seg..
Kunstforeningen, som har
vrt inne i en downperiode er
I hØy grad pa banen igjen med
mange planer.
- Vi háper a kunne avvikle
to separatutstillinger, pluss
en kollektivutstilhing fØr jul,
og vi hâper a kunne tiby noe
av dette i Ytre. Vi har visse
planer her nar det gjelder lokaler, men vil forelØpig ikke
gâ ut med noe konkret, sier
Jentoft.
- Han forteller at foreningen
er opptatt av a gripe fatt i
ungdommefl.- Det er mange
av dem som driver med tegning og maling. Vi har skoleelver som kommer til a stile
ut sammen med oss pa Mjr
fØr jul, men vi kan ogsâ tenke
oss etterhvert a trekke dem
inn i en bredere sammenheng
i foreningens regi. Vi Ønsker

pa

ogsa a trekke Kunstforeningen inn i skolen. Hvilken
form et slikt samarbeid skal
ha , vet jeg ikke, men det som
er viktig er a sikre rekrutteringen og ta vare pa talentene. Vi ønsker ogsá a arbeide
for a fà i stand forskjeuige
kurs, sier Jentoft.Han understreker imidlertid at selv om
foreningen ná setter i gang
med forskjehhige nye tiltak,
Ønsker man a legge seg pa et
fornuftig aktivitetsniva: Det
man gjØr skal man gjØre skikkelig.
Det foreningen mer enn noe
annet Ønsker seg ,er et sted a
vre. Et sted hvor man bade
kan arbeide og stile ut. Jentoft roper ellers at foreningen
nâ skal i gang med en vervekampanje, og guheroten er at
det som avslutning pa kampanjen trekkes et bide blant
medlemsmassen.
26. juni drar 12 representanter fra Kunstforeningen sammen med en delegasjon pa 120
enebakkinger til HarnmarØ
for a stifle ut sammen HammarØkunstnere under Vaenern - veckan. Vi háper a
kunne fA i stand en utveksling, silk at hammarøkunstnere kan komme hit og stifle
ut sammen med oss seinere,
sier Jentoft.

Blomster og gratulasjonerfra kolleger i Kunstforeningens styre. Fra V.: Leder Eivind
Jentoft, Sissel Sundby, Leikny Derlick, og BjØrn E.Christiansen.
Sá kom turen til Ytre. Med âpningen av
den aller første mini utstillingen i Ytres
konditori fredag ettermarkerer
middag
Kunstforeningen at de
Ønsker a gâ aktivt ut
med tilbud til folk i alle bygdas kretser. Dette
er første gang det tilbys

utstilling i Kunstforeningens regi i Ytre.
Det er kunstneren BjØrn
E.Christiansen som er fØrst
ut. Han var tllstede pa apningen fredag ettermiddag, sammen med Kunstforenings styre. I alt stiller ban ut 13 malerier. Utstfflingen, som eren
salgsutstilling varer fram til 8.
juni. Da er det Viggo Karisen
som overtar veggene i kon-

sine
ditoriet
med
bilder..Dernest fØlger Leikny
Derhick og Eivind Jentoft. Det
er hva som er planlagt forelØpig.
Dette er et tiltak vi kommer
til a fØlge opp utover, sier formann i Enebakk Kunstforening, Eivind Jentoft.- Hvorvidt vi ogsã kommer til a følge
opp Manedens utstihling pa
Ligningskontoret vet jeg ikke

BjØrn E. Christiansen med et av bildene han har stilt ut
i Ytre Konditori: Mot Jjellet.
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* Bestill blomster til konfirmanten i tide.
* Godt utvalg i sommerplanter.
* Utleie av gipsformer.

Bella

Hei, alle
enebakkinger

Blomster
& gayer

Forr.senteret, 1914 Ytre Enebakk. TIf. 92 53 46.

Var ute i god
td med bestilling av kaker
og brød fra
DESIGN ANDERS SAXHAUG

VI BRINGER GRATIS
HELE ARET HELE1. DOGNET
Se Are
nyheter I sølv
fra

til konfirmasjonen.
S bestill n hos oss /

H. HALE

Ah

Gulismed Frank Kristiansen
DrtC-gârden, 1400 Ski
TH. 09/87 31 46

?tre's
Uouditori
TIf. 92 55 77, Ytre Enebakk

Hyggelig konfirmasjonsmelding fra Skonnard Match:
Vi har Iøsningen bade for
konfirmant
foreidre og gjester
NB! Prisliste og brosjyre sendes

pa thresporsel.

