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De árlige seilturene med 
skonnerten Svanen. som eles 
av Norsk sjØfartsmuseum er 
bUtt svrt popu1re blant 
fiatebyungdom. og denne 
gangen blir altsâ turen arran-
gert i samarbeid mellom de 
to klubbene. Skal man dØm-
me etter stemningen da ung-
dommene entret báten ute 
pa BygdØy ved ti - tiden man-
dag formiddag, later det til at 
fellesskapsfølelse og samhold 
allerede er etablert. 

ET AV 
NORGES 
STØRSTE 
GM DELELAGER 

K/EL/ER BIL AS_ 
Fetveien 171 - 2007 Kjeller - 06/81 7801 

Nye moderne lokaler 

Vi har mange gode tilbud pa 
nye og brukte biler og holder 
àpent ((n6r det passer deg))  

Kjøp ok-garantert bruktbil 
Bytterett i 30 dager - bilassi-
stanse døgnet rundt - opptil 
24 mnd. garanti - garantert 
fri for heftelser - detaljert til-
synsrapport. 

Apningstider 
Mandag - torsdag 
	

8.30-19.00 
8.30-16.00 Fredag 	

10.00-14.00 Lørdag 

Eksosanlegg 
til pangpriser 

PRISEKS.: 

73-76 mod. Kadett 1.2 N 	kr 342,- 
76-79 mod. Kadett 1.2 N 	kr 269,- 
80-83 mod. Kadett 1.2 S ) 	kr 476,- 

kr 740,- 
76-81 mod. Ascona 	 kr 395,- 
72-77 mod. Rekord 	 kr 389,- 
78-86 mod. Rekord 2.0 S ) 	kr 460,- 

") 
) Aluminisert 	

kr 694,- 

") ((Extra high quality))  
Alle priseksempler uten fremre rør 

Apningstider 
Mand., tirsd., onsd., f red. 8.00-16.00 
Torsdag 	 8.00-18.00 
Lørdag 	 9.00-13.00 

Svanen har et mannskap 
pa fem personer, og i tillegg 
er to ledere fra flatebyklub-
ben med pa turen. FØr man la 
Ut pa det ukelange toktet 
langs sØrlandaskysten, var 
det Iivbátøvelser, og nØd-
vendige opplysninger og in-
struksjoner. Opplysningen 
om at man blir purret klokka 
sju om morgenen, lot til a 
vekke visse reaksjoner, men 
ikke verre enn at smilet gikk 
fra ore til ore idet skonnerten 
satte kursen til hays. 

Ungdomniene skal selv v-
re med a seile skuta, lre sjØ-
mannskap, geografi kyst-
kultur, o.s.v. Adspredelser i 
form av strandhogg med 
grilikos er det ogsâ lagt opp 
til. Og med vret sØrnorge ná 
er velsignet med tipper vi at 
badedrakten blir flittig 
brukt,.. 

Slitasjekontroll forstiHing 
	

120,- 
SitasjekontrolI bremsebelegg 

	
150,- 

Stotdemperkontroll 
	

Gratis 
Eksosanleggkontroll 
	

Gratis 
Bremsesystemkontroll (lek.) 

	
Gratis 

Apningstider 
Mandag - fredag 	7.00-16.00 

Lørdag 	 Stengt 

VI HAR 
SENKET 

PRISENE IlL FORDEL 
FOR SIKKERHETEN 



	

Hum 	ijflLtt Iyoer 5 ar 
og inviterer alle barn fra 5 til 12 âr til 

TEGNEKONKURRANSE 
Tema er 

BYGOA MI 
Innleveringsfrist 1. september 

Vi premierer 10 tegninger 
1. premie - walkman 
2. premie - joggedress 

3. premie - Enebakk-spillet 
4.-i 0. premie - T-skjorter 
Diplom til alle som deltar 

De beste tegningene kommer 

	

I 	1iøitt 13. september 

Jury: Leikny Derlick 
Eivind Jentoft 

Solveig Eriksen 

Tegningene sendes: 

Zlirowff LOKALAVISEN 

postboks 62, 1912 Enebakk 

Brukbart 
badevann--.. 	 

Det er ikke helsefarlig a bade I Vág og Mjr. Det er 
konklusjonen man kan trekke etter at Enebakk Natur 
og Ungdom har fftt analysert vannprØver ved Norges 
veterhrhØysko1e. Antall tarmbakterier (koliforme 
bakterier) ligger godt under grensen. Ingen privat drift 

Det blir ingen privat 
drift av kantinen i her- 
redsshuset. 	Ved 
bud sj e t I be hand! in ge n 
ble det vedtatt en 
omlegging 	av 
kantinedriften med en 
innsparing pa 100,000 
kroner i innevrende ar 
som mal.. En av de 
lingene som administ-
rasjonsutvalget sku!le 
vurdere var privat drift. 

Persona!sjef Jan Ryste 
sier at det yule vre lite 
lukrativ butikk for den 
som eventuelt skulle 
drive kantina, dessuten 
yule del gi kommunen 

mindre kontroll, og 
mindre f!eksiibilitet i 
forho!d til møteservering 
etc,Administrasjonssutv 
alget gir ham støtte i et 
slikt syn, og annbefaler 
a opprettho!de driften 
som den er i dag,. Det 
har i innewerende âr 
vierl 	reduserte 
âpningstider som følge 
av 	innsparingen. 
Formannskapet gikk 
mandag inn for a droppe 
privat drift, og ga 
samtidig grønt lys for a 
utlyse den halve 
st!!ingen som vikar for 
kantinestyrer. 

Jesus ber 
Joh. 17, 6-8 

Versene I teksten er inniedningen til Jesu forbønn for 
sine disipler. 
Han omtater dem i sin bønn liksom for a gi dem sin an-
befaling. Det burde vre interessant for <<disipler> til 
alle tider a hØre hva han sier. 
I korthet kan det sammenfattes slik: 
- Faderen har gitt disiplene I Jesu hender. 
- Jesus har ãpenbart Gud som far for dem. 
- De har tatt imot Ordet og erkjent Jesu guddomrnelige 
opphav. 
Dette gjelder <<disipler>> til alle tider. 
>Ingen kommer til meg uten at Faderen drar han>, sier 
Jesus. Et kjennetegn ved disipler er at de tar imot Or-
det enten det taler til tukt eller trØst. Disipler gir Gud 
rett. 

