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Lokalavis for Enebakk

Flertall for
20.000 til
utbygging i
spennende
skoleprosjekt Fjellveien
Et spennende prosjekt er pa trappene
pa Mjar ungdomsskole. Skolen har Vitt
10.000 kroner i tilskudd til <lokaistyrt atviklingsarbeid >> fraskoledirektøren. I tillegg har fylkeskulturstyret gitt 10.000
kroner.Pengene skal brukes til gjennomføring av et tverrfaglig prosjekt som
skal fØre fram til en teaterforestilling om
Ragnhild JØlsen.
Forts, side (3) (4)

Et flertall i formannskapet gikk mandag kveld inn for a ga videre med planene
for utbygging av leiligheter og livslØpsboliger i friomradet i Fjellveien.Det ble
vedtatt a utarbeide forsiag til fly reguleringsplan for omrádet.

I

Vedtaket ble fattet etter at
formannskapet hadde befart
omrádet. Oppsitterne langs
Fjellveien, representanter fra
Vellet og fra utbyggerne var

92 40 47

ogsà tilstede og luftet sine syn
under befaringen.
Saken ble som kjent utsatt i

Forts. side(4)(5)

Politirunden
Kontroll
av sykier
og bilbelte
I løpet av en time pa
fredag
kontrollerte
lensmannen 55 sykler i
Ytre Enebakk.
Det var ingen mangler a finne der, og verneutstyret pa sykiistene var ogsâ meget
bra.
I den pãføigende timen var det bilbeltekontroll ved riksvei ??
Det ble utskrevet 7 gebyrer. Av disse var det
flere barn som satt i
baksetet uten beite,

seiv om det var montert godkjent sikker-

hetsutstyr for dem.

Butikktyveri

oppfordret medlemmer av Enebakk Natur og Ungdom sin sambygdinger lØrdag formiddag. Godt rustet med informative lØpesedler, ptakater, tidsskrifter,
kaffekanner og visesang, hadde de
oppstilling
tatt
BarbØl
utenfor
Bygg pa Senteret i
Ytre.

Hensikten var a fâ folk i tale
om behov for kildesortering
av sØppel, Økende forurensing, og hva som ma til bade
av offentlige tiltak og holdningsendringer hos den enkelte for a fã bukt med denne.
Enebakk Natur og Ungdom
vil ná stâ pA overfor kommunale myndigheter for a fA
fart i arbeidet med kildesortering.
Hyppigere papirinnsamlinger og batteribØtter i alle butikker star ogsá pa dagsordenen.
Ellers lover ungdommene a
ha et vákent øye pa forurensingen av vâre vassdrag.
- Stort sett var folk positive

Lensmannskontoret
har mottatt 3 skriftlige
henvendeiser om butikktyveri. Det er fra
en forretning pa Flateby som i lengre tid har
vrt plaget med at
barn og ungdom stjeler. De vii bli innkalt
til avhØr - eventueit
sammen med foreidre.

Offenti ig
Ølfyll

Inga Bruskeland, Hilde AlJ7iei, Janka Myhre, Erlend Faick, Harald Breilid,
Janka Henriksen og Anita Kristiansen oppfordret bygdefolket til a ta natur og
miljØ pa alvor.
til aksjonen, forteller leder
Hilde Alfhei. - Men enkelte lot

ikke til a ha oppfattet alvoret
i situasjonen, og benyttet an-

ledningen til a komme med
sleivspark og sre medlinger.

Et problem som oppstar hver sommer er
nyting av alkohol pa
offentlige steder. Det er
stort sett ungdom som
driver denne form for
uloviighet.
Fra lØrdag til mandag er i alt tre
16-ãringer fra Ytre
Enebakk pãgrepet og
fraktet hjem. Men er de
skikkelig beruset, blir
de kjØrt til fyllearresten, opplyses det ved
iensmannskontoret.

inttt
Marta og Johan Pederstad,
Dalefjerdingen.

Gudstjenesteliste
for Enebakk
18. juni 1989
Stranden bedehus, Flateby,
ki. 11.00: v/øvstegàrd.
Mari kirke ki. 11.00: v/Helgheim. Nattverd.

PINS EM EN 10 hElEN

BETEL

Ons. 14.6. ki. 19.30: Bibel
og born.
SØn. 18.6. ki. 19.00: Arne
Hovda. Misjonsoffer.
Alle velkommen.

Vi gifter oss

iØrdag 17.6.
Camilla Vogt, Oslo og Terje
Tjelland, Enebakk.
Vielsen firmer sted ki. 15.00 i
Rikets Sal, Voldgt. 51, LillestrØm.
Adr. for dagen: Bekkelagshøgda Samfunnshus,
Kongsvn. 50, Oslo.

Vi gifter oss
lØrdag den 17.6. ki. 15.00 i
Mari kirke. Anita Nordhagen
og Rune Engen. Adresse for
dagen: Ignarbakke.

Torsdag 15.6.
V), 19.00, kr 30.<DE TILTALTE>

SØndag 18.6.
B), 18.30, kr 25<<SIGURD
DRAKEDREPER>>

V), 20.30, kr 30.<<DE TILTALTE>>

Emaus
Ukens mØter
Se ann.

Flateby kino
Ukens filmer.
Se ann.

Kristi menighet
liar stevne.
Se ann.

Betel
Ukens mØter.
Se ann.

Historielaget
har omvisning.
Se ann.

Vi gratulerer
Rita Stensli
i Høgda
som ble fØdt enebakking
16. juni for 16 âr siden.
Hilsen
moder'n, fader'n og
broder'n

Denne uken vii DE TILTALTE med Jodie Foster bli
vist pa 2 forestillinger, - torsdag og søndag. For denne
rollen ble hun tildelt Oscar-prisen for ãrets beste kvinnelige skuespiller.

Barnebarna gratulerer med
lØrdag
gullbryllupsdagen
17.6.89.

Thor Strand
fyller 80 Ar
Søndag den 18.juni fyller tidhgere lensmann Thor Strand 80
r.
Thor Strand kom til Enebakk
som 6 - àring da far hans, Nils
Strandovertok lensmannsstillingen i bygda. Famiien bosatte
seg pA Opsahi gárd, som dengang var bygdas lensmannsgârd.
Thor Strand bestemte seg tidllg
for a gâ i farens fotspor, og gjennom 42 âr hándhevet han loven i
Enebakk mild, men bestemt.
Ailtid med hensynet til medmennesker i sentrum.
I dag nyter gammellensmannen pensjonisttilvre1sen hjemme pa Tingvoll, dit lensmannsgarden ble flyttet 11928. Etter et
langt lensmannsliv, paraleilt
med utallige tillitsverv og fritidsinteresser - politiske very, formann i Enebakk IF, brannsjef for
det frivillige brannkorps i 36 ár,
er det godt a ta det med ro. Men
fremdeles tyr bygdefolk til Thor
Strand nâr det gjelder oppsetting av kontrakter, testamenter,
skifte og saig av eiendommer.

