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5.00 ........ Lokalavis for Enebakk

Bravo'.
Ny barnehage
i startgropa
- Ti! høsten far Flateby fern - árs klubb.
Tre unge, entusiastiske mØdre star bak
planlegging og oppstarting av ti!budet.
Seiv har de ikke fern
- âringer, men syntes
det var for gait at det
ikke skulle finnes noe
tilbud, bortsett fra de
den kommunale barnehagen for denne a!dersgruppen.

Lille BjØrn Anders pa mamma Toñfls fang er nok enda for liten til äfä glecle avfem ãrs kiubben. Han gâr I barnehagen. Heller ikke Gunn Inger og Lillebet i bakgrunnen
liar barn i den aktuelle alderen..

Jillebet Mortensen, Gunn Inger SØllen og Torill Lunde Pedersen kom i snakk om dette da de i
vinter fulgte sine hâpefulle til og
fra danseskolen. Det var Liiiebet
som tok initiativet. Hun ringte

Forts. side 8 (1)

Talentfulle
spi hopper
- LØrdag ettermiddag var det igjen
teaterpremiere pa Mjar ungdomsskole. Det var Barnas Musikkteater
pa Vik som framfØrte forestillingen
Spilopper 1 Trollskogen >> I forbindelse med semesteravslutningen for de
forskjellige musikkaktivitetene som
Hilde Boger Kjus driver pa Vik i Ytre.
Det kan trygt fastslâs
at << Spilloper i Troliskogen>> er en fulitreffer av
en familieforestilling.
En suksess, hvor barna
blomstretog
bloltret
seg i lutter spilleglede.
Her var bade musikk og
dramatalenter a spore.
Og here skal fâ anledning til a se denne fine forestillingen. FØrstkommende tirsdag set-

Promillekjøring
Fredag kveld ved
22-tiden ble det rapportert om promillekjøring pa Flateby. Da
lensmannen rykket ut
fant de en bil som var
kjørt i grøfta i krysset
BruseveieniRy120, og i
veikanten sto en mann
og haiket. Det var en
mann
I
25-30-ârsalderen, tidligere
bosatt
pa
Flateby,og han innrBmmet a ha kjort bilen. Alkotesten vist
positivt utsiag,
maunen ble kjert til legevakten i Lillestrom
for blodprøvetagning.
Mannen hadde heller
ikke frerkort, og bilen
han kjØrte hadde fire
piggdekk. Dessuten
fantes det avskiltingsbegjer pa bilen p.g.a.
manglende avgiftbetaling.
Føreren var alene i
bilen, og han ble ikke
skadet ved utkjøringen.

Innbrudd
I lopet av helga har
det vrt innbrudd ved
StrØmmen videregâende skole pa Flateby.
Tyvene har tatt seg inn
gjennom et vindu i arbeidshallen til snekkerene. ForelØpig er
det registrert at det
er stjâlet en god del
smaverktØy og en tastafon.

tes stykket igjen opp i
storstua pa Mjr, og
denne gangen er det
ápent for alle.
Suksessen med det
fiotte stykket kommer
samtidig med at Hilde
Kjus har fâtt tilsagn orn
plaleggings og etableringsstøtte til a utvide
tilbudet pa Vik.

Se siste side og side 4.

Politirunden

En gang mellom
kl.2.30 og 7.30 natt til
lØrdag var det innbrudd I kontorlokalene
til SB-bygg pa Bekkelaget i Ytre. DØra
var brutt opp og i et av
kontorene var det rom-

BjØrnen Brum, Trollfjoinsa og Olemann

Forts. side 8 (2)
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'0'jnittUeftKjre Maria!

Kirken 4. juni
Kirkene
Enebakk
M. 11.00: Enebakk kirke vi
øvstegârd. Konfirmasjon.
Ki. 11.00: Mari kirke viHelgheim. Konfirmasjon.

Vi gifter oss
3. juni ki. 15.30 1 Mari kirke.
Adr. for dagen: Oppsal samfunnshus.
Ann-Kristin Siljeholt
Per-Sverre Bardum

Vi gifter oss
lørdag 3.6.89:
Arnhlld Jacobsen, NØtterØy
og Rune Antonsen, Ytre Enebakk.
Vielse i Betania, TØnsberg,
ki. 15.30.
Adr. for dagen: Odd Fellow,
TØnsberg.

Vi gratulerer
Jon Robert Hoistad
med a ha kommet <<tidsnok<< pa skolen tirsdag
23. mai.
Gratulasjoner fra
Kjetil, Espen, Rune,
Kjersti, Benedicte
og Trifle
mlflere 9. kiassinger
pa Mjar

Hipp hurra for Maria som fyiler 1 ár 4. juni.
Kiem fra mamma og pappa

Konfirmasjon

Sentralsykehuset, Akershus:
Den 5. gutten er kommet.
Karl og Fred

Søndag 4.6.
U) 18.30: Girls just want
to have fun. Kr 25,-.
V) 20.30: Dirty Harry og
dødsspillet. Kr 30,-.

to have
SØndag var den første store konfirmasjonshelga. I
Enebakk kirke var det sogneprest Heigheim som holdt
gudstjenesten. Det var 30 konfirmanter som ble ønsket
til iykke med dagen.
Dagens tekst var hentet fra Mat. 23-29. Der finner
man dápsbefaiingen, om a dØpe dem og 1re dem. Videre taite han om de to bygningsmenn som bygde sine hus
pa steingrunn og sandgrunn. Heigheim oppfordret konfirmantene til a bygge videre pa det de hadde 1rt under konfirmasjonsforberedelsene.

FW
Annonser leses
av folk flest

LOMALAV19W

-den máJeg lesel
Flateby kino
Ukens filmer.
Betel
Ukens mØter.

Se ann.

Se ann.

Husk
pens jonistturen
Se ann.
Mis jonshuset
Misjonsmøte.

Se ann.

Flateby legekontor
Se ann.
IL Driv turn- og
trimgruppa
ArsmØte.
Se ann.
Barnas Musikkteater
Se ann.

funnet ut at alle skoler er like,
uansett hvor hun kommer. Det
eneste som gjør denne skolen iitt
interessant, er at den ligger i Chicago, byen der Dance TV lages.
Janey er forberedt pa a gjøre hva
som heist for a delta i dette programmet.

GIRLS
lust want

FØDTE

Torsdag 1.6.
V) 19.00: Dirty Harry og
dØdsspillet. Kr 30,-.

Som nevnt tidligere VII det altsâ ikke bli vist ordinre barneforestillinger i juni mned. Vi vii
imidlertid fortsette med torsdagsforestiliinger, og fØrstkommende torsdag, 1.6., vii filmen
<<Dirty Harry og dØdsspiilet<< bli
vist. Den vii for Øvrig ogsá bli vist
som sØndagsforestilling.
-Dirty. Harry, San Franciscos
best kjente purk. Stikkord: Rettferdighetssans, kompromissiØs,
jemviije. For forbrytere er han
den farligst mulige fiende, for byens borgere en fryktinngytende
tigur med en rykende Magnum
44, for politietaten en uvurderlig,
men ogsá uregjeriig og kontroversieil kruttØnne. For dem alle
er han en jeger.
-Girls just want to have fun>< er
filmen ungdom har som Ønskereprise denne máneden.
Janey er ny i kiassen. Hun har
byttet skole elleve ganger og har

115 kvm Will. I Oslo
Sentralt og rolig ved park.
Oppusset 1988. Husbanklán fØlger.
Byttes i smábruk eller hus med stor tomt.
TIf. 02/1115 88

Alt makter jeg i ham
som gjØr meg sterk
Fit. 4, 10-13

IL Drivs turnog trimgruppe
avholder sitt ârsmøte pa KLUBBHUSET mand. 12/6-89
ki. 20.00.
Saker til behandling sendes styret innen 5/6-89.
Styret

Enebakk Pensjonist(orening
Husk pensjonistturen til Gausdal Turisthotell den 6.
juni.
Bussen gâr fra Durud ki. 8.30.
GOD TUR.