T.P. 
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Gudstjenesteliste i 
Enebakk 9. juli 1989: 

Mari kirke Id. 11: VfHelg-
heim. Nattverd. 

AA 

Enebakk Idretts-
forening 

Se ann. 
Husk Vignetts 
tegnekonkurranse 

Se ann. 
Enebakkinger 
besøkte vennskaps- 
kommunen 

Se reportasje 

LØsningen pa barne-
kryssord kan du sende 
til oss innen 1. august, 
og du blir med i trek-
ningen av en Vignett-
trøye. Husk a oppgi 
størrelse. 

Nok er 
nok! 

Bygningsrãdet har nà 
vedtatt at Ola Winje i A/S 
Winje i Gaupeveien I Ytre 
Enebakk, ma fjerne en 
ulovlig oppført leilighet 
over et garasjebygg, der-
som ikke sØknad om byg-
getillatelse er bygnings-
rádet I hende innen 1. au-
gust. 

I mars i ár vedtok bygningsrâ-
det Ola Winjei Ytre for uloviig 
innredning av leilighet over et 
garasjebygg oppfØrt i tiiknytning 
til A/S Winjes produksjonsloka-
ler Winje ble pálagt a sende inn 
sØknad om byggetillateise for 
leiligheten, men ingenting har 
skjedd. 

NA er det slutt pa bygnings-
râdets tálmodighet. Winje har al-
lerede hatt tre máneder pa seg til 
A sende inn sØknad om byggetil-
latelse, og bygningssjefen sier at 
nâr fremdeies intet er skjedd ma 
en tolke det dithen at man er lite 
interessert i samarbeid med byg-
ningsmyndigheten for a fA saken 
i orden. Dersom Winje ikke sør-
ger for sØknad om byggetillatelse 
innen fastsatt frist, og heller ikke 
etterkommer pálegg om a terne 
den ulogvlig oppfØrte leiligheten, 
blir neste fase at bygningsrádet 
besørger dette for Winjes reg-
fling. 

Ammaw 
:w M --3r  

Vi gratulerer mormora var 
Ruth Dammerud 
med 70-ársdagen 10.7. 

Hilsen barnebarna 

Bygningsradet har i mote 
13.6. 	gitt 	fØigende 
byggetillatelser: Anton 
Gjestang,eneboiig pa g.nr.7, 
br.nr. 175, Smattavn 19.b, Fia-
teby. 

Per Atie Holm, enebolig pa 
g.nr.20, br.nr  7, Wibo i Kirke-
bygda. 

Siw E og Hákon Kilienid, 
enebolig pa 
g.nr.91, br.nr.683, Siøssas-
veien 59 pa Nylende. 

Espefi Dahl, enebolig pa 
g.nr.91, br.nr.680, Siøssâsvn 
53, Nylende. 

Richard Bakke, enebolig pa 

Knut-Age Tommerbakk 

g.nr.91, 	 br.nr.681, 
SiØssâsvn.55, Nylende. 

Knut Moen, enebolig og ga-
rasje pa g.nr.91, br.nr.678, 
SiØssasvn,25, Nylende. 

Liv Vikan, enebolig pa 
g.nr.91, 	 br.nr.677, 
sløssasvn.23, Nylende. Kjeil 
Henriksen, ka.rbolig p 
g.nr.108, br.nr. 14, Torud gard 
i Kirkebygda. 

Lill Vedal, garasje pa 
g.nr.90, br.nr. 242, Borgvn.6 i 
Ytre Enebakk. 

Ivar Bruvoli, garasje pa 
g.nr.4, 	 br.nr.146, 
ødegardsvn.46 a, Fiateby. 

Inger Anne 
Hurra for gamla - 50 âr. 
Halvveis til hundre - tiden 
gâr. 
Gratulasjoner - hilsen 

Gubben (Erik) og Gratulerer 
skrikerungene (Eivind, Arne den 4. juli. 

og Sidsel rn/div. 
samboere og ektefeller)- 

med 7-ársdagen 

Hilsener kommer 
fra mamma 

Nytt fra 
bygningsra'det 

PrØvene fra de to vannene er 
tatt i siutetn av juni, og viser en 
pH verdi for Vag pa 6,65 og for 
Mjr pa 6,7. Kvalitetskravet til 
vann er pa mellom 5,0 og 9,0 pH. 
Nâr det gjeider koliforme bakte-
rier viste prØven  20 pr 100 ml for 
vag og 65 for Mjr. I vannprØven 
fra vag fant man 2 termotoleran-
te koliforme bakterier pr 100 ml, 
og i Mjr var taliet seks. Kvali-
tetskravet er pa under 50 termot- 

olerante koliforme bakterier pr 
100 ml. VeterinrhØgskoiens 
vurdering er at badevannet i Vg 
og Mjr tilfredstilier de hygienis-
ke krav. Men det bemerkes sikte-
dybden (turbiditeten ) er vel høy. 
Den skal vre pa under 1, d.v.s. 
en siktedybde pa 2 - 3 meter. I 
vag ligger den pa 1,7, i Mjr pa 
3,8. 



5000 kvm 
'. 

 ledige 
n ringslokaler 
Det mangler ikke pA husrom for den som vii etablere seg med 
egen bedrift I Enebakk. 4000 kvm rnerhingslokaier stAr nA 
ledige og venter pA ideerike personer med vilje til A satse. 
Det gjelder bare a utløse kreftene. NaringsrAdet og EHHI 
planlegger et framstøt med tanke pA IN i lokalene. Men utlei-
ere Vignett har vrt I kontakt med har liten tro pA at dette 
initiativetm skal bringe resultater. 

Hos Knut Enger pA Gran 
stAr del 1700 kvm ledig, 
hos Knut Thorvalden 1350 
kvm, hos Per Erik østli pA 
Senleret , 850 kvm, og i 
Kirkebygda har Knut 
Strømsborg 110 kvm ledig 
for utleie. 