TILTALT
TILTALT
TILTALT
MENNENE SOM VOLDTOK

MENNENE SOM APPLAUDERTE

KVINNEN, FOR A HA PROVOSERT

KELLY McGILLIS

JODIE FOSTER

DE TILTALTE
Den enesle forhrstclscn lisor oIfrrct ma hevise sin ti.hs I>)
- fordi hun Cr kvinnc,

I

Filmen skulle vre godt kjent. UNGDOMSFILMEN er den norsSarah (Jodie Foster) kommer inn ke fitmen SIGURD DRAKEpa en bar i USA. Hun har krang- DREPER. let med sin samboer, men etter et ...som vile dyr kom de Ut av natHan er glad for fortsatt a kunne
par drinker er oppstyret hjemme ten - illugene! De drepte din
vre til nytte. Ledig tid bruker
glemt. Sarah er en sexy, ung bror, og din far janlen svor evig
han pa hus og hage. Den spreke
kvinne som liker a ga utfordren- heyn! Blodhevnen er din arv, Si80 âringen ble ogsá observert I
de kledd. Hun vekker oppmerk- gurd Drakedreper".
full vigor under dugnaden pa kirsomhet i den hue baren og blir Et filmeventyr fra Mediagjøglerkegárden i forrige màned.
bedt opp til dans. En dans som ne A/S.
Vignett gratulerer jubilanten
ender
med voldtekt pa et flipInger
med dagen.
perspill.
Av tre menn. Flere menn er vitner til yoldtekten. Jublende og
heiende vitner.
I DE TILTALTE fr vi se hvor"Sorn
dan et voldtektsoffer bhir mistenyule dvi korn de
keliggjort. Har offeret, gjennom
tit JV naticti - Illugenc!
sitt antrekk og sin oppfØrsel,
Do drepte diii bror, og din
bedt om a bli voldtatt? Er offeret av den typen som gjerne vii
far jarlen svor °evig heyn
bli voldtatt? Er offeret selv skyld
Blodhevnen
.
mot
1
stem7
Formannskapet gikk mandag kveld med
i at hun ble brutalt overfalt og
en din ar.
me inn for si ja til ta imot flere flyktninger/personer seksuelt misbrukt? Slike spørshumanitert grunn- mal er vanlige i voldtektssaker.
som har fátt oppholdstillatelse
lag.
Det er opp til offeret a bevise sin
Kommunen sa if or j til a motta
mote mellom râdmann og fagsje- uskyld.
FILMEN GJØR ET STERKT
tilsammen to familier med tilfer helse og sosial og skoleetat
INNTRYKK!
sammen 13 medlemmer, og seks
konkluderte med at kommunen
enkeltpersoner
kan akseptere a ta imot flyktAv medisinske grunner kom ikke
ninger/personer med opphoidsde to familiene, men i stedet kom
tillatelse pa humanitrt grunnandre flyktninger slik at det i 10lag for a fylle opp de boligene
pet av fjoràret kom tilsammen 15
som eies av SIFBO i kommunen.
flyktninger/personer med oppForutsetningen er at de som 4
holdstillatelse pa humanitrt
kommer har samme sprák og
grunnlag til I januar i âr fikk
kulturbakgrunn
kommunen forespØrsel om a ta
imot flere, og svarte med at man
Formannskapets vedtak manØnsket A fá bedre erfaring med
dag baserer seg pa disse forutsetAp.gj. 17. 24 —28
organiseningen av arbeidet fØr
ningene som etatene anbefalte,
man saja til ytterligere mottak. I
og helse og sosialsjefen er gitt
Vi er ãndsvesener som er skapt til a ha samkvem med
februar kom det fly forespØrsel
fullmakt til a avklare nrmere
var skaper. PrØver vi a fortrenge dette vii det for elier
om mottak av 15 personer , og
detaljer innenfor denne rammen.
siden komme til overfiaten en uro I var sjel. Hele uniordfØreren svarte da at man matSaken er imidlertid ikke endelig
verset vitner om var skaper. A fornekte Gud vii vre
te reservere seg mot dette, inntil
avklart, idet FrP's Øyvind StrØm
en like sá stor dârskap som a pãstá at et ieksikon ble til
man hadde drØftet saken mer
anket den inn for kommunepa grunn av en ekspiosjon i et boktrykkeri.
inngàende med etaterie med tanstyret.
Syndens problem iøste Gud ved at Jesus frivillig døke pa eventuelt mottak senere i
ár. Det ble lovet tilbakemelding
de for vãre synder. Den som vii gjØre Guds vilje skal
til Utlendingsdirektoratet innen
kjenne om heren er av Gud. Det er i ham vi lever, rører
1. mai. Etter dette liar man fâtt
oss og er til.
henvendelse om mottak av den
TI) (02M46 35
ene familien man saja til i1or. Et

Ja til flere
flyktninger
a

a

pa

Det er i ham vi lever

I

REDD BARNA
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Stor interesse for<< Skog

>>

Viggo Karisen er pa plass
I Ytre Konditori med sin
utstilling << Skog

Enebakk Venstre vii
ha obligatorisk
renovasjon
Enebakk Venstre har i fiere
sammenhenger tatt opp renovasjonssaken i Enebakk. Vi
ser denne som et av de viktigste miljØproblemene i bygda
var, ikke mlnst fordi gjenvinning av sØppel ogsá vil ha
en stor motiverende virkning
hos befolkningen. Vi tror rett
og slett at befolkningen etter
hvert er modne for at miljØproblemene angripes pa en
konstruktiv mate. Gjenvmning av sØppel ser ná endelig
Ut til a vekke interesse ogsá
pa fylkesplanet der det sâkalte Rundgrenutvalget gâr urn
for kildesortermg av alt søppelet pa Romerike slik at planene om et forbrenningsanlegg i alle fall forelØpig legges
pa is. Det som da ma tvinge
seg fram ogsâ i Enebakk, er
innfØnng av obligatorisk renovasjon ogsá for gardsbruk
og spredt bebyggelse. Venstre

VII derfor I det fØrstkommende komrnunestyret fremme en interpeflasjon der vi
ber kommunens politikere
vre med og stØtte dette fØrste skritt pa veien for en riktig
søppelhandtermg i kommunen. Sá vidt vi skjønner er
Teknisk etat i gang med a utrede det samine, sâ ná er det
opp til de folkevalgte.
Hva vi ogsâ vii foresla, er at
det pa Teknisk etat ma ansettes en teknisk mujØvernleder som skal vre Øremerket
for alle mlljØspØrsmâl. Det
vre seg renovasjon, gjenvinning, forurensnlng, kbakkrensing, samferdsel, trafikkmiljØ, bomiljØ etc.
Vi tror det er nok av tmg a
ta fatt pa.
Vi mviterer derfor Enebakks politikere til a fã mnpasset en slik stilling i
1990-budsjettet.

Kristi menighet
Har dere hØrt om Kristi menighet? Hvis ikke, skal vi forsØke a
forteile dere litt om menigheten
var.
I 1873 ble det fØdt en gutt som
het Anton Fladberg. Helt fra
13-14-ârsalderen reiste han rundt
som forkynner. PA denne tiden
gikk det bØlger av vekkelse over
landet. Som 20-âring kom han til
Kristiania, og her dannet han sin
egen menighet. De tok navnet
<<Kampen Frie Misjon>>.
23 âr gammel dro han til Amerika. Her kom han i forbindelse
med en ny religiØs retning, som
kalte seg <<Church of God". Fladberg tok denne bevegelsens ideer
med seg til Norge, og -Kampen
Frie Misjon>' endret navn til
<<Kristi menighet'>.
En mann ved navn Henrik Ha-

gen var en av Fladbergs mange
tilhengere. 11920 kjØpte han garden Omberg pa Flateby, og her
startet han Kristi menighet i
Enebakk.
I dag er Kristi menighet i Enebakk en liten menighet som forkynner troende dap og àndens
nadegaver. Bedehuset vart, som
heter Salem, ligger pa andre siden av veien for Omberg gárd. Vi
samles tub mØter liver torsdag og
lØrdag kveld. Den 18. juni skal vi
ha vart ârlige stevne.
Dersom noen har lyst til a besØke oss, vile vi synes det var
hyggelig. ønsker dere nrmere
opplysnrnger om Kristi menighet, kan dere kontakte forstanderen var, Sigurd Johansen, i telefon 928671.

Peking og poiitikk
Urolighetene i Kina er noe alle er
opptatt av, og det er vel mange
med meg som synes det er helt
uhØrt at Kinas statsmenn bruker
militrstyrker mot ubevpnede
studenter som kjemper for ytringsfriheten og Ønsker et mer
demokratisk styrt land.
Jeg har inntrykk av at mange
ungdommer i Norge ikke er srlig interessert i politikk, og mange villa vre a stemme ved val-

I

get nä i hØst.
Hvis du er en av disse, synes jeg
du bØr tenke pa de mange studentenen i Peking som prØver
med sitt liv som innsats a fA sagt
hva de mener og vil.
For at du skal fá sagt hva du
mener og hva du VII, har du bare
A innfinne deg i et stemmelokale
i september.