Paulus sitter i fengsel i Roma og har fátt en gave fra de
kristne i Filippi. Det ser ut til at denne menigheten ogsâ
tidligere har kommet med gayer til ham nar han trengte
det som mest, og dette er Paulus svrt takknenilig for.
Han Ønsker imidlertid a formane dem: <<Uansett hvordan vi har det, om vi er fattige eller rike, har overfiod eller lider nod, sá er Kristus med oss og gjØr motgangen og
vanskelighetene lettere for oss.
Dette kunne Paulus skrive ut fra egne erfaringer: Sulten, forfulgt, torturert, fengslet, under skipsforlis, baktait, misforstâtt - Han hadde opplevd at Jesu ord var
sanne: <<Kom til meg alle dere som strever og brer tunge byrder, sa vii jeg gi dere hvile>'. (Matt. 11, 28)
HN
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er oss retten
er bestC skjøirn.
en redaksjonen:

Bruk bygdetunet
ow

Liberale politikere
bør styre Enebakk
Anne-Lise Skaug (AP) stiller meg fØlgende spØrsmál I
Vignett 22.mai: Hvem skal
styre i Enebakk - politikere eller byrâkrater?
Svaret star forsâvidt i overskriften i dette inrilegget, men
siden hun trekker fremskrittspartiets og min holdning i tvil
nar det gjelder a vise ansvar
og ivaretar enkeltmenneskets
interresser ma jeg ovenfor Anne Lise Skaug og Vignetts lesere klargjØre hva jeg star for,
samt hvilken oppgave teknisk styre hadde i sak 23/89
Reg.plan for Presthagan Lotterud.
Som du skriver representerer jeg partiet som bar gjort
kampen mot maktsyke politikere og byrokrater til en viktig del av várt politiske arbeid.
Gjennom forige valgperiode
I bygnlngsrâdet og denne
periode i teknisk hovedutvalg
bar jeg hatt mange nyttelØse
diskusjoner med deg og andre
arbeiderpartirepresentanter,
nettopp for a prØve og ivareta
den enkelte innbyggers interesser og legger forholdene til
rette for de vi er valgt til a styre for.
APs iver for a imØtekomme
og finne lØsninger for disse
bar ikke vrt srlig pâfallende og oppfinnsom. Heller
ikke ,din eller dine partifellers
Ønske om a konfrontere med
vanebyrákraters mnnstillinger
bar vrt srlig stor.
Nar jeg skriver nytteslØs
diskusjon er vel kanskje ikke
dette riktig. Fr.p. dobblet nesten sin stemmeandel ved siste
kommunevaig i Enebakk sá
kanskje det registreres hos
vâre sambygdinger hvem som
prØver gang etter gang a finne
smidige lØsninger og veier i
byrákratens lovjungel, tilpasset bade kommunenes totale virksomhet og enkeltmenneske.
SA til sak 23/89 i teksnisk
styre. Reguleringsplan for
Presthagar/Lotterud.
Teknisk styre hadde denne
sak til uttalelse 9.mal hvor vi
skuile komme med eventuelle
bemerkninger ovenfor bygningsrâdet for 2.gangs behandling der.
Hverken Fr.Ps representantr eller flertallet som stØttet adminstrasjonenS innstilling i saken bar gatt med sor
entusiasme inn for a spare

kommunen for kr 1300, i árlig
vedlikehold, som du hevder.
Eventuell besparelse er riktig
nok nevnt i en setning i sakspapirene, men ble overhodet
ikke vektlagt betydning og
heller ikke diskutert i styret.
Det var heiheten i reguleringsplanen og adkomstlØsningen for det gam.le og nye
boligomradet samlet som var
vesentlig. Sarntidig som
ulempene ved a ha gjennomgang/kjØring i Rugveien
Ut og inn til det nye feltet i tillegg til trallkk fra eksisterende bebyggelse ble vurdert
som lite tjenelig for beboerne
der.
Ut fra dette mente teknisk
styre det var riktig med nevnte stigning. Teknisk styrets
vurderinger og merknader til
planen vil sammen med andre
umkomne uttalelser bli sammenfattet og vurdert ved
2.gangs behandling i bygningsrádet og forelagt til
stadfestelse i formannskap og
kommunestyret.
Videre fØler du a ha ftt en
lite nadig mottagelse fra de
borgerlige partier for ditt forslag om a , i vedtaksform, gi
uttrykk for at Vegsjefens engasjement I vegprosjektet ved
Gran ikke ma skje pa bekostning av andre prosjekter
pa RV120 - 155.

OddbjØrg Kristiansen
Bygdetunet er nA
kiart for sommerens
innrykk av enebakkinger og feriegjester.
Lørdag etter 17.mai ble
det nemlig gjort hovedrent der. Det var bondekvinnelaget og bygsom
detunsutvalget
hadde tatt for seg det
arbeidet.
Nye gardiner ble ogsâ
hengt. opp og det skal
bli friske blomster i
vinduene i sommer.
I ár vii tunet vre
ãpent hver sØndag i
skoleferien,
d.v.s. fra 18.juni t.o.m.
20.august, og ápningstiden vii were fra kl.13
til ki.16.
Men er det noen som
vii vii ha omvisning pa
andre dager sâ er det
gode muligheter for
det. Ta en telefon til
Ole Weng og avtal tid
med han.
Nytt av ãret er at det
vii bli saig av nystekte
vafler og kaffe.
Vignett besØkte tunet midt
i vaskesjauen, og der var det
darner med vaskekluter
overalt, meris sjefen sjØl - Ole
Weng - sto for a hente vann og
varrne det opp. Denne dagen
hadde de ogsá tidspress

pa

seg for historielaget 1 HobØl
var pa Enebakktur,og som avslutning pa sin omvisning
skulle de til bygdetunet
for a spise a kose seg.
Som man forstar kan tunet
brukes til forskjellige formal.
Skolene I bygda erflittige brukere, men man ser gjerne at
andre ogsâ bruker det mere.
Det passer for.eks. utmerket
til a arrangere for.eks. visekvelder, barneavslutninger e.l.
der.
Nye hus
Bygdetunet vokser stadig.
Na besthr det av 4 hus. Selve
stuebygningen som er ca.200
âr er hentet fra Orderud, og
stabburet er ogsA derfra. Kjona som ligger nede ved vannet er hentet Ira Vik, og siste
tilskudd er smia den er Ira Ub-

berud.
Na star det nye hus pa Ønskelista til bygdetunsutvalget.
For at det skal bli en riktig
gard trengs en lâve. Det skulle vel finnes en riktig gamrnel
lâve et eller annet sted I bygda.
Neste Ønske er vel mere
vanskelig, men et like viktig
hus. Det er nemlig en skikkelig gammeldags garnmeldwm, de er ute etter. Ikke
det at den skal brukes, blir
det humoristisk sagt da Vignett var pa besØk. Det finnes
vel ikke mange slike hus igjen
men de hâper at det kan spores opp en som kan flyttes UI
bygdetunet.
sa bar du en lave eller en
gael$as.c,e- ttoi
hvor det kan lnnei,s takdntakt med Ole Weng pa telefon
92 55 04.

Kj'ent i E neb akk

Vegprosjektet pa Gran er
igangsatt I privat regi og totalt uavhengig av Vegsjefens
midler og prioriteringer. Det
er endog uttalt at vegvesenets
investeringer I prosjektet med
legging av toppdekke vil bli
mindre
kostnadskrevende
enn vedlikehold av ekstisterende riksvegdel forbi Gran.
ForØvrig blir henvendelse om
opprustning av vegsystemet
for a mote Økt traflkk til váre
nye mndustriomrader ivaretatt
av Enebakk nringsrad pa
vegne av kommunen og bygdas navrendenringsdrivende.
Du spØr nok en gang til
slutt: Hvem skal styre Enebakk-politikere eller byrakrater?
Svaret ma vre: Liberale
politikere med sans for enkeltmenneskets rettigheter
sammen med en dyktig stab
av fagpersonale og andre ansatte.
øyvmd StrØm , Fremskrittspartiet
VaraordfØrer og leder for
teknisk styre.