St. Halvardsgt. 33, 0192 Oslo 1 - TIf. 02/57 10 55 — 09/92 4529
SNITFER - SMØRBROD - KOLDTBORD - GRYTER - MIDDAGER og KAKER

Gaven Ui konfirmanten
finner du hos oss!

01BSKTOPP

La ditt antrekksproblem bli
var utfordring - sá finner
vi sammen en Iøsning som
du blir fornoyd med.
Velkommen til en hyggelig handel hos

SKI G
Gullsmedverksted
Gravørverksfed

FORRETNING A/S

HENRY FOSSN

SKI

Gôgafen, Ski
hf. 09/87 33 28

Gode
parke ringsforhold

Apningstider:
Man.-onsdag 9-17. Torsdag 9-19.
Fredag 9-17. Lørdag 9-14.

y atch
Skonnord M
Mer enn bare kIr.
Westgaarden butikksenter midt I Ski.

/

NOW
InnIevering av
Vverskuddsplast
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Knepen seier

1989 er et ár der miljøveru fokuseres sterkt.
Ogsã felleskjøpet Ønsker a ta aktivt del i et fornuftig
miljøvern, og som et ledd i dette gár de nâ ut med tilbud om innievering av overskuddsplast fra landbruket.
Like etter vâronna er det viktig
A fá samiet sammen all plasten
som ligger og slenger. I tidsrommet 22 - 25 mai vii FelleskjØpet
ta imot overskuddsplast ved sine
avdelinger I Enebakk, HobØi og
Spydeberg. Her i bygda har FelleskjØpet kontoret sitt i lokalene
til Enebakk Kornsilo og MØlie.
Som kjent for de fleste, var det
FeiieskjØpet som overtok lokale-

ne da MØ11a la ned driften i begynnelsen av ãret.
Etter innleveringen av overskuddsplasten, vii det komme en
traktor med rundbailepresse Utiánt fra Felieskjøpet Mysen, som
vil presse plasten i rundbaiier
Det gjØres imidlertid oppmerksom pa at yttersekk for storsekk
gjØdsel og storsekk sàkorn ikke
kan mottas, da disse ikke gár i
pressa.

Temamote
Kom og hor

Marit Totland
fra
Kristent Pedagogisk Forbund:

Av Gunnleik Seierstad
I helga spilte Enebakks damelag hjemmekamp pa Enebakk
stadion. Motstander var Fjellhamar, og de tok raskt ledelsen.
Men enebakkingene kom tilbake
og utlignet etter drØye 34 minutters spill ved Lena Hole.
Selv om Fjellhamar raskt tok
ledelsen igjen, var det Enebakk
som hadde føringen. Dette resulterte ito nett-kjenninger og here
farlige sjanser de siste 45 rninuttene.
- Vi fomlet i starten, men Utover i kampen begynte vi a markere tettere i forsvar og kom derfor hØyere opp pa banen. Dette
ma karakteriseres som en typisk
lagseier, uttalte trener Lars Furuset etter kampen.
Kampfakta:

Enebakk - Fjellhamar 3-2 Enebakk kjempet seg til
(1-2)
en seier mot Fjellhamar.
Enebakks màl: 34 mm. 1-1
ved Lena Hole
berg, Nina Sandás, Nina Has53 mm. 2-2 ved Kjersti Sands- le, Kari Ellen Sigstad, Anne
bráthen
Ekeli, Lisbeth Torshov, Hege
77 ruin. 3-2 ved Anne Ekeli Johannessen, Kjersti Sands(straffe)
brâthen, Lena Hole.
Enebakks lag: Nina Karisen, Dommer: Jan Erik HalvorBente Randem, Anita Lind- sen, UllJKisa.

Carasje/verksted Ca. 70m2
leies Ut. Sentralt beliggende i Kirkebygden.
Henv. tlf. 92 7193

Moteuke
med Gunnar Hamnoy

I Enebakk kirke
Mye sang og musikk.
Moter: Tirsdag 23. mai
Onsdag 24. mai
Torsdag 25. mai
Fredag 26. mai
Lordag 27. mai kI. 19.30.
Bonnemote en 1/2 time for motene

pa [mans.

Sondag 28. mai mote kI. 18.00.