OgsA pA Flateby er del 
gode muligheler for den 
som vii etablere seg. Bare 
pA senterel stAr rundt 250 
kvm ledig, inkludert ABC 
banks lokaler. I tillegg 
kommer noe ledig kapasi-
let i Linjebyggs lokaler, og 
I Rolf Nordhagens bygg 
hvor Strømmen vide-
regAende nA har reduserl 
tilbudet slik at bare lØmrer-
linja er tilbake. Tilsammen 
rundt 500 kvm er ledig pA 
Flateby. 
Burstad møbelverksteds 

lokaler pA Burstad er totalt 
pA snaue 1000 kvm, 

I lillegg til disse rundt 
5000 kvm nringslokaier 
kommer ledige lAyer rundt 
om pA gArdene.Men kvad-
ratmetrene er ikke bihhige 
rundt om i Enebakks 
naringsbygg. Lageriokaler 
kan man fA@ leiet hos 
Knut Thorvaidsen i 
nybygget hanspA Gran for 
rundt 400 kroner pr kvm, 

Konloniokaler i same 
byggel kan man fA for fra 
650 kroner pr kvm. I 
nybygget tilPer Erik østli, 
pA senlerel i Ytre, og Knut 
Strømsborg I Kirkebygda 
en pnisen pA kvm. 1000 
kroner . NAr det gjelder 
lokaaalene pA Burstad, sA 
sA en saig av lokalene mest 

aktuelt her. Takstens ligger 
pA rundt 1,7 milhioner, men 
er fra 119987 og antagelig 
ikke hell aktuell lenger fAr 
vi 	opplyst 	hos 
nringsrAdets sekretrrrr, 
Kari 	Elisabeth 
Morbech.Generelt er utlei-
emarkedet vanskehig nA 
,sier Knut Thorvaidsen. I 
Oslo stAr massevis av 

som tor har problemer med 
finannnsieningen. Jeg tror 
ikke de offenthige og 
haivoffentlige forsøk pA A 
fA fart pA tingene hjeiper 
her. Da hanjeg mer tro pA at 
beddrifter som alierede en i 
gang her mA se eget 
utviklingspolensiale. 
Mange eeeeeeeeeer fornøyd 
med de nivAet de befinner 
seg pA, og del kan vre 
realistisk nok Ut fra ytre 
forulsetninger, Men del 

nxrin2slivet.FbrelooiLr kan 
pA produksjon mer enn pA 

lager og koniorvirksomhet. 

Per Erik Østli har liten tro 
pA at tiltak kommunen 
setter i gang for A simuiere 
til økt nningsvirksomhet 
virker. BAde han og here 
andre utleiere mener at del 
vikligste kommunen kan 
bidra med er positiv velvilje 
hI ahlerede etablente 
bedrifter. 

virker dempende pA 
utvikhingen.Jeg tror del er 
denne gruppen naringshivel 
mg fokuseres inn pA. 

Har Folio Utvikhings-
selskap hail noen betydning 
for nyetableringer i 
distrikiel, og hvilken 
muhighet tror du de han for 
A kunne bidra til aklivitet i 
ledige naningsloka1er? 

Del 	Økonomiske 
fundament for seiskapel har 
vrt for dArlig, og for mye 
av tiden har gAit med Ill A 
holde hode over vannet A 
jobbe for A kunne lønne en 
person. Man han gAtt inn i 
s k o 1 e p r 0 s  e k I e r, 
dataprosjekter hvor det har 

nringslokaler ledige 	vrt offentlige midler A 

Folk tor ikke satse, og de 	nok 	til 	A 	bistA 

Avviser privat reguleringsplan 
Formannskapet sa 
mandag kveld nei til 
en privat regu - 
leringsplan for 
eiendommen 
Bakkesand i Ytre. 

Planen er utarbeidet 
av firma Homlong og 
Raknestangen for 
Brynjulf Bakken som 
eier ciendommen. Det 
dreier seg om 110 
kvm, 	vesentlig 
skogssomrde som 
ligger p5 østsiden av 
Bakken grd ved rv 
155. Omrdet en i 
kommuneplanen 

avsatt til landbruks 
natur 	og 	In- 
luftsomrde. 	Og 
kommunen har heller 
ikke lagt opp til nye 
boligfelt i dette 
omrdet, sier rdmann 
Bjorn Halvorsen. Han 
understreker i sakssf-
ramstillingen at det 
ikke er ønskelig at 
Ytre skal utvikle seg 
til en lang smal tarm 
langs rv 155. Dessuten 
vii 	det 	f 
konsekvenser bor 
servicefunksjoner og 
skoler A fravike 
kommuneplanen, hvor 

det legges opp til en 
videreutvikiing nar 
senterfunksjoner og 
skoler 

I reguleringsplanfors-
laget for Bakkesand en 
70 daa foresltt til 
landhruks, natur og 
fri!uftsomrde, 8 daa 
til friomrde,32 daa til 
boiigomrde inkludert 
tomt 	 for 
barnehage.Bygningsr 
det har tidligere 
behandlet saken og 
avvist reguleringspla-
nen 

	4, 	 

rorhebolder ass retten til kuttc ned pti ar lange innlegg 
eter beste SIcJØWI Dii kan skrlye anonym 
men redaksjonen ma ba nava o adresse 

GrAhegrekoloniene 
iEnebakk 

Etter A ha lest Johan 
Ellingsens innlegg i 
VIgneil 28.6 hvor han bl.a. 
elterlyser regisirering av 
grAhegre i Enebakk, tinner 
vi del naturlig A komme 
med noen opplysninger 
Nordre 	øyeren 
Fuglesiasjon, (N0F) har 
siden 1983 drevet regist-
reringer i grAhegrekoloni - 
ene i Enebakk. Disse 
registreringene er et av 
here prosjekler NØF driver 
I og omkring øyeren. 

Etter del vi kjenner til har 
det i løpet av dise Arene 
eksisterl ire kolonier, men 
vi uleiukker ikke at det 
finnes here. Vi har for 
hverl Ar antall hekkende 
par, sami antall produserte 
unger for 1987. Dette Aret 
fikk de syv parene vi kjente 
Iii fram 25 unger. Ellers 
kan nevnes at antall par har 
varierl en god del Ira fern 
Iii ti (elleve) Det har ogsA 
skjedd at hele kolonien har 
flyuel. En av grunnene til 
dette har vari forstyrrelse 
fra oss mennesker, bi a ved 
mopedkjøring, NAt del 
gjelder fjorArets hogst er 
vel viderc kommentarer 
overflødige Vi er selvsagt 
hell enige i at del nA mA 
komme i gang et samarbeid 
viltnemndal skogeiere , slik 
at vi fAr beholde disse sb!-
te fuglene I vArt narmiljø. 