Bildet i nr 19 var tatt pa Vennevold
gird pa Skâka. Det er garden til Astrid og
Per Kristian Fossum. Litt vanskelig kanskje, for denne gangen var det ikke sâ
mange som ringte oss.
Her kommer navnene pa de uttrukne
vinnere, som far tilsendt pengelodd:

Anni Martinsen, Dalefjerdingen
Tore Sthra, Dalefjerdingen
Ronald BrunstrØm,Ekebergdaien
Her kommer et nytt bilde. Vet du hvor
dette er, sã ring t1f.92 60 04, eller skriv til
oss innen førstkommende onsdag, og du
blir med i trekningen om nye pengelodd.
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•Nytt nederlag
for Enebakk

Utvl*der

Widar Pederstad scorte et praktfullt mâl mot Lisleby lØrdag.

Musikkskolen pa
Vik utvider. Forutsatt at skolen
kiarer a skaffe de
nødvendige
hererkrefter Vii det
fra hØsten av bli
piass til flere barn
ved musikkbarnehagen og musikkskolen pa Vik, og
tilbudet skal utvides med bade fiolin, fløyte og sangundervisning.
Endelig kan Hilde Kjus,
ildsjelen bak Musikkskolen
pa Vik fâ oppfylt sitt Ønske
om a gi musikktilbud til enda
flere enebakkbarn.
Forrige uke fikk hun beskjed
om at Landbruksdepartementet hadde tildelt henne et
etableringsstipend pa 24.000
kroner til plalegging og etablering av en utgvidelse av
musikkskolen.

Støtte til
musikk seminar
Kulturstyret gikk i sitt siste
mote enstemmig inn for a gi 3.500
kroner i stØtte til Enebakk Skolemusikkorps i forbindelse med Utgifter til musikkseminar i Hurdalen.
Seminaret fant sted 10.- 12. mars
i ar, og fire musikanter deltok.
Korpset hadde søkt om 6.300
kroner i stØtte.

Modellen
motorklubb
er tildelt 5000 kroner i grunristØnad fra kulturstyret for innevrende hr. Kiubben hadde sØkt
om en stØtte pa 54.800 kroner.

I dette huset skal det settes i stand trivelige lokaler
til musikkskolen.Til hØsten kan Hilde Ønske nye barn
velkommen til musikkskolen. Lille ma ennd vente noen árfØr han kan begynne i musikkbarnehagen.
Da Hilde Biger Kjus for àtte
âr siden kom tilbake til hjembygda, og Vik gârd, etablert
med mann og barn, fant hun
fort Ut at bygda trengte et
musikkopplringstilbud til
stammens yngate. Med sin
solide musikkpedagogiske Utdannelse, som inkluderer
musikkbarnehagelrereksamen og hØyere kiaverpedagogisk utdanning, samt átte
.rs erfaring fra musikkskoledrift i As, var hun nettopp den
rette personen til a sette i
gang et slikt tilbud.
Det ble musikkbarnehage,
blokkflØytegrupper, pianoundervisning Og for to ar Siden kom et nytt tilbud, Barnas Musikkteater, et prosjekt
som fikk etableringsstøtte fra
fylkeskommunen. Musikkteateret teller i dag 19 medlemmer.
-Mange av disse barna har
gâtt gradene her, helt fra de

Enebakk
Dramatiske

begynte i musikkbarnehagen,
via blokkfiøytegrupper, pianoundervisning og fram til i
dag.
Hilde averterer I disse dager
etter lrere til de nye tilbudene som skal settes i gang. I
lØpet av sommeren skal et anneks pa garden pusses opp og
settes i stand til bruk for
musikkskolen.- Det betyr at
vi na kan drive to 1rere
samtidig. Det ligger til rette
for et trivelig rniljØ i koselige
lokaler, og med plass for nØdvendige materiell.
I dag har skolen tre 1rere Hilde selv, en lrer fra Ski, og
en fra Mjr ungdomsskole.
- Interesserte lrere med
musikkompetanse er hjertelig
velkommen til a melde seg na
som vi utvider, sier Hilde som
ser pedagogisk bakgrunn som
svrt betydningsfull i denne
sammenhengen.

Kulturstyret har tildelt Enebakk Dramatiske Slskab 5000
kroner i grunnstØnad for 1989.
Slskabet hadde sØkt om en
stØte pa 51.600.

Annonser leses av folk flest

Lørdag mØtte Enebakk et av topplagene I sin
avdeling, nemlig Lisleby FK. Dette laget kom for
to sesonger siden pa andreplass i 3.divisjon, og
det var merkbart stØrre tempo hos gjestene. Enebakkingene hang bra med fra start, men de temposterke gjestene fra Lisleby vant til slutt en kiar
seier.
Gunnleik Seierstad
Enebakk apnet brukbart,
og selv om Lisleby raskt tok
ledelsen var Widar Pederstads utligning en perle av en
scoring. Utover i omgangen
tok gestene me: og me: over
og pauseresultatet 3-1-til Lisleby var slett ikke ufortjent,
selv om enebakkingene ogsá
hadde sine sjanser
I andre omgang ski edde det
som sá ofte har skjedd for
Gjestene Økte raskt sin ledelSe. Etter et drØyt kvarter sto
det 5-1- til Lisleby, og enebakkingene begynte ien a miste
konsentrasj onen.
Lislebys raske en-touch-spill
overrumplet Enebakks forsvar fulistendig.
Hjemmelaget hadde ogsa
sine sjanser, men Geir østlis
annulerte scoring etter 42 minutters spill var det nrmeste
de kom scoring i andre omgang.
Dermed var det nok et tap
for enebakkingene,som na
virkelig begynner a trenge p0eng for a unngá nedrykning.

Det gár virkelig tungt for
tiden.Laget henger ikke sammen, og nár vi ikke far uttelling pa sjansene kommer vii
psykisk ubalanse. Vi produserer jo sjanser, men vi scorer
ikke, mens Lisleby far altfor
billige mál. forkiarte trener
Kjeii Mhnn
pen.
Kampfakta:
Enebakk stadion
Enebakk - Lisleby 1 - 6
(1-3)
Enebakks mal:13.min ved
Widar Pederstad
Enebakks lag:Per øivmd
Gundersen, Richard Bakke, Fred Sandâs, Wictor
Luther(Frode Lindberg i
45 min), Ronny Lund,
Gunnar Martinsen, Trond
Vidar Stubberud, Roy Andersen, (Sverre Fjeld i 17
mm), Geir østli, Widar Pederstad,
Roar
Sandàs.Gult kort: Widar
Pederstad
Dommer: Jon Husebk,
Flisa

Barnas Musikkteater
viser familieforestillingen

Spiuopper I Trollskogen
pa Mjr ungdomsskole tirsd. 6/6 kI. 19.00.
Bill. kr 25,-. Passer for barn fra 4 ár.

Tusen takk

for oppmerksomheten pa min 80-ársdag.
En spesiell takk til

Stranden skolemusikk
som gledet oss med flott musikk.
Karsten Siljebol

'Ornettto
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Stra'lende. barneolympi'ade

En av lagets RS grupper i alcsjon.

Jubileum med
jubelpriser

Skikkeliq innmarsj s/cal det mere pa en olympiade.
LØrdagens barneolympiade pa Mjer Stadion
ble nettopp den idrettsfesten arrangørene hadde
hâpet pa. I strãlende so!,
med passe sval bris hadde
de unge utøverne perfekte
forhold. Det eneste man
ellers kunne ha Ønsket seg
var at enda flere hadde
funnet veien ti!
Stadion denne
settermiddagen.
Det var et flott skue dade unge
idrettsutØverne marsjerte inn pa
Stadion, presis klokken 13.00 til
akkompagiement av Ytre Enebakk skolekorps. FØrst bak musikken kom allidrettsgruppa,
som 1 dag teller 106 medlemmer.
Demest trenerne deres- SA kom
nØstene, de aller yngste turnerne.
Bak der idrettslagets unge turnere, saint voksne turnere som
markerte low impact, mosjon og
svØmmetrim.
Det var frlidrettsgruppa og aIlidretten I IL Driv som sto som arrangØr av denne aller fØrste bar-

neolympiaden. Dette var ogsa
fØrste gang et bredere publikum
fikk føilng med hva idrettslagets
allidrettstilbud egentlig rnnebarer. De unge utØverne i denne
gruppen fikk vist ferdigheter bade innen friidrett, turn, hopp og
ball-spill. Hele arrangementet ble
nemlig avsluttet med tre lotbaflkamper pa tvers av banen,
pluss en hndba1lkamp bak
mal >' for de som foretrakk det.
Oppvisnmgen I hopptrening
var artig underholdning. En del
av lagets yngste hoppere fØrste
an forestillingen 1 festlige kostymer. Sá fikk allidrettsbarna
prØve seg, og sannelig tok ikke
ogsâ noen av foreidrene mot til
seg og forsøkte treningsutstyret
pa gjentatte oppfordringer Era arrangementes utmerkede konferansier, Marit Myhre.
Friidrettsdelen besto av en
kombinasjon av sekke - hinder
og potetlØp, og ogsa her fikk foreldregenerasjonen prØve seg.