Hun vii orientere og svare pa sporsmál i emnet
som har med kristen verdiformidling a gjore.
Hva er New-Age og pa hvilken mate far nyreligios tenkning innpass i skolen.
Tid: Tirsdag 23. mai kI. 19.00.
Sted: Kirkebygden skole, gymnastikksalen.
Alle velkommen
Arr.: FAU ved Kirkebygden skole

Plankemarsjen - Enebakk
SØndag 21. mai gãr Plankemarsjen av stabelen for 7. aret
pa rad.
Start:
Mal:
Starttmd:
Kontroll:

Enebakk Herredshus, Kirkebygden.
RausjØ skole.
Mellom kl. 09.00 og kl. 12.00.
Stempling av startkort ved Rausjø skole.
DELTAKERE SOM HAR GATT MARSJEN TIDLIGERE, MA MEDBRINGE
SITT STARTKORT. DETTE ER S]ERLIG VIKTIG FOR DELTAKERE SOM
HAR RETT TIL SØLVMEDALJE ETTER 5-ARS DELTAKELSE.
Pamelding: Ved start. Husk stemplingskort.
Startgebyr: Voksne kr 30.-. Barn under 16 ár kr 15,-.
Retur:
Gratis buss tilbake til Herredshuset. FØrste buss gar fra Rausjø Ca. kl. 14.00.
Opplysnmger: Gunnar Fjellstad, Ytre Enebakk, tlf.
92 44 22.
ArrangØr:
Ytre Enebakk Arbeiderlag.

Alle velkommen
Arr. Kirkebygden Misjonslag

FelleskjØpet satser idistriktet
SOMMERTILBUD
Parafin/fyrolje - miljo pluss

bapthol Bpensel
tilbyr

Hydro-produkter til laveste pris fra best.dato til 1/9 med
utsatt betaling til 20. september.
Bestill fyr-oije MILJO PLUSS, som soter mindre og varmer mer, heist snarest
og innen 15/7, og vr sikret minste listepris fra ná og til 1. september.
La pengene vokse i banken til 20/9 og reduser fyr.utg. betydelig neste sesong. Parafin pa samme betingeise.

Rest.tlt. 92 4047
GOD SOMMER

Ved avd. Enebakk og Spydeberg vii vi I sommer
utbedre kornmottakeren. For a fâ dette ferdig til
fly sesong, er vi nødt til a stenge fra 23/5.
Etter denne dato ta kontakt med avd. HobØl.

Miljøvern
Avfalisplast kan leveres vederlagsfritt pa vâre avdelinger i Enebakk, HobØi og Spydeberg fra 22. til
25. mai.
Vi presser opp og returnerer til plastfabrikken.

:FK:

FeHeskjøpet Ostlandet

Landbrukets /everawdar IlK I
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A
innevrende àr, og har ogsâ
tatt mopedfØrerbevis i løpet
av denne tiden. Lrer for
valgfaggruppa er Viggo Karlsen. I for var fØrste gangen
det ble forsØkt med moped
som valgfag, og forsØket bar i
sannhet vrt vellykket.
Na star NM i mopedkjØring
i Spydeberg 27. mai for tur for
de glade vinnerne.
- Nei er du sprø, vi har ikke
noen forventninger i sá mate
bedyrer de. Det kommer jo
folk fra hele landet. Folk som
ikke driver med annet. Klart
vi har ikke sjanse. Men det
blir goy..

Misjonshuset
I We Enebakk

Hjertelig takk
for gayer og blomster

pa min 80-ârsdag.

Olav Jordet

SøncL21. mai
KINA-KVELD
Tale mv. av pastor Johan
Tidemann Johansen,
Tonsberg.
Kollekt.

Velkommen til

PLANTESALG

Alle velkommen.

God kvalitet og gunstige priser!

selges fra Gartneriet,
Blomsterkroken i Tebo-Senteret,
Stasjonsgata i Spydeberg og
Askim Torg

PIN5Et4NIGHETlU T) W'

ii.z TEL

LØrdag 20.5.: FriluftsmØte ki. 11 v/Løken Matsenter.
Evangeliesenteret
deltar.
Søndag 21.5. ki. 10: SØndagsskole.
KI. 19: Toril Rinding.
Misjonsoffer.
Alle velkommen.