Trifle Busengdal

Annonser leses
av folk flest

Lørdag formiddag ble utstilhingen àpnet med bade kunstneren
selv, Kunstforeningsens leder Eivind Jentoft og andre medlemmer av foreningens styre tubstede.
- Det var stor interesse for Viggos bilder pa âpningsdagen, og
mange var de som la turen innom
konditoriet - ikke bare for a
handle brØd, men like mye for a
ta Viggos'< Skog>' i nrmere øyesyn. Her var skog i tØvr, snØtung skog, skog i vârlØsing. Allerede lØrdag ved stengetid var
det rode merker pa flere av bildene, men siden det dreier seg
om trykk, er kan det fortsatt vre sjanser til a sikre seg et stykke
enebakkskog, ogsá av eksemplarene med rode merker.
Salgsutstillingen varer fram tub
14. juli. Da er det Sissel Sundby
som overtar veggene i Ytres Konditori.

Viggo Karisen var selv
tilstede i konditoriet da
utstillingen àpnet iØrdag
formiddag.
-
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Det er penger som tidligere
ble bevilget til forsØksrâdet tub
utviklingsarbeid i skolen, som
nà gis direkte til forsØksprosjekter pa de enkelte skolene.
I Akershus var det for skolearet 89/90 tub radighet kr
202.000. Den samlede sØknadssum var imidlertid pa 1,5
millioner. Det var sendt inn 28
søknader fra Akershus, og 34
fra Oslo. 10 prosjekter ble tildelt midler - Vi synes det er
bade hyggelig og inspirerende
a vre blant de som har fâtt
tilskudd til prosjektene sine,
og det er moro a ha irere i
sin mldte som er positive tub a
ta den merbelastning det er a
gjennomfØre et slikt prosjekt i
tillegg til alle de andre oppgavene, sier rektor Oddvar
Stubberud pa Mjr ungdomsskole.
Budsjettet for gjennomfØring av prosjektet er pa
62.000 kroner. I tillegg til de
midiene som er bevilget fra
skoledirektØr og fylke, vil
kommunens bidrag vre timeressurser tub prosjektet. Vi
regner med a komme i havn,
sier
rektor
Stubberud. Stubberud forteller at det var irere i norskseksjonen, med Kristin Helstad som padriver som Ønsket
A fA til dette prosjektet.
Prosjektet skal gjennomfØres i niendekiassene, og 40
elever har allerede meldt seg.
Med utgangspunkt i Ragnhild JØisens forfatterskap og
Enebakks lokalhistorie skal
opplegget inkludere norsk,
samfunnsfag,
valgfagene
forming, drama og media. Ogsa kristendom vii bli trukket
inn.
Elever i tekstIIforming skal
sy kostymer, tegneelever skal
tegne scenograflen, lage deko-

rasjoner, plakater og tegne
kostymer. SlØydeiever skal lage rekvisitter og knlisser.
Skuespilierne hentes blant
dramaelevene, mediaelevene
skal ha ansvar for lys, iyd, reklame og markedsfØring, musikkelever skal veige ut og
produsere musikk, jw7baletti
gym. elever skal ha ansvar for
koreografi. I norskundervisningen skal det ieses utdrag
fra Ragnhild JØlsens forfatterskap, og man skal ogsa delta i
arbeidet med a gjØre prosatekst om tub skuespill. I samfunnsfag skal man bLa. se pa
utviklingen fra bondesamfunn
tub
industrisamfunn,forholdet
mellom kjØnnene, og Ragnhild JØlsens stilling som forfatter i Enebakk. I kristendom vii man se pa kristendommens betydning i Enebakk for 100 ar siden, religiØse
trØmninger, pietismen, og religiØse aspekter i JØlsens forfatterskap.
I forbindelse med det historiske aspekt, er det meningen a trekke inn iokale ressurspersoner, blant annet
Barthold
ButenschØn.Christian Brevig,
og Atrid Holtop, forØvrig lrer ved skoien, vii ogsa bli involvert i den biten. N.r det
gjelder manus, som Espen
Dahl og Kristin Heistad skal
vre ansvarlig for, sa har de
tenkt a konsultere Nicole Mace, som satte opp en forestilling om Ragnhild JØlsen pa
Black Box for et par ar siden.
De vil ogsa kontakte Ase Marie Nesse som er ekspert pa
Ragnhild
JØlsens
forfatterskap.— Hva vi skal
bygge manus over er ikke helt
fastlagt enna, sier Kristin Helstad, - men trolig vii det omfatte utdrag fra bade liv og
diktning. Vi har snakket om a
ta utgangspunkt i en eller to
historier fra Brukshistorier.
Manus vii ogsâ bero noe pa
hvilke elevressurser vi har

med i prosjektet, og det kan
godt tenkes at ogsa lrere
blir med i stykket..Vi fr se
Kristin fort,eller at stykket
skal spilles i begynnelsen av
desember i forbindelse med
skolens kubturdager, hvor den
tradisjonelle kunstutstiThngen i bomberommet inngâr
som en del av opplegget. Man
regner forelØpig med a spille
JØlsen - forestillingen 4 ganger.
- Prosjektet skal følges opp
av vit.ass. Kirsti Klette som
arbeider med lrerkvalifisering og skoleutvikling.
Hun skal ogsa gi veiledning
ved behov.

Kommunal
garanti til
Vignett
Foi-mannskapet

gikk mandag
kveld enstemmig inn for a garantere for et lan i ABC - bank pa
120.000 kroner til Vignett Pengene skal brukes tub innkjØp av
datautstyr til redaksjonen. Hensikten er a redusere produksjonskostnadene.
Saken er imidlertid ikke endelig
avgjort fØr kommunestyret har
behandlet den 26. juni.

Brãk og
uloviig
kjøring
Inne pa Flateby senteret
har det i den senere tiden
vrt en del brak og ulovlig
kjøring med motorkjøretøy.
Senest natt til søndag ble
det parkert en bil inne pa
omrãdet, og lensmannen
matte taue den bort for markedsdagen ãpnet pa lørdag.

7J1jntt
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t veil av tarer og
nnen blomsterprakt
Det er morgen i drivhusene pa Bakken i Ytre Enebakk.I det stØrste, som sto ferdig i fjor
ved pãsketider, er Monica i full gang med
blomstersaksen, gár
over hver eneste plante, klipper ned og rusker bort visne blomster
og blader. - Jo mer du
klipper, jo mer far du,
sier hun.
Og da begriper man straks
at hun tilbringer ganske mange timer i drivhuset. For her
blomstrer det rikelig, rad pa
rad med de frodigste petuniaer du kan tenke deg i alle farger, enkle og doble, lubelia,
tagetis,pelargoniaer.
Men
over alt dette strãler og lyser
Monicas mange fuksiaer, hengende fra ampler, i rader pa
bord, og oppstammede Utgayer i all sin fargeprakt. Jeg hadde en praktutgave
som hadde over 400 târer i en
blomstring, forteller hun. Hele 84 forskjellige utgaver av
Fuchsia, eller tàrer som er p0pu1rbetegnelsen, har Monica i drivhusene sine. Og like
poetiske, majestitiske og eksotiske som utseende pa disse
vakre blomstene er ogsâ
navnene.- Orange flari, Leonora, Flash, Beauty of Bath,
Wild fire, Seashell., Red Spider, La Campanita. - La Campanita som er svrt blomsterriker den jeg har solgt mest av
i àr forteller Monica.
Det fumes over 1000 forskjellige fuksiaer i Skandinavia. Danskene har flest. Over alt kan man se de skjØnneste fuksiatrr. Vi burde gá
mer inn for a komme vekk fra
bruk og kast mentaliteten. Ta
hlomstene inn om vinteren,
og passe pa dem. Men da er
det viktig A huske pa at selv
om de settes bort, ma de ha
vann. Det er for gait at man
kjØper dyre planter, og bruker
dem i de 3 - 4 mänedene Sesongen varer, for sá a kvitte
seg med dem.
I hr har Monica importert 21
nye fuksiaer fra Danmark. Importen skier betryggende
gjennom Fuksiaklubben De
nye plantene har hun i det aller fØrste hue drivhuset hun
flkk,. Der f.r de kjrhig stell
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forrige formannskapsmøte for
at representantene skulle M
se pa omradet. Ràdrnannen
hadde da fremmet to innstillinger. Den fØrste gikk pa a
avsla sØknaden under henvisning til protester fra lokalmiljØet, og a be teknisk etat
og Tomteselskapet samarbeide med sØkerne for a finne
annet egnet areal til formalet
i Ytre Enebakk. Ved avstemning i mandagens mote flkk
dette forslaget en stemme. Jo-