IdreUsgleden utfolcite
seg i fullt monn pa Mjcer
Stadion lØrdag etter- Ellers oppviste allidrettsbarna
middag. I ba/c grunnen, en akrobatiske
trampolinehopp
av trenerne, Jon Vatne. (4) med til tider fantasifulle
nedslag,

for og bakoverrulle o.s.v.
Nøstepartiet hadde en fin
oppvisning som startet med oppyarning og gikk over i forskjellige sangleker. Ogsâ en av de
yngre RS gruppene og unge gutteturnere var i aksjon under den
tre timer lange olympiaden.
• ...... ..••••••.
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SIKKERHETS• UTSTYR
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: VIDEOOVERVAKING :
EL.REPARASJONER

Heia Norge. Den s/cal tidlig krØkes...

Torill Mohammad liar si/cret seg reisestrykejernet, og
noen andre godbiter. Amina, Anwar og Jonas, syntes
no/c det to/c litt tid..
Bak disken, Nomi StrØmsborg.
- Lørdag âpnet StrØmsborg & Enersen A/S dørene til
en ukes prisfest. An!edningen er butikkenslO - firs jubileum. Selve bedriften, StrØmsborg & Enersen A/S er
adskillig e!dre, og kan til neste fir se ti!bake pa 25 ârs
solid drift.

Det var nemlig i 1965 at de to
installasjonsbedriftene I bygda,
StrØmsborg, og Enersen slo seg
sammen. Knut StrØmsborg startet sin installasjonsforretning i
1960.
Men akkurat nâ er det I butik• .•....•.•••••.
ken det foregàr. LØrdag ble det
EN SIKKER INVESTERING
servert kaffe til de mange kun-

dene som kom for a benytte seg
av de gode tilbudene. Blant de aller mest populrê artiklene var
et reisestrykejern til spottpris.
Nye forsyninger bestilt kan Knut
StrØmsborg opplyse.Og hvis
man skynder seg, er det fortsatt
mulighet for a benytte seg av de
mange andre gode tilbudene
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Avd. Hageutstyr, Flateby

Tenker De pa

Vi lager ogsâ det hue spesielle.

ALLTID NOE PA TILBUD.

blomster til konfirmasjonen

Vi har en del klippere
og hageutstyr til
1988-priser.

BLOMSTER TIL
ALLE ANLEDNINGER

Len nestadveien 5
1912 Enebakk
hf. 09/92 65 43

pa grønnsakplanter
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tenke var.

TIf. 09/92 86 74

blomstei

-

KARLSENS
BILRUTER AIS

-

98."
h'akr 5O.

YTRE ENEBAKK

Kjempetagetes

1/2 pris

BIKINI

V.Ot let

M

iIh

\\\ tWW

L\\ Ste

\\

'p

sta

g
.

Bli slank til ferien
uten suit med:

P-12 muskelactivator
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Vakre hender alle ser det.
Kunstnegler — Manicure
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Er De utrygg pa Deres
gressklipper, tar vi service
pa denne slik at De far en
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Ingen tvil hos politikerne:

Turnusansatte har
rett til sommertid
Sykepleierne og hjelpepleierne pa galleriet
kunne puste lettet ut,da
kommunestyrert mandag
kveld enstemmig vedtok
at de ansatte innen pleie
og omsorg skal fâ sommertiden sin tilbake.
I sin orienteringunderstreket
ordfØrer Kâre KjØUe nok en gang
at det saken har dreiet seg om er
kun en fortolkning av en protokoll, ikke for eller imot sommertid. Til neste âr blir det fly runde
pa sommertidsordningen for alle
kommunalt ansatte.
KjØIIe tok ogsâ med en presisering av at det I forhandlingsutvalgets mote med ansattes organisasjoner 8, mai i âr var tverrpolitisk enighet om at protokollen av november 86 matte tolkes
slik at sommertidsorningen skulle gjelde ogsâ for ansatte innen
pleie og omsorg. KjØlle sa ogsa at
man allerede i 87 burde ha forhandlet om fortolkningen av protokollen.
-Det som har manglet her er en
kiar protokoll. Og jeg kan forstá

det dersom enkelte har oppfattet
det som har ski edd i denne saken
som smaiig trakassering og forfØlging av en arbeidsgruppe. Det
har ikke vrt meningen. Det som
har skjedd er et resultatet av en
uklar protokoll, sa KJØIIe, som
presiserte kommunens Mare intensioner om a vre en redelig
arbeidsgiver med skikkelig personalpolitikk. Han roste ogsa de
ansatte innen pleie og omsorg for
det arbeidet de gjØr.
Administrasjon og tfflitsvalgte
skal ná i fellesskap finne fram til
hensiktsmessige ordningen for
avvikling av sommertiden som
skal avspaseres i lØpet av kalenderaret.
Og helse og sosialetaten anmodes om a finne dekning for
merkostnadene i eget budsjett.
Det dreier seg om en sum mellom
75.000 og 178.00 kroner. Dersom
de ikke kiarer dette far formannskapet ta det pa sin kappe.
Far vi ikke anflet underskudd
enn dette ved ârets slutt, far vi ta
det med ved 1. budsjettrevisjon,
sa ordfØreren, som visste a forteile at det sa langt ligger an til
merinntekter pa helse og sosialbudsjettet.

Kommunestyret gikk mandag kveld enstemmig inn for
A foreta ENØK - tiltak for 250.000 kroner pa Kopãs. Tiltakene skal gjennomføres snarest, og man regner med
en ârlig innsparing pa 69.000 kroner Jorunn Buer,AP
OrdfØreren slo klart fast at forforeslo
a utsette saken i pavente av en samlet plan for
mannskapet ikke under noen
omstendighet vii ga til oppsigel- ENØK - tiltak, men trakk senere dette forsiaget.

ser for at de turnusansatte i pleie
og omsorg skal fA sommertid.
Jan BrunstrØm, AP, som tok
opp saken i en interpellasjon i
forrige mote, sa seg tllfreds med
oppmerksomheten saken har
fâtt, og takket ordfØreren for at
han hadde stâtt pa for a sâ saken
tram sá raskt.
Det diskusjonen sto om i mandagens mote var hvorvidt helse
og sosialstyret skal anmodes om
A finne dekning for merkostnadene i eget budsjett. Tom Nilsen,
SV, mente at riktignok hadde
ordfØreren hadde sagt at styret
ikke skulle kiandres hvis de ikke
finner dekning.- Men finner de
dekning er det jo pa bekostning
av noe annet. Og med Økte sosialutgifter har vi ilte a gâ pa. Tom
Nilsen Ønsket derfor a slØyfe anmodningen til etatsstyret om a
finne dekning i eget budsjett, og
heiler vedta a ta merutgiftene til
sommertidsordningen for de turnusansatte med i 1. budsjettrevision. Dette forslaget falt mot 2
stemmer.