SA lilt om grAheirenes 
historie pA østlandet Den 
er nok ikke noen fly 
art her, selv om den 
en stund var nes ten hell 
forsvunnet. Allerede pA 
1500 tallet en den beskrevet 
som en vanhig fugl rundt 
Oslo. Videre hekket den 
f.eks. i Ski fram til midleri 
av forrige Arhundre, for sA 
A gA voldsmt tilbake, først 
og frernst pga menneskelig 
forfølgetse. De siste tiArene 
har den imidlertid butt 

• stadig vailigere igjen. NØF 
driver som nevnt flere 
prosjekter i lillegg til dette. 
Bl.a. 	pA 	fiskeørn, 
hvitryggspett, ( hvor 
øyeren har del siste kjente 
hekkende paret pA 
østlandet), vadere og 
andefugi. Til disse 
prosjektene motbar vi 
Økonomisk stØtte fra 
Miljøvernavdelingen i 
fylket. Vi yule derfor vre 
meget takknemlige om folk 
som sitter inne med opp-
lysninger de tror kunne 
hjelpe OSS, 10k kontakt 
med oss. Opplysninger om 
f.eks. fiskeørn vii selvsaagt 
bli behandiet konfidensielt. 

For Nordre øyeren 
Fuglestasjon: 
Trond Aspelund 

Itutt 	 3 

Avl*sfrl* uke 
Onsdag den 19. juli kommer det ingen 
Vignett. Siste avis for ferien er 12. juli, 
og stoff I annonser ma som vanhig vere 
inn - levert senest mandag den 10. 
klokka 12. 

Vi ønsker vãre lesere en riktig god 
sommer, og vi er tilbake for fulit med 
avis den 26. juli. Ogsã i den avisfrie uka 
fra 17. til 22, juli vii ekspedisjonen ha 
ãpent hver dag mellom klokka 9.00 og 
15.00 



Therese Lossius fra Enebakks smapikelag gikk 
gang pa gang inn i tØffe  tacklinger med de svenske 
jentene, men fikk dessverre ikke uttelling... 

Trifle Lise Myhre ( Drivs jentelag) pa offensiven. 

4 	 7.Jlijputt 

HeIsuper Hammar 
Det ble en fin start - bade pa ferie og 

vennskap for over hundre enebakkinger 
som benyttet helgen til a bli kjent med 
Enebakksnye vennskapskommune i Sve-
rige, HammarØ. Strâlende vr, og strâ-
lende vertskap, dannet en fin ramme om 
den fØrste vennskapsvisitten i HammarØ. 
Tettstedet Skoghall var sentrum for be-
givenhetene. Med sin koselige beliggen-
het ut mot Vaeneren, med smãbâthavn, 
bademuligheter og fiskemuligheter, an-
befaler vi sverigefarende a merke stedet 
av pa reiseruta. 

heig for hal 

Ordfører Kâre KjØlle i gem yttslig passiar med kvinnelige politikerkolle ger i 
HammarØ under kaffeserveringen lØrdag formiddag. 

og til tross for at de 
antallet musikanter 
er redusert, har 
kvaliteten 	heller 
gátt I motsatt ret-
nirig. Kveldeir. 
opplevelse var san-
gerinnen Marit Os-
nes Aambø ak-
kompagnert av sin 
mann Arild, som 
startet sin avdeling 
med Váren av Greig, 

Allerede mandag i 
forrige uke skjedde 
den fØrste enebakk-
markeringen i Skog-
hall. Da Apnet kun-
stutstillingen med 
bilde av HammarØ 
og Enebakkkunst-
nere, og i den an-
ledning var bade 
ordfører og kultur-
sjef tllstede. 

Fredag kom sto-
rinnrykket av ene-
bakkinger. Leikar-
ringen Ignar, tora-
dergruppa Rallaren, 
Enebakk Janitsjar, 
Enebakk Storband, 
Marit Osnes AambØ 
og Arild AambØ, og 
tre fotballag, Drivs 
jentelag, Enebakks 
jentelag og Ene-
bakks smâpikelag. 
I tillegg til kultur-
kreftene kom den 
offisielle delegasjon 
av representanter 
fra politikere og ad-
ministrasjon, med 
rádmann BjØrn Hal-
vorsen og ordfØrer 
Kâre KjØlie i spis-
sen. Og mens disse 
fredag formiddag 
iunsjet og la opp den 
videre strategi for 
samarbeid mellom 
de to kommunene, 
utfoldte 	kultur- 
representantene seg 

med musikk pa ste-
dets torg. Bade Ral-
larnen, Storbandet 
og Janitsjaren var i 
sving. Musikken ga 
trolig mermak, for 
selv om ikke Ham- 

Fotbalijenter fra Enebakks 
to idrettsforeninger sto for 
den sportslige representasjo-
nen under vennskapsbesØket. 
Et jentelag Ira hver og kiub-
bene, samt Enebakk IF's 
smápikelag kjempet hardt 
mot HammarØjentene som 
var knailgode og viste suve-
rent samspill og teknisk dyk- 

marhallen var full 
da kommunfulima-
ektiges ordfØrande 
Ønsket velkommen 
til Enebakk — aften, 
sà var oppslutnin-
gen rimelig bra pa 
en varm junikveld. 
Og akkurat da var 
det fint a vre ene-
bakking. Det ble en 
kjempekonsert med 
variasjon og bredde. 

tighet. Likevel kiarte Ene-
bakkjentene a slá Filipstad 4 
- 1 lØrdag morgen. Sá skal det 
ogsâ sies at jentene ble obser-
vert under nattlig trening 
klokka 12. Kanskje det gjorde 
utslaget. Med ElF's smajen-
telag gikk det verre. De matte 
se seg slâtt 5 - 0 av Skoghall. 