- Mor skal ogsä ha en hobby, sier Monica. Men blomsterprakten i drivhusene
hennes roper at gesjeftenforlengst har passert hobbistadiet.
og ornsorg, sammen med nye
stiklinger sorn allerede er pa
gang for neste ár.
Det at jeg startet med saig

av blomster har sin helt spesialle historie, forteller Monica.
Det hadde seg slik at jeg hadde en ridderspore stäende pa

runn Buer,Ap Ønsket ogsa a
avslá sØknaden fra utbyggenie om tornt I friomrádet,
men hun yule henvise til vedtatt kommuneplan som begrunnelse, og hun ville hehler
ikke stedfeste et nytt areale
for leihigheter og hivslØpsbohiger til Ytre Enebakk. To representanter stemte for Buers
forslag.

med prosjektet, og utarbeide
forslag til fly regiileringsforslag. Og seks av representantene gikk inn for ordfØrer Kre KjØlles tilleggsforslag om
at beboernes synspunkter,
trafikkrniljØ og parkeringsmuhigheter skal vektlegges i
arbeidet med ny reguleringsplan, og at omradet som tidhigere er regulert til offentlig
formal skal unntas fra den
nye reguleringsplanen.

Fern av de atte tilstedevrende formannskapsrepresentantene stemte for radmannens andre alternativ, som
gikk ut pa a arbeide videre

garden. Over to meter var
den, og lysende bla. En dag
kom det to darner til gárds for
A se pa vidunderet. De hadde

kjørt forbi mange ganger, og
na hadde de bestemt seg for a
dra oppom Mr a se nrmere
pa den praktfulle blomsten.
Jeg hadde sádd noen tagetis
og lubelia som de flkk øye pa,
og lurte pa om jeg solgte Joda, det kunnejegjo gjerne. De
kjØpte med seg en del, og et
par timer etter korn det flere
kunder...
SA neste ar sâdde jeg mer
inne, og i april det Aret, sto
drivhus nummer to ferdig.
Det var pa høy tid. Inne hadde jeg da tatt i bruk et soverorn til hobbyen, og en god del
av det neste,..
Etterhvert har jeg opparbeidet meg en stor fast og fornøyd kundekrets, som igjen
tar med nye kunder hit.
Monica driver ogsa med
stauder, og det var da hun
handlet stauder hos SØdahl
pa Siggerud for et par âr siden, og sá alle de flotte fuksiaene som var der at hun ble
inspirert til a arbeide med disse plantene.
For fern ars tid siden, da
Monica begynte a dyrke
hobbien sin for alvor, hadde
hun ingen annen bakgrunn
med blomsterstefl en stueplantene. - Og dem flkk jeg ikke greie pa, forteller hun. - Og
det kan ogsa vre vanskelig a
fâ fram en pen, kraftig plante,
som ikke er stilkete og spinkel. Det gjelder a klippe bort
det som er avblomstret og
holde planten nede.
Monica har sann rundt 6000
petuniaer hvorav 500 doble. I
tillegg kommer alle tàrene,
pelargoniaene, tagetisen, lubehiaen.. Det er litt a gà over,
og det skal heist gjøres hver 2.
eller 3. dag for at det skal vre bra. - Men jeg starter her
ute i halv sju tiden om morgenen. For ryggen er det rene
medisinen a gá rundt her,
forsikrer Monica, som ogsâ
rekker over alle staudebedene
rundt i den velholdte hagen.
Det blomstrer og gror i yelpleide bed. Her er aurikier, primula, akeleie og lØytnantshjerter og hva de na heter,
alle de kjente og ukjente plantene man identifiserer pa vei
fra et drivhus til neste.. Og vi
konstaterer at Bakken er verd
et besØk nár hagen skal beplantes for sommeren.

ENOK - utvalg
Formannskapet gikk mandag kveld inn for a opprette
et ENØK - utvalg bestãende av radmann, energisjef og
teknisk sjef. Hans Jacob Brevig skal vre sekretr for
utvalget. Dette vii vre en prØveordning som skal fungere fram til permanent utvalg opprettets i forbindelse med organisasjonsplanen.
Denne saken ble utsatt i for- shikt utvalg er a ha et organ som
mannskapsmØte 27. februar j ar. kan styre og koordinere ENØK Arsaken til utsetteisen var at det tiltakene i kommunen, et behov
ble stilt spØrsmal til sammen- som ble ytterhigere understreket
under behandlingen av ENØK setningen av utvalget.
investeringene pa Kopas i forrige
Hensikten med a opprette et kommunestyremØte.
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Markedsdag

Barn og barnefamilier i
sentrum for valgkampen
For første gang pa 8 ár
ligger det kiart an til at
Akershus KrF far inn en
representant pa Stortinget. Torsdag kveld møtte
partiets fØrstekandidat,
Dagfinn HØybráten enebakkfolk pa et mote i herredsstyresalen. 2500 nye
Akershusstemmer til KrF
er nØdvendig for a sikre
hans mandat. 60 av disse
bør komme fra Enebakk.

Enebakk Nail Design var äfznne utenfor post kontoret. Her er det neglene til Janne Bergersen somfär
stell.
Senteret pa Flateby hadde lØrdag en av sesongens markedsdager. Forretningene flyttet
en del av salget ut, og andre niringsdrivende
utenfor senteret var ogsâ velkommen til a delta.
OddbjØrg Kristiansen
Markedsdagene fortsetter
pa senteret, men denne gang
var det drligere oppslutning
enn sist, og det ma nok vargudene ta skylda for.
Forretningene var ute pa

torget med tilbud og smaksprØver og det var mye folk sá plutselig kom regnvret
fra kiar himmel.
Stranden skolekorps meldte sin ankomst ved ettiden, og
det var nok det som skulle til
for da komsola tilbake og kastet glans over en ellers hyggelig markedsdag.