Luksusdo for menigheten
- Det skal det nâ bli i Enebakk kirkes kapell, til
glede for alle trengende. I
alle fall etter Øyvind
StrØm, Fr.P's mening.
Han fikk bare seks av sine
egne representanter med
seg pâat avløpet skal tilkobles tett tank. Dc andre
25 representantene gikk
inn for a tilkoble sanitranlegget i kapellet,til
kommunal
kloakkledning. Anlegget med
ominnredningsarbeider
og tilkobling er kostnadsberegnet til 240.000 kroner.
Det nye anlegget omfatter toalettér og dusj for kirkegãrdsansatte.
Etter at saken ble behandlet av
formannskapet i april, ble teknisk etat bedt om a vurdere om
vedlikeholdsavdelingen kunne
utfØre arbeidene med tilknytnIng
til kommunal kloakkledning og
eventuelt nar. Teknisk etat har
gitt beskjed om at vedlikeholdsavdelingen ikke har kapasitet
na. Kommunestyret vedtok
imidlertid mandag kveld at arbeidene skal utfØres av kommunen, og prioriteres foran veien
over BarbØI gârd. Carsten BarbØl
ble av kommunestyret erk1rt
inhabil I behandlingen av dette'
punktet.

prestisjseprosjekter. Men vi kan
ikke bruke penger vi ikke har. Vi
mener at en lØsning med tett
tank kan lØse forholdene ved
Enebakk kirke pa en akseptabel
mate, ogsâ for brukeren. Det vii
koste flere hundre tusen a legge
ledning fra kapellet og bort til
brukeren. Toaletter og dusjer er
allerede pa plass. Med den lØsningen vi foreslar, vii vi kunne f
et kompbett aniegg for under
25.000 kroner. Da er det uforsvarlig a bruke over 200.000, sa
StrØm. Han sa at man kan 1egge
en vanniedning man har til overs
fra Nybende I grunn grØft fra herredshuset og bort til kirken.
Dag Skaug AP, konstaterte etter dette at Fr.P er kjent for bettvinte lØsninger. Han sa at kommunen ikke kan gâ foran med et
sa d&rbig eksempel at man glatt

II

opp Gunn Inger, som etter a ha
summet seg sa at jo, hun vile bli
med pa a fá i gang tiltaket. Det
vile ogsa Torill.
Og til hØsten er fern - firs kiubben en reai.itet. 18 av kretsens
45fem - áringer blir det pbass til
pa Streiflnn, hvor klubben skal
hobde til. Det gis tilbud fra klokka 10.00 - 14.00 fire dager i uka.
Gunn Inger og Torill er ansatt
- Vi kan ikke stâ inne for slike som personale, eller < barnehageprestisjeprosjekter. Vi har ikke' tanter >. ForebØpig er det ikke
râd til luksustiltak sa øyvind sØkt kommunal stØtte til fern StrØm, Fr.p.- Vi vii ikke Øse ut og ars kbubben, men de ansvarbige
pafØre kommunen utgifter langt: for oppstaringen fortebber at helse
over det forsvarlige. AP er stadig og sosalsjefen var positiv til etaopptatt av a gjennomfØre nye bleringen av dette tilbudet.

ENOK - tiltak til
250.000 p A Kop As

legger tette tanker sjØl, men nekter andre. Han sa at en tett tank
ogsa ma tØmmes, og det koster.
Slike utgifter slipper vi nâr vi
gjØr det skikkelig med en gang,
sa Skaug.
Tore Tidemann, H, minnet om
at det i den opprinnelige innstilbingen var nedfelt at man ved
vaig av tett tank senere skulle
koble til kommunal tank.- Skal
vi gjøre det feridig med en gang,
eller halvveis na,og helt siden,
med de ekstrautgiftene det blir?
Som kommune ma vi vre ansvarlige og sta for det vi sebv har
hevdet, nemlig at vi ikke er tilhenger av dàrbige iØsninger. sa
Tidemann.
De 240.000 kronene som prosjektet koster skal finansieres
med 80.000 fra fondsmidler og
160.000 1 ianeopptak.

- Vi vii presisere at vi ikke Ønsker a ga noen i nringen, sier LIIbebet Mortensen, og understreker
at fern - ars kbubben ikke gir et
pedagogisk tilbud. - Det far de I
fØrskolen. Vi tilbyr ganske enkelt
et sted a vre hvor barnakan ha
det rnoro sammen med andre
barn. I fern - ars kbubben skal de
drive med lek, forrningsaktiviteter, troildeig, bitt baking. Vi
rnener vi kan gi ungene et godt
tilbud under betryggende forhold.
Fern - ars kbubben skal vre
selvflnansierende. Men man haper a kunne fA kommunal stØtte
etterhvert, dersorn det skulle bli
behov for det. Egenbetalingen er

Selv om intensjonen er at alle
ENØK prosjekter skal vre bØnnsomme fra fØrste Ax, vii vii det ta
sju âr fØr ENØK tiltakene pa Kopâs gir full utteiling.
FØr kommunestyret skulle ta
stilling til den foreslatte investeringen pa Kopa.s, orienterte
Hans Jakob Brevig om igangsatte ENØK tiltak i kommunale
bygg, og besparingspotensialer.
Han sa at grunnen til at de var
kommet forlag om ENØK tiltak
pa Kopãs var den responsen man
hadde Mtt hos helse og sosialadministrasjonen. Brevig understreket behovet for Mare regler
for hverm som skal ha ansvar for
ENØK.
Brevig kunne fortelle at det
ved kommunens 11 bygg forbrukes 5 mililoner kw/t i aret.
Regnet med et sparepotensiale
pa 20 prosent vii man kunne redusere forbruket med 1 mill kw/t
og spare 430.000 kroner, og regner man med 30 prosent besparelse vib man kunne redusere utgiftene med 645.000 kroner.

gen sett den, men radmannen
kunne oppbyse at den er pa trappene igjen.
Einar Hoistad Kr.f. Ønsket
imidbertid ikke a utsette videre
sparing som han uttrykte det, og
han flkk fØlge av AsbjØmn Kristoffersen, AP, som mente at den
eneste begrensing for a iverksette alle tiltak pa en gang matte
vre begrensingen pa de la.n
man kan ía av AEV. Han minnet
orn at alle tiltak skal vre besparende for kommunen fra forstear.
Hans Jakob Brevig kunne I den
anledning opplyse at om kommunen bare kan begge fram
handllngsprogram er det nok
midler I ENØK - fondet til at
man kan regne med lan til alle de
prosjekter man kan Mare a settei
gang. Det er bare avhengig av
vedtak, og at kommunen
har folk til a fØlge opp.

Thorvald Ungerness, kaite
Buers utsettelsesforsbag forsØk
pa a drepe initiativ.- Det er forskrekkelig a utsette dette. Vi yinPA ENØK tiltakene I erreds- ner kronerp hvert tj1tk$erer
huset er det regneteden b
-detIkke snakk ototherInge
sparelse pa 69.000 kroner, men men orn a îa satt tiltak ut i iivet,
her har man p.g.a. forskjellige sa Ungemness.
uforutsette ting forebØpig ikke
kominet opp i full effekt, men har
Og Jorunn Buer, som slett ikke
et avvik fra beregningene pa hadde hatt til hensikt a trenere
6.500 kroner.
sparing, men tvert imot finne ut
hvor man kunne spare mest for a
NAr det gjaldt den foresbatte fa penger til nye ENØK - tiltak,
ENØK - investeringen pa Kopas, og ía orden pa styringa gjennom
syntes Gina Sigstad, V at det var et utvalg, skjønte na at hun var
sparsomt med oppbysninger om misforstâtt.- Jeg trekker forhva slags tiltak det dreier seg sbaget mitt,sa hun.- Vi Ønsker ikom. Hvis ENØK'en blir som kald- ke a bli oppfattetsorn negative til
bufta her i salen, synes jeg synd ENØK.
pa gamle folk, mente hun. Men
Brevig kunne berolige med at tiltakene pa Kopas nettopp kom til
A resultere I at man unngar
trekk.
stert mye. SA langt
man kan se er det stjãJorunn Buer Ønsket a utsette
let
et sjekkhefte.
saken i pavente av en samlet priLensmannen har fororitering av ENØK - tiltak. Hun
eløpig ikke noen konetterbyste ogsá et overordnet organ for ENØK - tiltak, og viste til
krete spor, og ber om
en sak i formannskapet I januar.
opplysninger fra folk
Saken ble utsatt, og siden har insom kan ha sett noe
mistenkelig.