1820 Spydeberg
TIf. 83 71 79

BUSS &
TRAILER
TRAFIK KSKOL E

A

Vestby hf. 95 1212 95 27 78

Famiie pa 3 Ønsker snarest
et sted a bo. Alt av interesse.
Tif. 02/53 69 87

Jigntt - MARKED

Gartneri og kransebinderi

Førerkort
ki. C•DE•CE

Heist Flateby!

F,., den cnn Iii den andre
MAR DU NOR DU VIL
50CR - SLUR KJOPE

Wilh. von Essen

SYKKELHJ ELM
ER INN
UANSETT
ALDERSTRINN

BOLIG SOKES

Vi starter nytt
kurs 23. mai

Akvarium, 200 liter
komplett utstyrt, kr 1500,-.
TIf. 92 46 05

Emmaijunga
bagvogN
vinrØd, meget pent brukt, selges kr 600,-.
Henv. tlf. 92 70 14

Dooming med vanNgaranti

HELGEKURS
kan ogsá arr.
hvis ønskelig.
Vii du ha
nrmere oppi.

(IKKE VANN - INGEN BETALING)
Konkurransedyktige priser - gratis befaring.
Pumpeanlegg leveres til faste priser.
Lang erfaring - gir god kvalitet!

ring eller

Henvendelse 0. Jansen Maskin og Boring
TIf. 19 46 19 eller pnvat 54 49 43

stikk innom.
I

Arets huskatalog:
A rkitekt-garanti
Nytt av áret er va'r arkitekt-garanri.
Den inneba'rer at følgende
punkter blir ivareratt:

--

OarkutdC1t

byggeforskrifter
etiske krav
tekniske løsninger
konstruksjoner
husbankregler
god totaløkonomi

M.a.o. sikrer deg mot

————————
I

ubehagelige
overraskelser.

Ja taklt', send Mt-KATALOGEN '89 til:
Nam:
Adr.:
Tif.:

Har tomt:
Harikketornt:

LI
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H-vinduer og doper

St. Halvardsgt. 33
0192 Oslo 1

Strømmen
heve-/skyvedor,
Strommen sikkerhetsdor, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundører, sprosserammer, Sweedor utgangsdorer
Be om ti/bud:

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

CAERING
Sriitter

-

smorbrod

Friva A/S

-

VI

koldtbord

-

gryter

-

A

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL •

middager og kaker

Folio Varmeservice

BRINGER GRATIS

1820 Spydeberg. TIf. 09/83 74 50

v/Bjorn Brodholt, Tomter

TH. 92 26 10

SELGES

SILDNES NATURSTEIN

Teenage-dukker og -klr
Damevesker

MONUMENTER SKI FER MARMOR

Klr str. 40-42-44

Kroervn. 115.1430 As-lit. 09-943333

Glass - pynteting
Pocket-bøker tegneserier
plater kassetter

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Vekstjord Hagebark Sand
-

-

Flere kvaliteter pa lager

-

Sondager stengt

-

(Noe ubrukt
noe meget pent bruk)
Skriv etter liste og hvilken
kategori du er interessert I.
Husk a sende med porto kr 10,-.

Transport ordnes

Billig renhold

-

FOSSUM JORD

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

Iii Annick Jensen
Knut Alvessons vei 15
0574 Oslo 5

'2O .S4dde

hf. 09/8372 16 Mobil 030/10 309
KONTAKT OSS DEl LONNER SEC
-

-

Aabergs Renholdsservice
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6
TIf. 02127 02 23 - 02129 15 27
rnellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18

TETTE AVLOP DARLIG VANNTRYKK?
DOGN- 09/87
VAKT
-

5587

I
I

Mobiltlf. 094/46 254

FINANSIER MED SYSTEMLAN

T.T. ITEKNIKK A.S

MARKEDETS MEST FLEKSIBLE BOLIGLAN
Vi hjelper deg

a planlegge din okonomi

SYSTEMLAN med personlig betalingsplan gjor dette mulig OGSA FREM I lID
-

I

Postboks 382, 1401 Ski
• Rehabilitering av
vann- og avlopsror
• Tining av vann- og
avlopsror

• Heytrykksspyling
• TV-kontroll
• Septiktomming

• Gravearbeider

-

SE VARE LANEEKSEMPLER:

Lánebelep
300.000
500.000
800.000

SYSTEMLAN'Avdragsftitt
Annuitet (20 r)
fra 12.25%
fra 12.25%
fra 9.75%
A betale pr. mnd. A betale pr. mnd. A betale pr. mnd.
2.438
4.063
6.500

Nytt hos:

3.376
5.626
9.002

3.063
5.104
8.167

Bil slank til ferien
uten suit med:

Vi refinansierer ogsá dine gamle Ian

P-12 muskelactivator

Brutto irinbetaling forste âr. Nominell rente fra 12.25%, effektiv
rente, innkl. alle omkostninger. fra 13.31% p.a.