Sparte skolen
for 20000 kr

HØybraten regner med at
Akershusmandatet er innen rekkevidde, og reiser na rundt i alle
kommunene.
- Gjennom en màlrettet vaigkamp skal vi klare a fá tak i de
nØdvendige stemmene,sier ban.
- Tid for trygghet er partiets
slagord i valgkampen, og du sier
at KrF er villig til a ta regjeringsansvar for a ra gjennomfØrt mest
mulig av sitt program. Hvem
skal dere ta regjeringsansvar
sammen med?
- Vi Ønsker a samarbeide med
HØyre og Senterpartiet, men er
ogsá ápne for samarbeid med
Venstre. Et bredest mulig samarbeid med sentrum og
HØyre.Det viktigste for oss er
imidlertid a sta fram med en
egen profil og en egen politikk.
Derfor har vi ogsa valgt a stille
rene lister. Vi Ønsker a framstá
som et eget politisk alternativ
annerledes enn alle andre, og nàr
situasjonen tilsier det vil vi samarbeide, fordi vi far mer giennomført da enn i opposisjon I
Stortinget.
- Hvor langt er dere villige til a
komprornis.se for a fA til forpliktende samarbeid, eller komme i
reeringsposIsjon sammen med
andre partier. I livssynsspørsm&l
vil det vel stadig butte mellom
dere og aktuelle samarbeidspartnere?
-Det gar grenser for kom-

promiss, og her ma vi ha trange
rammer. Det gjelder abortsaken,
og det gjelder alkoholpolitikken
hvor HØyre har helt andre oppfatninger. Men vi regner med at
ogsa HØyre kommer til fornuft
her. Og i sA mate synes vi enebakkordfØrerens initiativ til samordning av fellestiltak i kommunene for a redusere konsumet
er positivt. Det star i sterk kontrast til oslopartiet som vil redusere forbruket og samtidig utvide
apningstidene for skjenkesteder
og utsalg.
- sa velgerne kan stole pa at de
virkelig stemmer pa de verdier
dere star for nár de stemmer
KrF, og at disse ikke blir ofret i
iveren etter a komme i regieringsposisjon?
- Folk kan stole pa at KrF setter sitt program fØrst.
Trygge oppvekstvilkar for barn
er noe av det HØybrâten brenner
for. og som han vii fokusere pa I
valgkampen. - Barna har ingen
stemmerett, ingen representanter til a ivareta sine interesser.
De er taperne i karrieresamfunnet Antall skilsmisser, barn som
er uten tilsyn, og overgrep mot
barn øker. Tiden er inne til a rope

et varsko om barnas stilling i
samfunnet.
Barnefamilienes kar er ogsà av
de ting som partiet er opptatt av.
- Disse familiene sliter hardt.
økonomisk press har gjort hjemmet til et overnattingssted og
mØteplass nâr man veksler om
barnepasset, sa HØybráten pa
torsdagens mote. - Vi ønsker en
familiepolitisk snuoperasjon som
ikke bare tilpasser seg utvikllngen. Vi vii gi statsstØtten til barnehagene direkte til smabarnsforeidrene silk at de selv kan velge omsorgsform for sine barn,
eventuelt kompensere for tapt
ixmtekt ved selv a ta omsorg for
barna. Dette er imidlertid avhengig av bedre barnehagedekning,
sa HØybraten . ForelØpig har vi
foresiatt a gi 10.000 kroner I ekstratl.lskudd til farnilier med barn
under tre ãr. Vi har ikke fâtt stØtte av andre partier for forslaget,
men en undersØkelse viser at 30
prosent av akershusbefoilcningen foretrekker kontantstØtte.
Derfor star vi pa med dette som
vil bli en hovedsak for oss pa
Forts, side 9 (1)
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Kj'ent i Enebakk

Johannes Nordby sammen med inedhjelpere (Til
venstre)Liv Tveterâs KØhn og Wencke Kristiansen.
Lars Ivar Hageberg hjalp ogsà til, men var ikke til
stede da bildet ble tatt.

Na er scenen pa Stranden skole kiar til bruk stor, fin, billig og ferdig pa rekordtid. Det skyldes først og fremst stor innsats fra foreldrerâdets
leder Johannes Nordby.
Scenen er pa drØye 25 m2 og kan settes opp og
stables bort igjen etter behov.
OddbjØrg Kristiansen
Elever og lrere ved skolen
ønsket seg scene og piano til
den nye gymsalen.
Pianoet er pa plass etter foreldrerádets innsats under

I var konkurranse i nr.21 var det Børter
Energiverk i Enebakkdaien vi hadde
knipset. Bildet var tatt fra en annen side
enn vanhig, men det var mange som gjenkjente det ahikeveL
De heldige vinnere av pengelodd er:

apningen av gymsalen, og
penger til scene ble bevilget
av skolestyret. Alt sa ut til a
gá veldig greit, og anbud pa
scene ble innhentet. Men da
man fikk se prislappen som
Forts, side 9 (2)

U.

Michael Furulund,Enebakk

Ole Sandbak, Ytre Enebakk
Asbjørn Utsigt, Flateby
Her kommer en ny nØtt. Vet du hvor
dette er ? Ring 92 60 04 eller skriv til oss
og du blir med i trekningen om nye lodd i
pengelotteriet.
-El

Du finner oss
SOMMERTID:

SOLHEIM RESTAURANT

Man.-fre. 10.00-17.00
Tors. 10.00-18.00
Lor. 9.00-14.00

01- og vinrett

TIf. 92 54 13

Stikk innom
etter handleturen
pa senteret

Sol - parfyme - dame- og herrefrisor

.1

Vi serverer

Smàretter, omelett
og salat
A la carte

10 forskjellige pizza,
smà og store
Ta med hjem
Velkommen til 055
Apningstider:
Man.-fre.
Lørdag
Sondag

frakl. 12.00-22.30
fra kI. 11.00-01.00
frakl. 13.00-21.30

Sofa, bord og 2 stoler komplett u/puter
KUN KR

1 .900.11

SA

LØRDAG DISKOTEK
OBS! Vi tar imot lukkede seiskap og
bestilling av mat for levering.
Snitter koldtbord m.m.

-

BYGG- OG TOMMERMEER

Per-Erik Ostlie as
1914 '{TRE ENEBAKK-llf 02-92 43 40

.din lokae byggmester
I1FflLIU IC
I
- u

De kan bli
friskere...
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Enebakk far ikke ma!
LØrdag mØttes Enebakk og Fremad til kamp pa
Enebakk stadion, og som sà ofte for reiste gjestene hjem med alle tre poengene. Det hjalp lite at
enebakkingene var spilimessig best, for laget har
store problemer med a score mal.
Gunnleik Seierstad
Begynte bra
Enebakk begynte kiart best, og
laget var flere ganger farlig frampa loran Fremads keeper. Det
virket som om laget hadde fátt
en ny giv etter at øyvind Pettersen igjen voktet pa hjemmelagets mál. Bade Ronny Lund og
Bjorn Ivar Stubberud hadde
hver sin store sjanse i lØpet av de
fØrste 45 minuttene, men scoringseffekten var dessverre ikke
til stede. Det var den deimot hos
Fremad da de tok ledelsen vel to
minutter fØr pause.
I andre omgang âpnet gjestene
best, og allerede etter fire minutters spill, la de pa til 2 - 0. Men
enebakkingene tok over og I'Ørte
an i angrep. Flare ganger var
hjemmelaget nre ved a redusere, men Fremad klarte a ri av
stormen.

Kampfakta
Enebakk stadion
Enebakk - Fremad , 0-2 (01)
Enebakks lag: øyvind Pettersen, Richard Bakke,
Bjorn Jacobsen, Fred Sandãs
Roar Sandâs 1 14. mm.),
Wiktor Luther, Ronny Lund,
Roy Andersen, Trond Vidar
Stubberud Bjorn Ivar Stubberud, Geir Østli, JØrn
Skaug ( Dag Chr. Olaisen 1 45
mm.)
Dommer: Harald Berglund, Brerum.

Enebalckin gene kjempet
godt, og de var spillemessig best, men det er som
kjent mâlene som teller.

Lekeparti mandag ifull rulle pa mattene godt hjulpet av Lillebeth Mortensen
og Trude Bakken.

Flott turnoppvisning
Tradisjonen tro hadde turngruppa
i ElF sommeravsluning med turnoppvisning pa Hauglia sist onsdag.
Ti! tonene fra Stranden skolemusikkkorps masjerte de fra bensin-

1øuur1JH

stasjonen og opp ti! skolen. Der haddehver gruppe et program de viste
for fremmøtte foreidre, søsken og andre ivrige tilskuere.

OddbjØrg Kristiansen
FØrst var det overrekkelser
av blomater og gayer til skolemusikken og trenere og
hjelpetrenere. Sá
startet
oppvisningen. FØrst ute var
jenter 9 12 àr. De viste det
samme fine programmet som
de gjorde under kretsturnstevnet pa StrØmmen i mai.