El

satt til 650 kroner mâneden,
pbuss et engangsbebØp for materialer. Mat og drikke skal ungene
ha med seg.
- Vi har ellers regnet med en
stor porsjon egeninnsats i dette
oppbegget. Materiebi som stoffrester, garn etc. regner vi med a
tigge sammen' fra venner og
kjente.
- Det er i lØpet av de siste dagene bevert ut sØknadsskjerna I
postkassene, og sØknadsskjerna
er ogsa gatt ut i siste Apen Post,
Flatebys vebavis. ForØvrig er
skjemaene bagt ut pa postkontoret.

Ramponerte
biler
Fra parkeringsplassen utenfor BØndernes
hus ble det natt til lØrdag stjâlet en bil av typen Fiat Uno 70 S. Bilen var rod med mange
grâ flekker.
Senere
lØrdag ble
bilen funnet igjen ved
Nyeng. Da var den
sterkt ramponert. Vindu var knust og riper
og smâbulker flere steder, og stereoanlegget
var stjâlet
Lensmannen etterlyser
vitner i saken.

pa

Plantebytte pa' Mysen
Den 23, mai hadde Enebakk Hagelag sin ârlige plantebyttedag. Som tidligere âr
ble det holdt hos Oddvar
Wennevold pa Mysen Dalefjerdingen.
Oppmøtet var stort, vel 50
personer, med smâtt og stort.
Veldig mange mØtte opp med
planter og busker, i esker og
sekker. SA det var litt av en
<haug>> som skulle fordeles pa
de frarnmØtte. Formannen i
Hagelaget, Øystein Wiger, sto
for fordelingen, med god hjelp
av sekretren.
Enkelte planter var sâ p0pu1re at de ble satt til side,
og senere auksjonert bort.
Dette har aldri vrt praktisert for, men ble et artig innslag med øystein W. som auksjonarius.
Vekstene ble solgt for alt fra
kr 1 til kr 45 og ga et lite tilskudd i kassa.
Etter auksjonen viste studieleder Esmé Knagenhjelm
oss litt om kryddervekster I
hagen. Hun hadde med seg
noen eksempler i potter, Sd
som basilikum, dill, krus,
salvie, mm. Noe hadde hun
lagt ned pa vineddik og/eller
olje i forskjellige farger, pa fi-

Idrettslaget DRIVs
fØrste karusellØp
KI. 82 og yngre jenter:
1. Annette Tryti 1. 18, 2. Karl Berg
1.23, 3. Lillian Eriksen 1.24, 4.
Heidi RasCh Johnsen 1.51.
Gutter:
1. Andreas Tryti 1.10, 2. Lars
Nordhagen 1.34, 3. Pal Myrer
1.38, 4. Terje Ruud 1.49, 5. Lars
Giver 2,13.
Ki. 81 jenter:
1. Kjersti Enger 1.15, 2. Marthe
Nordhagen 1.16.
Gutter:
1. Christian Gjertveit 1.11, 2.
Truls Gullichsen 1.14.
K!. 80 jenter:
1.Pia Therese Gulbrandsen 1.04,
2. Hege NØkleby 1.05, 3. Kathrine
Tryti 1.07, 4. Marianne Rasch
Johnsen 1.08, 5. Anne Marit Ungersness 1. 14, 6. Heidi Ruud 1. 16,
7. Karl Rognerud 1.17, 7. Marit
Berg 1.17.
Gutter:
I. Tom Pettersen 1.02, 2. Elvind
Eriksen 1.05, 3. Espen Buringsrud 1.09, 4. Martin Kathrud 1. 17,
5. Morten Kjus 1.17.
K!. 78 gutter:
1. Rune Berg 2.48.
K!. 77 jenter:
1. Ingeborg Enger 2.27, 2. Laila
Eriksen 2.37, 3. Trude Estensen
3.17.
Gutter:
1. Anders Kathrud 2.20, 2. Truls
Bjerkestuen 2.22, 3. Alexander
Nordgaarden 2.23, 4. Henrik Eide
2.24.
K!. 74 jenter:
1. Elin NØkleby 6.07.
K!. 73 jenter:
1. Trine Lise Myhre 5.52.
Ki. 30-39 dr darner:
1. Kristin Berg 7.06.
K!. 20-29 ar rnenn:
1. Tor Frenay 6.56, 2. Genie de
Vries 7.11.
K!. 30-39 dr:
1. Rolf Berg 9.13.

Misjonsbuset
Misjonsmøte fredag 2. juni ki.
19.30 v/Bodil og Ove Eikje.
Lysbilder - Kollekt.
Alle velkommen.

ne flasker. Meget dekorativt
og praktisk. Flaskene kan
brukes til dekorasjoner, eller
innholdet til smakstilsetfinger, dressing el. annet.
SA var tiden inne til kaffe og
noe d bite i inne i storstuene
til Oddvar W. Han hadde dekket pa til Ca. 40 personer, sd
det var litt trangt rundt bordet, men Oddvar ordnet dette, og det ble brus til ungene
og kaffe til oss andre. Oddvar
sa at han syntes det var kosehg at sd mange hadde funnet
veien til Mysen, og at vi var

velkommen til neste ar ogsa.
Formann Øystein W. kvitterte med a takke ja med en
gang, takket for at vi flkk
komme dit og overrakte en
nydelig blomsteroppsats sUm
Esmé hadde laget av blomster fra hagen. Han fikk ogsa
en pakke med foredlede
druer.
I alt en fin kveld, der alle de
frammØtte, medlemmer eller
ikke medlemmer, var fornØyde, og vi far hdpe at alle
flkk NOE med seg hjem.

E.W.

Natursvi*n

Det later til at enkelte
oppfatter bygda var som
en eneste stor fyiling, der
det er fritt fram for a kvitte seg med avfall hvor
som heist og nâr som
heist.
Langs RV 120, 150 - 200
meter sØr for Vignetts lokaler, er en apen piass
som i flere ár har vert
brukt som rasteplass av

mange gjennomreisende.
Her bar na ukjente personer dumpet fra seg masse sØppel. Knuste flasker,
pappesker, plastemballasje, spraybokser og papir.
Søppeiet har ligget der
2 - 3 uker. Teknisk sjef
Torgils Opedal sier at han
ikke er kjent med forhoidet, men at han vii dra
og undersØke saken.

KUNNGJØRINGER

UTVIDELSE AV 01;7
MUSIKKSKOLEN
PA VIK */;7

Enebakk kommune
To - tre av Enebakk kommunes boliger skal
males utvendig I sommer. I den anledning
tilbys lag, foreninger og eventuelt arbeidsiedige i Enebakk kommune arbeidet til utfØrelse.
Nrmere opplysninger vedrØrende arbeidet kan fds ved
henvendelse til Teknisk etat.
Driftssjefen

Gautes Trafikkskole A/S
Lillestrom

Det er et stort behov for a utvde musikkskolevirksomheten her pa Vik.
Dersom jeg klarer a fâ tak I kvalifiserte Irere, blir det fra hosten av tilbud om:
- KLIPP UT

Intensivkurs pa 14 dager
Du er ferdig med skolen - kurset ferdig for ferien.

Kursstart 19. juni kI. 16.00
Fase 2 kurs 16. juni, alt pa en dag.
M.C.-kurs 10. juni.
Ring Eva pa tif. 06/8142 92.

LI Fiolinundervisning
LI Floyteundervisning
LI Sangundervisning
LI Kiaverundervisning
LI Musikkbarnehageundervisning (4-5 âr)

Flabby legekontor

LI Musikkgruppeundervisning (6-7 âr)

vii vre midiertidig stengt

Er du interessert, fy11 Ut denne slippen og
send den til:
Hilde Boger Kjus, Vik gârd,
1914 Ytre Enebakk. TIf. 9241 81.

Ira og med 1. juni -89
pa grunn av permisjon.
Gjenapning kunngjores senere.