900 millioner
i tippepremier
ble utbetalt i 1987.
Fotballtipping er Norges
største pengespill og
utbetaler flere millioner
I pengepremier enn
noe annet landsdekkende spill.

TIPPING

Det er snart bikinitid.

Det forutsettes pantesikkerhet innenfor 80% av Iánetakst
pa selveiet bolig og 70% pa andeisleiligheter.

* * * * * *

Ingen krav til forsikring
KONTAKT OSS FOR EN AVTALE

Vakre hender - alle ser det.
Kunstnegler - Manicure

SYSTEM ECONOMY

Apent hver kveld.

Sandarvn. 2, 1400 Ski

Bjerkevn. 1, 1911 Flateby. TH. 09/92 82 01

TIf. 09/87 67 55 til kI. 21

p

I samarbeid med kredittforetakene

-.--

SOMNIERTt

ga 719 millioner til idrett
og forskning i 1987.
-o

Ski
r
cravclsesb
U CRRSTENSRUOEFTF. f.

1/2"

Nordbyvn. 27, Ski

TIf. (09) 87 30 60

25 m

HAG EHELLER

TER RASSEBORD

pr. stk.

Imp. 21x95
pr. m

FRA KR

1980

Hele dØgnet

Vi kommer
i konferanse

TRILLEBAR
HAGE

SHINGEL
Skrá

498.AGNES
TAKESS

FRA KR

pr. m2

I-

A

T•

.iERFT EKKER LMTRE 00 StLJAN FURUGUL' PA LAGER.

na:trd

Ordner alt
Follodistriktets byri
gjennom 60 Ar

q &~
I.

"
'.K.7
91

..

WNINGSTIDER: Mand.-lorsd. 7-16. Fred. -18.
3

S..

SELVBYGGER

SILJAN
FURUGULV

Svart

KR

-._. -•-"

298.-

VI SELGEA IlL OKONOMISK PiS OG KV!LFiET

HAGESLANGE

'.rMi

S,, S

-

I

15

3
BIL

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ENEBAKK Bit VERKSTED

EIENDOMSFORMIDLING

Galled Nygàrd

Vi ordner LAN
for kjoper/selger

Forgasser Bilelektrisk
Bàtmotorer
Innehaver: Jan Haagensen

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

do Enebakk Finasenter

SVEIN H. HELLER A/S

-

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60

JERNB.VN. 2, 1400 SKI

-

Kjøpe oiler selge
eiendom?

Askim

KJHJ. BRENOJORO

...

Vestli, 1911 Flateby

utforer alt i el -instal lasjoner
1912 Enebakk

Minigraver til We
Graving

-

transport

-

sprengning

Mur- og betongarbeider

Mur

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

-

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE
Alt I mur- og pussarbeid
TIf. 92 63 46

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk

Iebakk
Jegnskctpskontor

PRF Norske RegnskapsbyrSers Foreninq
TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

—

Tlf. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

Fast pris
Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utfører alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
moderniseririg, flislegging og tapetsering.

TIf. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030111 705
BYGG- OG TØMMERMESTER

Per-Erik østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK
-

NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING PROSJEKTERING
-

-

TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

tlf. 9243 54

Erik Kjelgaard
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk tlf. 9246 39
mobil 097/57 419 094/27 522
-

Godkjent regnskapskontor

TAN NBE HANDL.

Stein Darre-Ilanssen

SR R.registrert

Grendesenteret, Flateby

regnskapsferer
Land bruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
-

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

IW'7Ol?Q

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

Grendesenteret 1911 Flateby
TIf. 92 80 49
J

Man.