Og det var Storban-
det som âpnet det 
hele. Sá fulgte Ral-
laren med bade 
norske og svenske 
trekkspilltoner. Lei-
karringen Ignar var 
en naturlig etter-
fØlger til Rallaren, 
og viste mye fin 
dans. Sá var det 
Janitsjarens tur. De 
imponerte virkelig, 

Na skal i rettferdighetens 
navn sies at enebakkjentene 
spilte godt og offentsivt, og 
hadde mange fine sjanser. Det 
hjalp bare ikke. HammarØjen-
tene var bedre. Ogsá Drivs 
jentelag ble slâtt 6 - 1 da de 
spilte mot Skoghall. De 
svenske jentene var over- 

Det svingte .skikkelig pa 
bakk Storband klemte til. 

torget i Skoghall da Ene-
bilde 8 ). 

legne. Driv hadde ingen sj an-
Se. Drivjentene gjorde det 
imidlertid bedre i sØndagens 
kamp da de spilte uavgjort 2-
2 mot Qbik. Enebakks jen-
telag matte denne dagen se 
seg slátt av Skoghall, 2 - 0 
mens Enebakks smájenter 
vant sin kamp mot Skoghall. 

En seier og to tap 



ye Enebakk 
og fulgte pa med 
mer norsk med sang 
fra Garborgs Haug-
tussa. Ogsâ spanske 
toner sto pa menyen 

Etter konserten 
inviterte vertskapet 
den offesielle delega-
sjonen til middag pa 
Rikssâgverks- 
skolan. 

Og I Folkets Park 
gikk dansen til toner 
fra Rallaren og Ene-
bakk Storband. Hit 
fant ogsá politikere 
og etatsjefer fra de 
to vennskapskom-
munene veien da 
middagen var over, 
akkurat i tide til a fâ 
med seg siste dans. 

LØrdag formiddag 
var det virkelig folk-
somt i Skoghalls gâ-
gate, der politikere 
fra Hammarø og 
Enebakk serverte 
kaffe til folket, mens 
váre medbrakte kul-
turkrefter sØrget for 
musikk. Og sannelig 
var ikke en og annen 
frampá med en svin-
gom. Rallarens to-
ner ble for fristende, 
bade for skolesjef og 
kultursjef. 

Skolesjef Hans Erik 
Holm Rallarens fengen-
de rytmer, og bØd opp 
Ap politiker Irene Aker 
Olsen. Mon tro om det 
er skolebudsjettet man 
diskuterer? 

Kultursjef Per Sand-
vik tar seg en svingom 
med kona Anne Karin. 

el 

Far jeg bjuda pa kaffe, spØr  HammarØs  ordfØrer 
Gunnar TØrnqvist. Og Enebakks râdmann BjØrn 
Halvorsen takker ikke nei... 

* Barnekryss nr.11 r 
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Navn: 	  

Adresse: 	  

Vffonett. 5 

Fire vii bygge 
kapellanbolig 

Da fristen for innieve-
ring av anbud pa kapel-
lanbolig gikk ut mandag 
hadde det meldt seg fire 
interesserte. Alle anbu-
dene er godt innenfor den 
kostnadsrammen som er 
antydet for boligen, nem-
hg 1, 4 millioner. Dif-
feransen mellom høyeste 
og laveste anbud var pa 
rundt 20 prosent. 

De tire som har levert inn an-
bud er: Hetlandhus, som har et 
anbud pa 991.000, Block Watne, 
857.000, BrØdrene BarbØl, 

Tomten, som ble solgt til Tron 
Nilsen, Hebekk, i 1975, ble solgt 
av tredjeperson sam hadde kjØpt 
av BarbØl med en klausuh am at 
kjØper skulle ta rábygg fra BrØ-
drene Trelast Na ble denne klau-
sulen ikke tatt med i kontrakten 
mellom den opprinnehige kjØper 
og Nilsen. Nár Nilsen sâ sØker 
byggetillatelse i 1977 opplyser 
han at eiendommen har adkomst 
til privat vei, og muhigheter for 
tllknytning til offenthig kloakk 
vann. Men nei,sa BarbØl Trelast, 
dette stemte ikke, for slike rettig-
heter er vedkommende som solg-
te til Nilsen innehaver av, og star 
ogsâ ansvarlig for de forpliktelser 
som pahviler parsellen. Den nye 
eier har ikke infridd de forpliktel-
sene som páhviler tomtekjØpere 
pa Lotterudfeltet. Forphiktelsene 
var a ta rabygget fra BarbØl. Det 
Ønsker ikke Nilsen, som mener 
han har kjØpt  tomten uten at sli-
ke heftelser er nedfelt skriftlig. Et 
punkt i saken som ikke er av-
klart er hvorvidt fØrste kjØper 1 
virkeligheten har betalt for til-
knytning til vei, vann og kloakk. 
Han betalte 45.000 kroner for 
tomten, og bygningssjef Marsdal 
sier i et notat at det tyder pa at 
det ikke utelukkende er snakk 
om et rátomtareal. Dersom 
fØrste kjØper  har betalt for til-
knytning er spØrsmálet  am Bar-
bØl kan kreve at râbygget skal 
tas derfra. 

Saken ble tatt opp rettslig mel-
lom Nilsen og vedkommende 
som solgte ham tomten i OnsØy 
herredsrett i 1979, og der tapte 
Nilsen saken, fordi det ble kiar-
lagt at han kjente til forpliktel-
sene overfor BarbØl Trelast. 

Nilsen har etter eget utsagn 
forsØkt a selge tomten flere gan-
ger, men blir ikke kvitt den, og 
uten mulighet til tilkobhing av 
vann og kloakk kan han ikke be-
bygge den. Derfor Ønsker han a fâ 
rett, til ekspropriasjonsrett, Det  

880.000, og Moelven, 1, 1 million. 

De forskjellige anbyderne har 
imidlertid ikke direkte sam-
mnlignbare prosjekter. Blant an-
net avviker arealet pa de for-
skjellige boligene. 

I teknisk etat hadde man reg-
net med flere lokale anbydere, og 
ser ikke bort fra at det kan kom-
me tier. IfØlge Marsdal er toget 
ikke gâtt enda. 