Sommercup i karate

ble avviklet pa Enebakk ungdomsskole i helga. Et meget vellykket arrangement preget av en
rekke gode tekniske kamper.

Konkurransen var jevn, og det
var smâ marginer som skilte de
Forts. side 9 (3)

Neste grtippe var lekepartiet. Det vil si i ár har det vrt
sâ stor oppslutning om disse
at de har vrt inndelt i to
grupper. Lekeparti mandag
og lekeparti onsdag - hadde
hver sin oppvisning etter
musikk de selv hadde sunget
inn pa kassett. Et morsomt
innslag bade musikalsk, og a
se pa. Det er ikke sâ lett a balansere en pose med erter pa
baken nâr du samtidig skal
danse rundt.Bare prØv selv sá
far du Se.
Etter en liten pause var det
klart for ungdomspartiet. Det
er jenter Ira 12-16 âr. De hadde ogsa vrt med pa kretsturnstevnet i HØlen sammen
med damepartiet og hØstet
stor applaus der, og det kan
man godt forstâ nâr man sá
hvor flinke de var.Senere i
máneden skal enkelte av dem

Hjelpetrenerne ,som alle er turnere selv, fikk overrakt en gave som takk for hjelpen.Fra venstre Trude
Bakken, Anne Lene StrØmsrud, Nina Bergskaug,
Kristin
Andersen
og
Janne
Bergersen.
til Sandefiord pa landsturnstevnet.
sa var det guttas tur. De
haddeen annen form for oppvisning. Hopp, sprett og salto
er mere deres stil. og nâ fikk
de vist fram hva de har lrt
igjennom vinterens trening.
Sist ute var jenter 6-8 âr. Etter en fin innmarsj ble det

stupt krake pa matter og vist
andre Øvelser som de bar
trent pa.
Konfransier under oppvisningen var Ragnar Bergskaug, han har etter hvert
ftt en del lagkunnskap etter
flere àr i samme rollen.
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A
Stortinget i neste periode, sa
HØybrátensom ogsá tok til orde
for a forme skole og barnehagetilbud etter barnas behov. Han sa
at partiet gjerne ser et bedre tilbud tilde som ikke har tilfredstillende tilsyn etter skoletid, men
mente at et obligatorisk heidagsskoletilbud vii presse mange
familier inn i et monster de ikke
Ønsker. Og i tillegg vil en slik utvikiing kunne feie frivillig barne
og ungdomsarbeid av banen. - Vi
trenger debatt om grensene for
institusj onssamfunnets ansvar
for barn.
HØybrâten var ogsâ innom miljØpolitikk, og sa at skatte og avgiftsstystemet ma bli slik at det
oppmuntrer UI miii Øvenniige
handlinger. Han sa ogsa at like
viktig som a bygge Ut veier, er
det a gjøre kollektivtraflkken
mer attraktiv. Vi ma ha en ring
av
innfartsparkeringsplasser
rundt de store kollektivknutepunktene HØybràten kunne fortelle at de hadde ftt gjort beregninger pa at 60 - 70 millioner
SL kroner kan frigjØres til satsing pa bedre koliektivtrafikk.
Dette kan oppnâs gjennom mer
fleksibel arbeidstid.
HØybraten sa pa motet at det
som skiller KrF's miijØpoiitikk
fra andre partiers er at de ikke
bare Ønsker et renere fysisk, men
ogsá et renere kultureit miljØ.
Han varslet kamp mot videomarkedet, mot patenter pa gener. Han tok ogsá til orde for
stØrre rom for frivillig engasjement.
Høybráten grep ogsâ fatt i alkoholpolitikken, - Bare en ny
og mer ansvarlig aikoholpolitikk
kan endre pa forhoid som at fierdedelen av alie sykehussenger er
beiagt med pasienter som er der
p.g.a.alkohol.
- Det var et svrt ungt publikum som mØtte Dagflnn HØybráten i herredsstyresalen torsdag. Over halvparten av de ca 45
- 50 frammØtte var ungdomrner,
og fØrstekandidaten benyttet anledningen til a komme med en
sterk apeii om a bruke stemmeretten. - Politikk er det som
skjer i Kina, i Polen.. Politikk er
A ta ansvar for var egen verden,
og den verden vi vil vare barn
skal leve i. Den stemmeretten

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet pa
min konflrmasjonsdag.
Thomas Olsen

Norsk skogkatt
Renslige kattunger gis bort.
Tlf. 92 65 42

som vi lurer pa om vi skal bruke,
sloss folk i andre land for a M.
Politikk er a ta framtida i egne
hender, og ta ansvar for várt nrmiljØ, sa HØybraten.

El

te blir en stormønstring med Ca.
60 kamper lørdag og Ca. 40 kamper pa sØndag.
Servering av kaffe, vafler, p01ser og mineralvann.
Vei mØtt

Resultatliste

lød pa 27000 kroner matte planene revurderes.
Skulle det ta here ax a OL
gjennomfØrt dette ogsâ , undret Nordby seg pa det tidspunktet. Han begynte a forhØre seg rundt omkring om
man kunne lage scenen billigere selv, og det viste seg at
det var mulig a fa materialer
til en scene for de 10000 kr
som var bevilget
Den siste uka har han ftt
lane et verksted hvor han har
statt a sveiset sammen statiligge pa.
ver som
Han har ogsä skrudd lister pa
platene slik at de ligger trygt
pa stativene.
Sist lØrdag var siste innspurt. Da hadde han medhjelpere og lakkerte sceneplatene.
Eievene er i gang med a lage
fine dekorasjoner, og medlemmer av FAU sammen med
noen eiever og lrere skal lage
dekningsklede
pa
scenekanten. Hittil sa har
hele scenen kostet 7000 kroner, og de resterende 3000
skal man bruke til scenetep-

Vektklasse inntil 56 kg:
1. Kjell Richard Karlsen, 2. Per
Martin Syversen, 3. JØrn Kenneth Buer, 4. Øyvind Henriksen,
5. Kari Merethe Myhr, 6. Lars
Rignes.

Vektklasse inntil 78 kg:
1. Odd Arne Larsen, 2. Even
Ralger, 3. Tommy Gundersen, 4.
Roy Erik Larsen, 5. Marius Ralger, 6. Geir Buer, 7. Ove Tajet, 8.
Pal Andersen, 9. Glenn Iversen,
10. Torgrim Rustad, 11. Elisabeth Haugen.

Apen kiasse:
1. Kai Svarthoi, Tommy Gundersen, 3. Roy Erik Larsen, 4.
Morten Hoitop, 5. Even Ralger, 6.
Odd Arne Larsen, 7. Glenn Iversen, 8. Geir Buer.

El
Øverste og de nederste pa resultatiistene.
Det fine vret far ta skylden
for at tilskuerantallet ikke var
det helt store.
Sommerturnering i judo arrangeres fØrstkommende lØrdag og
sØndag pa Ungdomsskolen. Det-

Trafikk
Pa Vágvann
Det har i det siste vrt en del
ferdsel med motorbat pa Vágvann.
Som de alier fleste kjenner til
sa er dette ulovlig, men den kjØringen som er, skyides kanskje
uvitenhet.
Skal du ferdes pa Vagvann, sá
ma du Ut med robàten og frarn
med árene.

UNDERHOLDNING

korttidsbarnehage,
Enebakk,
har ledig stilling:

Styrer

OLSEN'S

1/2

stilling (fra 1/8)
Reg. lØnn. FØlger skolens
ferier/fridager. Barneh.
blir drevet av Misjonssambandet og har vid
praktisering av lovens
kr. formálsp. Det forutsettes at den som tilsettes bekjenner den kr.
tro og vil arb. etter gjeldende vedtekter og instrukser. SØker ma kunne gi oppl. om dette.
Krav om tilfredsst. helseatt.
SØknad sendes:
Misjonssambandet, Tullinsgt. 4, 0166 Oslo 1, innen 23/6.

har omvisning i Enebakk kirke lØrdag 17. juni ki. 12.00.