Apningstider:

C"

stengt

9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00
Hilsen Ase Mette

Tirs., tors.
Fredag
Lordag

lld~~

.54&99464-

DAME- OG ItERREFRISOR
SOL - PARFYMERI
Mand.-tred, 10.00-18.00
Torod. 10-19
Lord. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk

-

tlf. 92 54 13

Enebakk Tannteknikk

Scan consult
Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-rádgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk

-

"Alt innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31

-

94 22 65

Enebakk glass

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

-

tlf. 9246 13

TIf. 09/92 88 60

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

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

D.FREIIAG aCO AS
Elektro

-

Mekanisk

-

Verksted

Produksjon Reparasjon
Sterkstrom Svakstrøm
Bil Elektro
-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk

-

tlf. 09/92 62 94

• Poliklinikk 0 Røntgen • Kirurgi
• Lab.service • Oppstalling opererte dyr

SKEOSMO DYREKLINIKI(

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

KVIKK RENS

-

Fase II

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tlf. 87 37 10

Masse A Kiasse B
Teovikurs Kjøretimer
-

Om nodvendig meter vi
til kjøretimer i Enebakk.

A.

Ingar

Bergskaug

Transport Sand,
stein og fyilmasse

¶zeaa7arna

OG GULVBELEGG

-

dumperbil og

bil m/kran.

Pukk sand
Korn, gjodsel og kraftfôr
-

-

TEPPE - ENGROS A/S

N. Riisgard, Kjeller
(skill Ira Fetvn. v/tlyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19

-

Transport

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

Flateby tlf. 92 80 42
Mobiltlf. 094/95 481

Brodrene Sandàs A/S

KiI

ALT I TEPPER

Timebestilling 06/87 85 00 el

Teorikurs

-

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

Vet. Knut-Arne Nverdal

DROP-IN> 8.30-14. Stengt helg.

OppIring pa bil

TRANSPORT

Alle typer Ian formidles

Renter fra 11,95%

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S

-

-

Grendesenteret, 1911 Flateby

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

Ytre Enebakk

TIf, 09/92 46 82

TIf. 06/81 42 92

RESTAURANT

Alt I glassarbeid

Grevlingveien 34, 1914

TRAFI KKSKOLE

mconomi & Reiskap Enebk A/S

GLASS

71 1
To

TANNTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO

tlf. 92 47 74

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

-

FRISOR

Jan M. Johansen
TIf. 92 82 90
Asveieri 7, 1911 Flateby

tlf. 92 63 00

Eli_AG

BVGG OG ANLEGG

Mur, puss,
peiser og fliser

-

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

-

Regnskapskontor

Enersen A/S

I
1

1911 Flateby tlf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

Novel Ileiaas

Strømshorg &

Esso diesel, parafin og fyringsolje

Roil NssvoId

Bevervn. 11,
1914 Enebakk
Mob.tlf. 094/11 747
TU. 9248 92

JciImF.

Enebakk rOrleggerbedrift

Medlem av

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

BRENSEL

TIf. 92 81 24

Gulimedaije i innramming i 1989

REGNSKAP

ELEKTRIKER

INSTALLASJONSFIRMA

Kjop din nye el/er brukte bil hos oss.
TIf. 88 16 15

innramming

SaIg av
medaijeskap og innrammede akvarellavtrykk

BevlIngs5aer Adv. Helge A TryS
FjelIveerr 55. 1914 Ytre Enebakk
TO.: 0919255 70

1800 AskIm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Alt i innramming

TRYTI EIENDOMSMEGLING A!S

Erling Rod A/S

Audi

-

tlf. 92 80 80

Uts,Igts rammeverksted

Kontakt:

1570

Tif.

TLF. 8737 37

Galleri

-

JOHN A. ANDRESEN

Ill1lIEFI

A. NILSENS
BILSERVICE
TORNERUD

-

Flateby

RØRLEGGER

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

1911 Flateby
92 81 46
Mobil: 030/18 932 030/18 933
TIf. 09/92 88 71

-

-

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

Leirtrening for Ornoye!rm aspiranter
Kulde og regn kiarte ikke a legge demper pa stemningen, da aspiranter I ørnøye 4— H hadde leirtrening
pa Fossum pa Skãka forrige fredag og lØrdag.De ti
4H'erne i alderen 10 - 11 ãr koste seg med grilifest til
langt pa fredag kveld, og teltene fikk de raskt opp med
litt hjelp fra aspirantlederne Marion Mysen og Astrid
Skovseth Fossum.
- Øvelse ma til for kiubbens
yngste for de drar i vei til sesongens forskjellige 4 H leire.
Allerede 9 - 11 juni drar de avgarde til Kambo i Moss, sà fØlger
fylkesleiren ved Arungen ved St.
Hans tider.
Ungene kan imidlertid se disse
begivenhetene trygt imøte. Leiren I helga ble avviklet uten
klikk. Det gikk greit a fA teltene
bade opp og ned. Litt kaldt var
det kanskje pa natta, men slikt
fa.r man tale. Og selv om det ikke
ble sa altfor mye sØvn, sã fikk
man da blundet en time eller to i
lØpet av natta.