Mot Akershus KrFs
forstekandidat

%p Dagfinn Høybräten

Elevens navn:

Født

Elevens adr.:

Tif

Ev.

I Herredsstyresalen, Enebakk

torsd. 8. juni kI. 19.00.

Foresattes underskrift:
Enebakk KrF
KLIPP UT - - - -
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ENEBAKI( KOMMUNE
KunngjØring om utlegging av samemanntallet
og om samevalgstyrets kjennelsesmØte.
STAR DU I SAMEMANNTALLET?
Navnet ditt ma stâ i samemantallet dersom du skal kunne stemme ved sametingsvalget i september.
Pr. 1. mai 1989 hadde ingen begjrt seg innfØrt i samemanntallet j Enebakk. Det er derfor ikke utlagt noe samemanntafl i Enebakk.
Dersom du ikke er innskrevet i samemanntallet, kan du
sende skriftlig kiage med begrunnelse til samevalgstyret. Klagen ma vre kommet inn til samevalgstyret Senest 24.6.89. Samevalgstyrets adresse er 1912 Enebakk.
Samevalgstyret vii behandle kiager og rette eventuelle
feil i samemanntallet i mote mandag 26.6.89 ki. 18.15 1
Enebakk herredshus.
Møtet er offentlig, og de som har kiaget kan mote frem
selv eller ved fullmektig for a uttale seg og legge fram bevis.
Enebakk, 26. mai 1989
Kâre KjØIle
Samevalgstyrets leder

SILDNES NAT URSTEIN
MONUMENTER SKIFER MARMOR
Kroervn.115 P1430 As Tlf. 09-943333

Bpondoping med vanngaranti
(IKKE VANN - INGEN BETALING)
Konkurransedyktige priser - gratis befaring.
Pumpeanlegg leveres til taste priser.
Lang erfaring - gir god kvalitet!
Henvendelse 0. Jansen Maskin og
TIf. 19 46 19 eller privat 54 49 43

TIL SALGS

Eneboligtomter i Enebakk
A/S Enebakk Tomteselskap har for saig følgende eneboligtomter:
Nylende, Ytre Enebakk:
20 eneboligtomter i nytt boligfelt, 2. tildelingsrunde.
Tomt til funksjonshemmede vii bli lyst Ut ved 3. tildelingsrunde til hØsten.
Bergskaugjordet, Flateby:
Gjeddevannsvn. 7
Seljevn. 18
Tomtene selges i henhold til Enebakk kommunes tildelingsregler.
SØknadsskjema, salgsprospekt og Øvrige opplysninger
Ms ved henvendelse til Teknisk etat, 1912 Enebakk el.
tif. 09/92 60 60 ki. 8.00-15.00.
SØknadsfrist 16.6.89.
A/S Enebakk Tomteselskap

Foflodistriktets byr
gjennom 60 Ar

Il-vinduer og doper
Strommen heve-/skyvedor,
Strommen sikkerhetsdor, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundorer, sprosserammer, Sweedor utgangsdorer
Be om ti/bud:

NOREMA®
gJø, hjommoI tnvellgere

Friva A/S
1820 Spydeberg. TIf. 09/83 74 SO

VINN OPPTIL
PE
NGEPREMIER
5

PACAMUCU)DDI,

*engel@tteriet

Vekstjord - Hagebark - Sand

Drommetilbudet

pa

lager
Flere kvaliteter
Søndager stengt
Transport ordnes

Komplett baderomsinnredning - 1 m bredde
AVENY - hvit
RONDEX - hvit kr 54900
(eks. bl.bat.)

FOSSUM
JORD
/'2O S,óde4

C—

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

o
1r__1

I
)

Hele dØgnet

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt

TLF. 09/8720 59

Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6
TIf. 02/27 02 23 - 02129 15 27
mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18

TIf. 92 2610
W
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

TIf. (09) 87 30 60

bad og kjøkkensenter a/s

Aabergs Benboldsservice

v/Bjørn Brødholt, Tomter

CHR ST[NSRIJO EFTF.

Folio

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

Folio Varmeservice

Onsdag 31/5 kl. 19.30: Bibel og bønn.
LØrd. 3/6 ki. 11.00: FriluftsmØte v/LØken Matsenter.
SØnd. 4/6 kl. 10.00: SØndagsskole.
SØnd. 4/6 ki. 19.00: Aksj on, 50.000 bibler til Soviet.
Hans Myrvold. Offer til
bibler.
Alle velkommen.

Nordbyvn. 27, Ski

Vi kommer hjem til deg for ta mâl
* Cir gratis ptanlasning/prisoverslag
* Omarbeider gjerne Iøsninger
* Gir finansbistand
* Vi har rerlegger, elektriker og
montur

ASvN. 113
1400 SKI

BETEL

Ski
Bc()ravclscsb'r

a

*

i

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL • AN

Boring

Vi inn fir
dine
forven tninger...

Biuig reNhold

I

PINSEMENIGUETF.N

C) C)

Ii

k

Heldekkende marmorservant, speilskap, lysarmatur med eI.uttak,
underskap, overskap og knottehándtak er inkludert i prisen.
Dremmekjøkkenet er kjent for kvalitet. Denne kvaliteten
er videreført til Drømmebadet.
Benytt denne sjansen tli a f/i et delikat kvalitetsbadtil
drommepris.

Drommebadet far du hos Dromme-kjokken
forhandleren:
V.V.S. Comfort A.S
Spydeberg

VVS COMFORT LS
1820 Spydeberg - 09/83 89 89
v/Essostasjonen

No

11

EIENDOMSFORM.

ENEBAKI( BIt VEI(STED
Forgasser - Bilelektrisk
Bàtmotorer

EIENDOMSFORMIDLING
Vi ordner LAN
for kjøper/selger

Innehaver: Jan Haagensen

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

H. HELLER A/S

SVEIN

do Enebakk Finasenter

.JERNB.VN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 37 37

Galleri Nygàrd
Flateby — tlf. 92 80 80

KjOpe efler selge
elendom?
Kontakt:

TORNERUD - Askim

TRYTI EJENDOMSIVIEGUNG A/S

1570

Bevil/ingshaver Adv. He/ge A. Tryti
Fjellveier, 55, 1914 7/re Enebakk
T/I.. 09/9255 70

Bevervn. 11,
Gullmedaije i innramming i 1989

INSTALLASJONSFIRMA

1800 Asklm

Kjøp din nye el/er brukte b/I hos oss.

TIf. 8816 15

.'

Roll NssvoId

utferer alt i el-installasjoner

I

1912 Enebakk — tlf. 92 63 00

-—

peiser og fliser

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

Mur- 09 betongarbeider

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

Steinar Nordahi
BYGGSERVICE

Alt I mur- og pussarbeid
TIf. 92 63 46

Enebakk rrIeggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.

1911 Flateby — hf. 92 86 10
Ogsâ kveldstid

nebkk
CE'

C;je gn skapskonto r
Medleni av
Forening
PRF Norske Regnskapsbyrâers

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Godkjent regnskapskontor

SRR.registrert
regnskapsfører
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

Scan consult

Grendesenteret, 1911 Flateby
TI!. 928049

Apningstider:

Man.
Tirs.. tars.
Fredag
Lørdag

stengt
9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00

Service-senter for n00ringsd rivende.
Regnskap, forretningsforsel,
bedrifts-râdgivning.
Gran. 1914 Ytre Enebakk — tlf. 92 47 74

Hilsen Ase Mette

Minigraver til We
Graving - transport - sprengning

111. 09/9265 43
Mobil 094/37 548

'4A9?