Styret

Sanitetstoreningeiie
!Enebakk
minner om lopper til 9. sept.
Ring 92 5157 el. 92 49 56
92 63 33
92 62 35

Ytre Enebakk
Kirkebygden
Da1eerdingen

Dist! menighet, Flateby
har stevne i Salem sØndag 18. juni. MØte ki. 11.00 og
15.00. Kristi menighet i Oslo deltar.

STILLING LEDIG

Enebakk kommune

IV

Teknisk etat
Ferieavlosere

I ferietiden vil det vre behov for ekstrahjelp, i tilsammen 2 stihinger:
A. Stikningshjelp/vedlikeholdsarbeider.
B. Stilling i uteseksjonen.
Stilling A kan vre aktuell for f.eks. ungdom med planer
om teknisk utdanning, men ogsá andre er velkommen
som sØker.
Nrmere opplysninger kan fáes ved teknisk etat, ff.
09/92 60 60. SØknad med opplysninger om utdanning,
praksis og alder, sendes Enebakk kommune, personalavd., 1912 Enebakk, innen 21. juni 1989.

Billig renhold

DANSERESTAURANT
OG BAR

Alt i renhold utfores, ogsà privat.

SKI N/ERINGSPARK, 1400 SKI, TLF. 09/87 59 75

Fredag 16. og lørdag 17. juni spiller
fra kI. 19.00-02.00:

TONNY's

Pent antrekk. 20 âr - Ie.plikt
OBS! OLSEN BUSSEN GAR KUN LØRDAG

Søndag kI. 15-21: FAM.MIDDAG
(Sommertid fra 1 .6.-1 .9.)

Dagens rett:

Enebakk Historielag

AR REID UTFORES

Topp svenskeorkester

(MAUS

KUNNGJORINGER

Vektklasse inntil 44 kg:
1. BjØrn Kristian Kjuus, 2.
Finn Eilif Edvardsen, 3. Jens
Erik Solberg, 4. Kim André Farago, 5. Henning Johansen, 6. Magnus Bratfoss, 7. Kenth østdahl,
8. Lars ødegaard, 9. Magnus
Bergskaug.

I

Annonser leses
av folk flest

kr

49.'

Neste uke: KING SIZE

Ring oss og spar penger.
Vi er billigere enn de fleste.
Aabergs Renholdsservice
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6
TIf. 02/27 02 23 - 02/29 15 27
mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18
BOLIG SOKES

Doug ønskes
Lrer Ønsker a leie hybellleilighet i Enebakk.

Henv. Arne Haanshus,
tlf. 92 65 51 etter ki. 15, eller 92 60 50

rn/hue Jon. Kjent fra Teddy Bears

Onsdag 14.6. GLADJAZZ

rn/Big Chief Jazzband
fra kI. 19.00-24.00
RELIGIOSE MOTER

EMAUS
N.L. Misjonssamband
Ons. 14.6.: Bonne- og vitnemØte ki. 19.30.
SØn. 18.6.: NattverdsmØte kI. 18.00 v/Iver Konstad.

KJOPES

[rung Enger-maleri
Ønskes kjØpt privat. Kontant.
Henv. tif. 02/23 05 62 fra kl. 10.00 til 22.00.

TIL SAWS

[Nebolig selges
Fin enebolig pa Kronafeltet, Kirkebygden, til saigs (ev.
til leie). Verditakst 900 000,-. Bud over 800 000 mottas.

Ring 92 60 58 etter ki. 18.00.

rof
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Ion

Folio Cup
i skyting

Annonser leses
av folk flest

FØrste runde mellom Saner
og Enebakk Skytterlag. Vinneren gár videre til A-cup, og
taperen til B-cup.

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL • At
Folio Varmeservice

Fra str. 40-46

Resultat:
Enebakk Skytterlag 1551 poerig, Saner Skytterlag 1479
poeng.
Enebakks lag:
BjØrn Bylterud 321, AsbjØrn
Bylterud 314, Harald Buuer
307, Petter Pettersen 301.
Sâners lag:
Per Pedersen 307, Odd Lund
303, Jon E. Isaksen 299, Sigurd Damm 292, Eugen Brathen 278.

Co.

v/Bjørn Brødholt, Tomter

W
4;L

TIf. 92 2610

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

TAKK

Hjertelig takk
til mine skolekamerater og
venner for oppmerksomheten pa min konfirmasjonsdag.
Jon Olav Eggen

Fra str. 41-46

KR

ALT I GULVBELEGG

278.-

TAPET FLISER
KERAMIKK PARKETT
-

F

-

MARKED
lIAR DU NOE DU VII
511CR - lItER herE
._30..

Tar smâ og store oppdrag

Fra str. 24-35

— '---

'
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KR

Onsker a kjøpe

1GO.

* Egen hándverksavd.

moped, eldre Tempo, betaler
kontant.
Bill. mrk. <<Tempos

'~~'dqj c2w~e(2,z

BEG RAVELSESBYRAER

Ski

10-17
10-18

Lørdag

09-14

TIf. 09/92 83 74

1/)
1KC
cftL ci'ciamci SH
r/1

Bc(1rvclscsb t. r
CHR STENSRIJU EFW

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse

Apent
Fredag

Telefon
06/837256

I

Flatebysenteret, Flateby

/ Stormyrveien 47
//2000 Lillestrom

/

Ordner alt

SILDNES NATURSTEIN

Follodistriktets byr
gjennom 60 Ar

MONUMENTER- SKIFERMARMOR

Zwffjvffx best under
soIen..
markisen

Kroervn. 115 -1430 As -lit. 09-943333

A

SELGES

11-vinduer og doper
Strommen heve-/skyvedør,
Strommen sikkerhetsdør, fast
vindu, kjellervindu, blyglassvindu, tundører, sprosserammer, Sweedor utgangsdorer
Be om ti/bud:

Diva A/S

1820 Spydeberg. Tit. 09/83 74 50

BUSTER

1F•_,mr

Vekst jord Hagebark - Sand
Flere kvaliteter pa lager
Søndager stengt
Transport ordnes

2)11.

FOSSUM JORD
FSEO 5ode4

1

Tif. 09/83 72 16 Mobil 030/10 309
KONTAKT OSS DET LØNNER SEG
-

';;.:'.'

-

Hestetransport for
2 hester
fra kr 23.900.BUtr. boggi
fra kr 18.000.
Ink!. mva. og ferdig req.
Utleie Service Deler
Rep. av aIle typer mottas
S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk
1860 Trøgstad
lii. 09182 64 88 - 8265 31
Ring for kveids-, lørdagsavt
-

,f

.1

ALT I HENGERE

...

'

-

.,

FERIETILBUD - PASS PA
fra 3990.Báthengere

Varehengere m/brems 850 kg
for kr 7.860,- Na kr 5.990.-

eye

5,

VINN OPPTIL
5 PENGEPREMIER

PA SAMME LODD!
AD

For mâltagning og pristilbud, ring oss:

-

Tømmermester Geir Madsen

4engelOtteriet

Lennestadveien 5
1912 Enebakk
lIt. 09/92 65 43
/

11

eiJJijrntt

4mh ir%r

I F. am
BIL

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ENEBARK BILVERKSTEI)

EIENDOMSFORMIDLING

Galled Nygàrd

Forgasser - Bilelektrisk
Bátmotorer

Vi ordner LAN
for kjoper/selger

Innehaver: Jan Haagensen

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

do Enebakk Finasenter

SVEIN H. HELLER A/S

Flateby - tlf. 92 80 80

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

Kjøpe oiler selge
eiendom?

Bevervn. 11,
Gulimedaije i innramming 11989

Alt i innramming
Sa/g av
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk

TORNERUD - Askim

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

15 70

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

I]trIi.
Iitltiii

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

Utsigts rammeverksted

Kontakt:
Tit.