Noe av det viktigste a 1re er
kanskje leirkultur og godt kameratskap. Og denne delen hadde
fungert bra mente aspirantlederne. Under leiren var det konkurranse i leirkultur, som inkluderte orden, punktlighet, godt
kameratskap og pen oppfØrsel.
Siv Raanes Katharina KirkerØd
tok 1. prisen her, mens Marit Sethem, Marl Ringnes og Ingrid LIIlo tok 1. plassen i natursti. Her
var det innlagt spØrsmál om naturen, sásom navn pa trr, fugler
og planter.
Leiren ble avsluttet pa tradisjonelt vis mjed broderring, fØr

KjempegØy pa leir. Det syntes bade Ola Resalancl,In grid Lillo, Mari Ringnes, Marit
Sethern, Torstein HeMs, Kjetil Sundby, Kjell JØrgen Mysen, Per Resaland, Siv Raances og Katharina KirkerØd.

Leiren avsluttes med broderring.

alle ble hentet hver til sitt lØrdag
ettermiddag, og na sta.r ungene
godt rustet til sesongen.
- Disse har faktisk sjansen til a
komme pa fire forskjellige leirer i
lØpet av sommeren, sier Astrid
Skovseth Fossum, som selv har
vrt ivrig 4H'er i alle âr. Hun mener at 4H har et program som lrer barna selvtillit, de imrer a ta
vare pa seg sjØl,det gir dem etter-

hvert muligheten til a komme i
kontakt med ungdom i andre
land. 4 H har eget utvekslingsprogram. Her har man sjansen til
A vrere gjest I et europeisk land i
3 mãneder, eller et land utenfor
Europa i 6 máneder. I Norge far
man ogsà besØk av ungdom fra
andre land. Det fine med 4H programmet er at det er internasjonalt. Det styrker fellesskapsfØlel-

sen, med en bredere kontaktflate
ogsa over landegrensene, sier
Astrid, som bedyrer at 4H er den
beste skolen hun har hatt.— Dette
er ikke floe man kan sove seg
gjennom. Til gjengjeld gir det
deg muligheten for kontakter
verden over, og muligheten til a
bli bedre kjent, bade lokalt, i fyiket og i hele landet.

Dugnad pa' ki*rkega'rdene
Tirsdag den 9. hadde menighetsrãdeneog Hagelaget
dugnad pa bygdas kirkegãrder. Det var god oppslutfling om dugnaden, og arbeidet gikk raskt unna.
PA Enebakk kirkegard var det
mØtt app en 15 - 20 personer, deriblant en del barn. Her stIIte ogsá hagelagets nye formann, øystein Wiger app i godt selskap
med avtroppende formann, Odd-

var Wennevold. Arbeidet var Unnagjort I lØpet av fA timer, Graveren, Oddvar Skaug hadde gjort
et godt arbeid pa forhand, sa
oppgaven var mindre enn ved
tidligere anledninger.

Annonser leses av folk flest

30

Anne Enger Lahnstein til Enebakk!
MØt henne i Herredshuset 23. mai W. 19.00.
Det vii bli anledning til a stille spørsmâl.
Alle velkommen. Bevertning.
Enebakk Senterparti

Ogsà ungene sto pa for a gjØre det vàrfint pa kirkegârden.
Redaksjon og ekspedisjon:

1kgnitt

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

Hvordan gär dot
med velferdssamluNNet?

Annonsepriser:
Privattelefoner:
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35
Joum. Oddbjerg Kristiansen 92 85 84
Ann. kons. Ella M. Wenli 92 63 39
Ann. kons. Solveig Eriksen 06/83 72 56

Avisen trykkes I Indre Smaa!enenes Avis

1. side pr. mm kr 5.95
Aim. plass pr. mm kr 2.70
Tekstside pr. mm kr 3.70
tnnlev.frist: Rubnkkann,:
Mandag ki. 12.00
Forretn.ann.: Mandag ki. 9.00

Abonnementspris:
Kr 110,- pr, halvár, kr. 220,- pr. ár.