En av de nrmeste dagene 
skal presten se pa de forslag som 
foreligger, og uttale seg. Dernest 
skal byggekomiteen ha mote 11. 
juli. Videre ma saken en tur inn- 

VANNRETT 
1. Gjør du i mattetimen 
6. Arabisk navn 
7. Ikke dem 
8. Tall 

10. Svensk riavn 
12. En slags hest 
14. Fisken 

om departementet som skal v-
re med og betale for boligen, og 
godkjennes der. Nár alt dette er 
unnagjort er saken klar for ende-
hg behandling i formannskap og 
kommunestyre. 

- Vi hâper a kunne komme i 
gang med arbeidene i hØst,  sier 
bygningssjef Marsdal, og antyder 
at dersom alt gâr etter planen 
skulle boligen kunne vre ferdig 
en gang pa vârparten. 

Det er antydet en kostnads-
ramme pa 1,4 mill. Tomten ,som 
higger ved Rustadtun eldreboli-
ger, koster 250.000 kroner. 

finnes hjemler for kommune-
styret til a gi slik rett.. 

11977 uttalte fylkesmannen i 
sakens anlending at han ansá he-
le saken for et privatjuridisk 
spØrsmal som eventuelt ma av-
gjøres ved dam. Det samme har 
bygningssjef Marsdal uttalt, og 
det er ogsa rádmannens konklu-
sian. 
Râdmannen sier imidlertid at 
kan gjerne bistâr med a fâ par-
tene i tale. Det har ikke vrt for- 
hand 	

F
mbØ1 a 

Nilsen 
 

LODDRETT 
1. Har du skolebøker i 
2. Jentenavn 
3. Foran fengselsvinduene 
4. For allt.id  
5. Pa hesten kan du - - 
9. Høytidelig snakk 

11. Tall 
- 1.3. .Rreder.e. . 	' 

Mer stri*d pa' 
Lotterud, 

Brødrene BarbØI er i sannhet ute i hardt vr for ti-
den. I formannskapsmøtet mandag kveld sto en søk-
nad om rett til ekspropriasjonsrett til vei, vann og klo-
akk for en eiendom pa Lotterudfeltet pa sakskartet. 
Saken ble imidlertid utsatt, da nye momenter dukket 
opp underveis. 



ORAS ARMATUR 
EttgrepS serv.batterl 

OKONOMIKA 

IFØ DUSJKABINETT 
m/hjørneinng 
80x80 cm 
Aluminium 
U/armatur 

bademlijo 
- flDJ A7001 ciJcQRhITIKK 

Rorleggerens filbuld fil 
ale i sommer-norge!! 

MO VARME A/s 

MORA FROSTFRI 
i/DPtPsI 	70925 UTrrar 

dusterm0Stat 

- —0 11 

AANONSEN BADE-
ROMSMOBLER 

FORTSAr 
88-priser pa 

Aanonsen 
bad 

'66 
 STRØMSVN, 100 

2010 STROMMEN 
Tlf.(06)81 4597 —81 4598 

OSO VARMTVANNS.. 
BEREDER 

16 A 2001 

PEISER - PEISUTSTYR - OVNER - OLJEKAMINER - OLJ ELOFTERAN LEGG 
- AUT. INSTALLATOR 

PEISSENTERET AS 
Strømsveien 102 - 2010 Stremmen Telefon: (06) 81 42 30 

C 3 	I 

LADING - FORBRUK 

TEMPERATUR*VI,ENG,G 
LA DES PENNING 

PALS-LAOER nIL 
OPTIMAL EATnERI. 

KAPASITET 

BATTER I-SPENNING - 
PULSEREE NAT aUrrEerEn ER FUU.ADET 

TATTERIET LAD ES 
UAVNENGIG An 

An - PA 	r4ovEOARnnER 

TILKOPLING PEA 
PANEL MAX 25 
60 warn PANELER 

RESET VESIK RING 
ER PLASSERT SIIIIIZI 

NOESK EvaunErsp000rjKr UNDER 
LOKKET 

solcelle 60 Waft anlegg 
m / Solarex-pa neler 
- Amerikansk TOPPKVALITET 

SUPERTILBUD 

5.990,- 
0! or Ar, 30,- dyrere TIn konkurnentene. Men I AT pakke 
es del utetyn tor 111. 722,- nor enn I indres. I 	tar A 
en SUVEREN REGULATOR!! 

Soistrem - rniljevvnnllg 
p0 hytta! 

Ilk 

* Do kan til enhver tid se hvor mye 
sam lades - og hvor mye sam 
brukes, samt batteritilstanden. 

* Den tar vare p5 all energi panelet 
produserer uteT selv S stjele forme-
get strom 

* Lader batteriet silk at det varer len-
ger 

* Full eftekt selv ved dSrlig vinterlad-
rung. Fordamper likevel minst mulig 
tra batteriet. 

Med 5 lamper og 2 x 8 watt 
Iysstoff-armaturer. 

* Flora stikkontaklor * Flare stopslur 
* Dobbell isolert tykk kabul som ikke stjelor strommen 

* Brakett f.20 gr. panelvinkol = 25% MER EFFEKT ann flalt pa vegg 

Apningstider: 
Mand.—fred 	 9-16 
Torsd 	 9-18 
Lørd 	 9-13 

INNBRUDDSPRIS 
pa vâre siste tunge MC'er, 

MC-utstyr og rekvisita. 
Ogsa topptilbud pa mopeder 09 lette MC'er. 

DIN YAMAHA-, SUZUKI- OG HONDA-FORHANDLER 

Nytt av àret: 
Bâtmotorer, motorsager og plentrimmere, 

surfbrett, van nski, skateboard. 

Start MC-verksted, hvor vi ogsà reparerer 
gressklippere, motorsager m.m. 

Rune Berg '8 
Motor & Sport A/S 

STRØMSVOIEN 21 - 2010 STROMMEN 

Till. 06/81 54 23 - 
81 5424 

j. 