JOHN A. ANDRESEN

Galleri - innramming

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60

A. NILSENS
BILSER VICE

RØRLEGGER

Sevlsngshaver: Adv. He/ge A Trys
Fjellveien 55, 1914 Ytre Enebakk
lit,: 09/92 55 70

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsá kveldstid

Enebakk rorleggerbedrift
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PAlS.

Váglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54

REGNSKAP
ELEKTRIKER
INSTALLASJONSFIRMA

Erling Rod A/S

Audi

1800 Asklm

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

KJEIL BRENUJORU
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 8694. Mobiltlf. 094/26 165

BRENSEL

I

Roll NssvoId
Vestli, 1911 Flateby

I

Mur, puss,
peiser og fliser

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

El I_AG

Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Steinar Nordahi

SRR.registrert
regnskapsfører
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

Scan consult
Grendesenteret, 1911 Flateby

(

Ti!. 92 80 49

Apningstider:

Man.
Tirs., tors.
Fredag
Lerdag

stengt

9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00
I-1ilsen Ase Mette

DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI
Man-Ire. 10.00-17.00
Tors. 10.00-18.00
Lor. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

21

l,
.9.

TIf. 09/92 6543
Mobil 094/37 548

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

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

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

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

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

Grevlirigveien 34, 1914 Ytre Enebakk

Alt innen regnskapstjenesterx'
Reg. revisor Sten Røvik
Senteret, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 92 53 31 - 94 22 65

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

1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90
utforer alle typer jobber

til en rimelig pris.

TIf. 09/92 88 60

Enebakk Markiseservice
Markiser - Persienner - Gardinbrett

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

KVIKI( RENS
IAGCO

Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bil - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94
•Poliklinikk• Røntgen •
Kirurgi
•Lab.service • Oppstalling opererte dyr

SKEOSMO DYREKLINIKI(
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgard, Kjeller

(skilt Ira Fetvn, v/fiypiassen)

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
(DROP-IN), 8.30-14. Stengt heig,

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring pa b/I

Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tit. 87 37 10

Masse A - Klasse B
Teorikw's - Kjsretimer
Om nedvendig moter vi
til kjøretimer I Enebakk.

TRANSPORT

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE

D.

Tif. 09192 46 82

onomi & Regnskap Enebakk A/S

Ristorante ITALIA as Pizzeria

Laste- 09 personbilverksted
pa Rud Industrifelt

LASZLO FARAGO.

TRAFIKKSKOLE

Enebakk glass

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tlf. 92 46 13

Enebakk Tannteknikk

bedrifts-rádgivning.
Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4774

RESTAURANT

Wilhelm Helgesen Motor AS

Utfører alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
og modernisering

TANNBEHANDL.

TAN NTE K N IKE RM ESTE A

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsforseL

GLASS

Alt / glassarbeid
TIf. 92 63 46

Godkjent regnskapskontor

Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og hoytrykksspyling.

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33

BYGGSER VICE

Alt / mur- og pussarbeid

KR

Erik Kjelgaard

FRISOR

Minigraver UI We
Graving - transport - sprengning

Tif. 09/92 63 03

Postboks 24
1912 Enebakk

Regnskapskontor

utferer alt i el-installasjoner

BYGG OG ANLEGG

Jan M. Johansen

PRF Norske Regnskapsbyrâers Forening

Hovel Heiaas

Stramsborg &
Enersen A/S

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

Medlem av

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER

Kjøp din nye el/er brukte b/I hos oss.
TIf. 88 16 15

Cnebakk
'J egnskapukontor

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

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

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

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

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

Aage W. Svartboel
Tipp-biI transport
V. Enebakk 09/92 4184

BOLIGLAN

Farverik fest
pa Streifinn

- REFINANSIERING

UBTALT
15AR
AVDR.FRI!T
260.000
2.469
2.051
400.000
4.932
4.093
7.376
600.000
6.120
9.827
800.000
8.147
Nom. rente fra ll.75% Eff rente fra 12.5%

-

1 finansPartner
a.s
Nordbyveien 34, 1406 HEBEKK

Et Ønske om at flyktningene og bygdas innbyggere skulle bli bedre kjent var bakgrunnen for et arrangement
pa Streifinn fredag
kveld.
En liten gruppe bygdefolk hadde invitert
flykningekonsulenten
norske venner, flyktfinger og innvandrere
til fest. Det var mellom 60 og 70 stykker
som fant veien til
sportshytta den kvelden.

20 AR
30 AR
2.270
2.114
4.530
4.219
6.773
6.308
9.016
8.398
Inki. alle omkostninger

-

TIf. (09) 87 66 70
Repr.: Kredittforeningene

Mil etter mu
for marsjmerke

OddbjØrg Kristiansen
Ja til et farverikt felleskap
sto det i innbydelsen de sendte ut til venner og flyktninger,
og av de fremmØtte var det
vel 15 stykker som ikke var
norske fra fØdseleri av. Noen
aldersgrense var ikke satt sà
det var bade voksne og barn i
skjønn forening.
Det hele var godt forberedt.
Pa kjØkkenet hadde Maywan
Nilsen og hennes medhjelpere
tilberedt maten,
og det ble servert bade thailandske og norske retter.
Underhoidning var det ogsâ, og den ble besørget av
Blast godt hjulpet av Toni!
Breiteig Mohammad og
Jan-Erik Pettersen.Det ble en
lang og hyggelig kveld med
váre nye landsmenn.

Initiativtagere sammen med de som hadde lagde
maten. Fra venstre Trine Al]7iei, Karl Heier, Malywan Nilsen, Mar git StrØm og Brit Gaathaug.

Knut Jo StrØmsborg smilte j'ortsatt etter drØye 20
km, da han inntok saft og boiler pa mat stasjonen
ved innkjØrseien til Kronafeitet.
Med blytunge feltstØvler og 11 kilos oppakning
inkludert vâpen la femten HV - ungdommer fra
Ski og Enebakk trøstig ut fra Mjar ungdomsskole
torsdag ettermiddag. Starten gikk klokka 17.20.
Fire og en halv time seinere var de fleste i mil
ved Katthult i Ytre Enebakk.
De hadde greid marsjmerket. 30 kilometer hadde
de iagt bak seg. Noen matte
imidlertid melde pass pa anthe runden fra TØmmerbràtan via Burstad, Saltvedt og
enabkkdalen opp til kirken.
Det ble for drØyt, og vannblemmene var ikke til a holde
ut.
Det var en hard torn for ungdommene. Fra starten ved
Mjr, opp til TØmmerbrátan,
via Burstad, Hammeren og
Enebakkdalen til Kirken, s
tilbake til TØmmerbràten og
samme runde en gang til. Underveis var det lagt inn saft og
matstasjoner, We ved TØmmerbrâten, og ved innkjØrse-

Amina, Eline og Anvar var av de yngste som delto/c pâfesten.

len til Kronafeltet, hvor det
ble saft og boiler pa siste runde.
SA bar det videre til Katthuit,
hvor det var deilig a puste ut
og lØsne pa stØvlene etter
endt dyst.
Ungdomsleder Terje Haug, og
HV ledere fra Ski kjØrte runder for a ta seg problemer som
matte oppstâ underveis, det
vare seg sa.re fØtter eller UtkjØrte ungdommer. Enebakks
andre ungdomsieder, Trond
Botness, fØrte an i enebakkgjengen. Han var den eneste
av omrâdets voksne HV medlemmer som hadde tatt imot
invitasjonen om a delta i
marsjen.

/

(Or ett
loin

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

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

Avisen trykkes I Indre Smaalenenes Avis

1. side pr. mm kr 5.95
Alm. plass pr. mm kr 2.70
Tekstside pr. mm kr 3.70
lnnlev.frist: Rubrikkann.:
Mandag kI. 12.00
Forretn.ann.: Mandag kI. 9.00

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