Utforer alt innen
nybygg, hi Ibygg, rehabil itering
og modernisering

Fast pris
Tamrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

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

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

NYBYGG - T!LBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER
- IEGNING- PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40

Mobil: 094/30 295

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

Erik Kjelgaard
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
09 hoytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk — tlf. 92 46 39

mobil 097/57 419 094/27 522
TANNBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

928739
hf. kI. 8.00-15.00
92 80 31
Tlf. utenom kontortid
Kvelder, etter avtale

DAME- OG HERREFRISØR
SOL - PARFYMERI
Man.-fre, 10.00-17.00
Tars. 10.00-18.00
Lør. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13
GLASS

Enebakk glass
Alt Iglassarbeid
Svein Thorsen
Fellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 92 46 13

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKN IKE RM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34. 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

TRAFIKKSKOLE
onomi & Regnskap Enebakk A/S
Alt innen regnskapstjenesterx'
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
belefon 92 53 31 — 94 22 65

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Oppl.ring pa b/I
Teorikurs — Fase II
bIt. 06/81 42 92

RESTAURANT

Ristorante ITAUA ax

Pizzeria
Alt i mat ti hverdag og test.
Catering — Restaurant

Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 88 60

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

TIf. 92 48 92

FRISOR

BYGG OG ANLEGG

Mur, puss,

Enebakk

Mob.tlt. 094/11 747

Salgav
meda/jeskap og innrammede akvare/lavtrykk

Regnskapskontor

I

Vestli, 1911 Flateby

Jan M. Johansen

1914

JtiIrF.

Alt i innramming

Hovel lleiaas

Strømsborq &
Enersen A/S

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

KJELL BRENDJORU

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

BRENSEL

Utsigts rammeverksted

REGNSKAP

ELEKTRIKER

Erling Rod A/S

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

h1LlIE!tI

A. NILSENS
BILSER VICE

Auôi

JOHN A. ANDRESEN

Galleri - innramming

1912 Enebakk. TIf. 9271 60

Tif.

RORLEGGER

RAMMEVERKSTED

BIL

Ski Trafikkskole
1400 Ski — tlf. 87 37 10

Kiasse A - Kiasse B
Teorikurs - I(jeretlmer
Om nedvendig møter vi
Iii kjeretimer I Enebakk.

TRANSPORT

Alle typer Ian formidles

Renter fra 11,95%

Enebakk Markiseservice

Ingar A. Bergskaug

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

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Transport — Sand,
stein og fylimasse

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

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

KVIKK RENS
D. FREt I AG XOAS

zeaaarna S ]ICIJ

Elektro — Mekanisk - Verksted
Produksjon — Reparasjon
Sterkstrøm - Svakstrom
Bil — Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk — tlf. 09/92 62 94

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

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

SKEOSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne Nverdal
N. Riisgard, Kjeller

(skill Ira Fetvn. v/flyplassen)
Apningstider: 8.30-15/17-19

Timebestilling 06/87 85 00 el.
aDROP-INa 8.30-14. Stengt helg.

Grendesenteret, 1911 Flateby

TIf. 09/92 83 74
TEPPE- ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
1911 Flateby
TIf. 92 80 21
Mobil 030/06 359

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

Brødrene Sandâs A/S
Transport - dumperbil og bil m/kran.
Pukk - sand

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

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

Sprudlende spilleglede

Hensatt
henger

Tyveri
Fra en garasje i Engaveien
Flateby ble
det natt til sØndag stjâlet en rod og sort
18-girs sykkel av merke
Kynase.
Det ble ogsâ stjálet
en Black & Decker sirkelsag og et sett med
smâverktøy av typen
Haset.

pa

Mandag morgen ble
det meldt om en tilhenger som var hensatt
ved innkjØringen til
Rãkendalen. Det viste
seg at hengeren var
stjâlet I Oslo den
15.mai. Eleren er nâ
varsiet om at hengeren
er kommet til rette.
blant ungene, for anledningen
ifØrt sin fineste stas, luftige kjoler
med slØyfer og volanger, press i
buksa og tversoverslØyfe.Men
finstasen ble fort skiftetut med
fantasifulle kostymer etterhvert
som det fine avslutningsprogrammet skred fram. Denne gangen innholdt ogsâ programmet
premiere pa stykket Spillopper
I Troliskogen "Stykket er spekket med musikk de fleste kjenner, og tekstene til stykket er laget av Hilde Kjus,

Festkledde og med hektiske roser i kinnene trakterte musikkbarnehagebarna rytmeinstrumentene sà det var enfryd. ( 2 )

Adler fØrst i programmet var
det musikkbarnehagens tur. De
underholdt med glad sang og
musikk, trakterte rytmeinstrumenter sá det var en fryd og lyst.
Underveis i programmet deres
fikk ogsá liver isr presentert
seg med navn. De ble akkompagnert pa piano og flØyte av større
barn fra musikkskolen.
Klavergruppens avdeling var
satt sammen av Mozartmusikk.
BlokkfiØytegryppa kledd Ut som
representanter for forskjellige yrker, sang om slit og strev, og tusen stjerner som blinker.
Og sâ kom de renslige troll, de
rninste blokkfiØytemusikantene
som riktig boltret seg i sine trollete kostymer.
Etter pausen braket det lØs
med Spillopper i Trollskogen

Grand finale

pa

Spillopper i Trollslcogen

En makelØs musikkfest! Med
fargerike kostymer, og festlige tablãer framførte de sin
musikk, for en fullsatt sal, av
foreidre, søsken, tanter onkler og besteforeidre, som ga

>.

uttelling i form av anerkjennende applaus. Ikke minst
til Hilde, for den fantastiske
jobben hun gjØr med Musikkskolen pa Vik.
Nok en gang var det duket til

avslutning for Musikkskolen og
pa Vik.
musikkbarnehagen
Spenningen var til a ta og fØle pa

Stykket handler om Lurvetrollet
som bor i skogen, og som ikke far
noen a leke med. Det hjelper heller ikke stort a ski ule halen sin og
trollhãret. Ingen vU leke med
ham. Ikke fØr han, med god hjelp
av skogens venner til slutt treff'er
Trollfjomsa, som attpátil kan
spille komposisjonen i heksa
Hekias hemmelige skrin. Nei,
mer skal vi ikke rØdpe. Bare at
stykket er fuilt av musikalske yesener, blomster, trr og dyr i flottekostymer. Her er bamsefar og
to sma mus, her er várblomster
og bjerketrr. Talentene glitreti
musikk og skuespillerkunst'En
fuiltreffer av en familieforestilling er hermed anbefalt pa det
varmeste.
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I Fy11 tanken for I

I
I
IN "I
I
I Betal i oktober!
I
I Bestill parafin eller fyrings- I
I olje for 15. juli. Vi garan- I
I terer deg den laveste
1
listepris
vi
har
hatt
mellom
•
I
den
dag
du
bestiller
og
15.
I
I
I
U september. Tilbudet
I gjelder villa- og rekkehus- I
Belep over kr.1000,I
I eiere.
kan deles i avdrag pa
I minst kr. 500,- pr. mâned. I
I
U Ingen renter, ingen
I gebyrer! - Gi beskjed ved I
I
I bestilling.
I
I
I Trinto Verksted A/S I
I
I TIf. 09/92 55 55
Tit. 094/14 469
I
I
I
I
iu

15. jull

NOROL
I
U------.---I

ONSKER VU BEUBE VANFJFORSYNING?
Vi tilbyr:
Har du:
Vanngaranti
Torr borebrønn
Alle pumpetyper
SIitt pumpeanlegg
Hydraulisk trykking
Lite vann
Ring for ytterligere opplysninger

- Nàr klokka i skolen
Kontradans. I bakgrunnen en av pianoelevene som slâr 12, da kommer de
renslige troll
Wolfgang Amadeus Mozart.

JIIj1jlL,1t
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Redaksjon og ekspedisjon:
Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
Telefon red. 92 65 40
Telefon ann. 92 65 50
04
Ban kgiror 1& 020 1426
Postgiro: 4 19 32 98

Ostfold Brunnboring A/S
Tif. kontor 32 94 03 - 32 94 06 - Privat 32 71 66

Annonsepriser:

Privattele loner:
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35
Journ. 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 Smaalenefles Avis

1. side pr. mm kr 5.95
Aim. plass or. mm kr 2.70
Tekstside pr, mm kr 3.70
Innlev.frist: Rubrikkann.:
Mandag kI. 12.00
Forretn.ann.: Mandag Id. 9.00

Abonnementspris:

Kr 110,- pr. haivSr, kr. 220,- pr. Sr.