~rxor4i *.W 

0 SOMMERLET1 
2 

(I) 

APNINGSTIDER: 
Hyggevarer: 
HVERDAGER 	7.00-19.00 
LØRDAGER 	9.00-15.00 

IntenthuIikken: 
HVERDAGER 	9.00-19.00 
LØRDAGER 	9.00-15.00 

Passe âpningstid 
—09 gode tilbud 

61WE KJELLERVINDU 
99x49 - 99x59 	 0/ 
119x49-119x59± 	/0 

NORGESBYG 
STROMMEN 

Stasjonsveien 7 
lit. 06/814350 

STEDET 

ER 

STROMMEN 



~' rx - 1 V- 4 A 11 4 ~ ~~ m. ~ V14, A". 

I 

METRO 
HLSEKOST 
S0Ihvn.85/7 

SOL OG VIND 
FROKOSTBLANDING 

kan du spise til kvelds ogsá. 

LETTVI NT 
sunt, nringsrikt og godt 

BILLIG 
g)no/ 
LU i0 rabatt pa 1- og 2-kilos poser 

CODE TILBUD! 
VELKOMMEN INNOM 

'E TI.LBUD I STROM'MEN 

silke & gk-gardiner 'I 
RIMELAVC 504PR, 
IM$I..S 00%14tET. 

&SPOIR OSS 4001'P4P. 
04 1WRI9'R. 
VI G11 RAP, V(4.EDN1N( 
CC 

jupiter 

• . . som det sømmer seg 51<0LDs710 Strømmen 
TeIf: 06/81 47 00 - 80 04 59. 	 (v/Paul Jensen Sko) 

MA3SE.'?I AU 
LE1<Rc TOFFR. 

Strømsveien 69, 2010 Strømmen, TH. (06)8196 60. 

Hverdag 10-17. Lørdag 9-14. 

KNALLTILBUD HOS DAMHAUG 

AS S VERRE DA NHA UG S/DEN 1919 

BOSCH 
ROBO KJOLESKAP 
1401 

NA KUN 

kr 1009on- 

NA 690.- 

Norges 
mest 

solgte 
Fjern-
kontroll 

For 890,

Go RILL 

- For 4.450,- 

NA 3.790 
REISERADIO 
for 1.890,-
m/ 
avtag bare 
hoyttalere 
CD-inngang 
dobbeit kass. 
equalizer 
super bass 

SALORA 
VIDEO SV 
6800 

PYROX 
ELGRILL 
1900 watt 

Tilbud pa 
det danske 

JKE-kjokkenet 

BALDAKINEN 

INTERIOR A/S 
Stromsvn. 81, Strømmen 

TH. 06/81 51 45 

berit'sutkker'  
HELSEKOST 0  NATURKGSMETIKK 



De kommer, de ser 
og de kjoper I. 
Mellom 60 og 70 prosent av 
alle som oppsoker3 B A/S 
pA Strommn gjor en handel. 

Innehaverne ci overrasket 
over dette enorme tilsiaget. 

Del burde de ikke vre. Her 
ci forklaringen. 

I) Bare mAlbevisste kunder 
med evne til A sporre seg 
fram, har vrt i stand til A 
finne fram til 
kjellernedgangen i 
Myrsethveien I, tell app til 
Stromsveien. Cu. 150 meter 
fra Strommen apotek i 
retning Oslo. 

2) NArkundene passerer den 
trange kjellerinngangen, stAr 
de plutselig inne let start 
helproft utstillingslokale 
med TV-video- og
stereo-utstyr Iii gledelig lave 
priser. 
lkke merkelig at tilsiaget ci 
storl. 

'of nettl to 8 	 
ANNOWSE 

KJOP' 'LUG øRUK 
TV VI EO STEREO 

VIDEOKAMERA 
FREv 10.00 - 20n00 
LOR. 10.( 0 - 16:00 

M 

Na skal dufd høre 

eve tyret  om 
de tre Bme e 
l kke de Ire Bukkene Bruse, 
men om Roll Elvester, 
Torn Jensen og Morten 
Sandbeklien. Deer alle fodu 
og oppvokst pA Strommen - 
de erjevngamle, 29 Ar. I fjor 
mottes Ic etterjobb hver Ire-
dag til en p:. Etter hvert 
ble del mer stung i sammen-
komstene pA grunn av del 
dArlige arbeidsmarkedet. De 
var rett og slelt pA jakt etter 
en skikkelig utfordring. 

Og de fant sin utfordring, 
sin nisje. 

I)e tok kontakt med Ian-
dets storste utleieflrrna i ra-
dio-TV-hransjen. skier kon-
trakt og er selv blitt Norges 
storste hrukt-TV kjede. Ba-
sisvarene er TV, video og ste-
reo. 14. september i (jor eta- 

blerte de seg under firma-
navnet 3 B A/S. B-ene stAr 
for Billig - Bra - Brukt. 

NA, ni mAneder senere, 
har 3 B A/S fern utsalgssle-
der. i Molde, Forde. Hauge-
sund og Kongsvinger loru-
ten pA Strommen. 

Men eventyrer 
er ikke sluti 
med dette, skal vile. De Ire 
stromlingene greide seg over 
begynnerfasen ved Ajobbe 
bortimot 20 timer i dognet 
og samtidig noye seg med et 
Iavt privat forhruk. I tillegg 
har de spat-I ti-lusener ved 
selv A kjope brukt til innred-
ningav utsalgene. 

Var det noen som snakket 
om s dessert -generasjonen? 

- Vi har vrt spent nett-
app pA dette Aret, forteller 
stromlingene. Men de to 
forste ukene i juni oppfylte 
vi budsjettet bAde for juni og 
juli. Det ser Ut til at folk kni-
per inn pA de dyre feriene og 
supplerer utstyret hjernme i 
stedet. 

God, gammeldags 
service 
er basis for vAr virksomhet 
og Arsaken til at del gAr sA 
bra. En del av del utstyrel vi 
ovet-tar, bar ikke vrt i bruk I 
mci cnn cut Ars lid - og det 
dicier seg am kvaljtetsvarer. 

Alt blir kontrollert av vAr 
meget samvittighetsfulle tek-
niker for del settes Ut til salg. 
Vi gir tie mAneders garanti 

pA alt vi selger. Denne gar-
antien er floe langt rner cnn 
en papir-sak. VAre kunder 
skal rett og sletu vre sikre 
pA at de fAr del apparat, den 
ytelse, debar betalt for. 

Et slikt till itsforhold 
mellom kundene og OSS er 
helt avgjorende jet firma 
som ornsetter brukle ting. Vi 
ci ganske enkelt avhengig av 
at kundene ertilfreds. 

Ogsd prisene 
er avgjorende 
for vAr suksess. Eller hva 
skal man si til en pris pA 
3.990 kroner for et 26 torn-
mers farge-TV med stereo og 
tekst. Her ci del rnye penger 
A spare. 

3B '/s 
Myrsethvn. 1, 2010 Strommen • Telelon 06/80 08 80 



En herlig kjempende guttegjeng fra Ytre Ene-
bakk gjorde livet surt for flere lag under ãrets 
GØy-cup i Skien. Smáguttelaget fra Driv spilte 
seg helt fram til finalen etter overbevisende spill 
og herlig kjemping. 

Har ikke 
budsjett 

I artikkclen om opp-
rusting say lekeplassene 
i Vâglia i forrige 
nummer av Vignelt, ble 
det 	sagt 	at 	til - 
takskomiteen har et eget 
budsjett lii formâlet, Det 
er ikke riktig, De har 
ikke noe eget budsjett, 

Enebakk idrettsfQrening 
A-kamp 4. div. 

Enebakk - Tistedalen 
Sted: Enebakk stadion 

- 	fred. 7. juli kI. 19.00. 

Annonse og matchball er sponset av: 

Karisens Bi I ruter avd.: Hageutstyr 

SPORT 

STILLING LEDIG 

Trygdekontoret 
Vi trenger en RENGJØRINGSASSISTENT f.o.m. 1.8.89. 

Stillingen er beregnet til 2x2 timer pr. uke. 

Skriftlig sØknad sendes: 

Enebakk Trygdekontor 
v/trygdesjefen 
Postboks 53, 1912 Enebakk 

Stedet er selvfolgelig 
OSTFOLD 

BILAUKSJON • Askim 

TLF. 88 08 96 
MAN.-TIRS. KL. 9-17. ONS.-TORS. 9-2 

-4- 
./JUCLL - MARKED 
Fr., den cnn. lii den ,rndre 

KAR OU OE 01) VII 	,......... 
SELCE - ELLIS KIOPE 

, 30.. 	.,._ _., 

1' 	 

Foig med 
I 

ncirmiIjoet Ilea 

DROSJER 

Ole Gunnersen 
Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOG NVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 92 41 24 

Mobiltlf. 094/39 754 
og tlf. 094/14 867 

DOGNVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

MobiltIf. 094/95 547 
DØGNVAKT 

Il-vinduer og doper 
Strømmen heve-/skyvedør, 
Strommen sikkerhetsdør, fast 
vindu, kjellervindu, blyglass-
vindu, tundører, sprosseram-
mer, Sweedor utgangsdører 

Be om ti/bud: 

Friva A/S 
1820 Spydeberg. TIf. 09/83 74 50 

Advokat 
bistand 

Aim. praksis - 
arv - skifte 
tamiiierett, arbeids- 

og skatterett 

Advokat 

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

Optisk synsprove 

, Kontaktlinser tilpasses 

i limebestilling 

As 	Ski Optiske 

Princesshuset, 1400 Ski 
TIf. 09/87 05 24 

Moervn. 7, 1430 As 
TIf. 09/94 04 67 

9 e J1i;wtt 	  

Driv-gutter 
til finalen 

I pifijespillet var det Holter, 
Lia og Herkules som fikk 
gjennomgâ av Driv-gutta. 
Holter gikk pa et solid 4-0 tap, 
mens Lia og Herkules gikk av 
banen med 2-0 og 1-0 mot seg. 
De fiittigste mâljegerne for 
Driv I puijespillet var Roar 
Martiniussen 3 scoringer og 
Vetle Halvorsen 2 scoringer. 
JØrn Ege og Christian HØe 
putta ogsà pa. 

Etter puljeseier var det Lien 
som stod for fall i kvartfina-
len. 

Lier ble kjempa i senk, og 
nok en gang tegna Roar Mar-
tiniussen seg pa scoringslista. 
Tor Wettergren lurte ogsâ 
Lier-keeper'n og med 2-0 var 
laget kiare for semispill. At 
trener Johny Kjensli sendte 
Christian HØe  utpâ i andre 
ekstraomgang mot Larvik 
Turn, var en genistrek. Chri-
stian fikk beskjed om a trâ til 
og kvitterte med A sende bal-
len bak Larvik Turns keeper 
pa sitt fØrste spark pa ballen. 
Dermed fikk mâlscorer'n ti 
Driv-gutter over seg og selv 
den rouge trener'n mista kon-
trollen for en stakket stund. 
Driv var i finalen og det uten a 
slippe inn et eneste baklengs. 
Backrekka far mye av wren 

I1 LRL 

Takk for oppmerksomheten 
ved min konfirmasjon. 

Ulf Hjellnes 

Har du problemer? 
Føler du deg ensom? 
Ønsker du forbønn? 

Eller vii du vre med pa 
vârt vennetreff? Kontakt 

Kristent Krisesenter, 
Postboks 76, 1912 Enebakk 

TIf. 09/92 72 31 

Philips stereo- 
anlegg 
selges rimelig. 

Tif. 92 45 86 e. kI. 20, 
(92 44 60, 1. 33, ki. 9.14, Lindveig) 

Nr 
det gjelder 

Alt  

dorer 

og vinduer 

til rimelige 

priser. Spell. 

Alt i glassarbeid 

utfores. 

RING 
 06/814733 

06/81 6838 

lil/estom 
Vindu & Glass A/S 

(1101. VILLA GLASS A/S) 
Sarumsgt. 38, 2000 Lillestrom 

Dorer - Vinduer - SpeI - Alt I glass 

 

S 

 

VEDLIKEHOLD 

MODERNISERING 

NYANLEGG 
Se var utstilling 
av sanitr-
utstyr - 
kjøkken-
innredning og 
baderoms-
mebler. - 
FINANSIERING 

"J"K4K4EN 
VARME A/s 

ALIT VVS RORLEC.G(R 
Slrømsv. 100, Stremmen 

TIf. 06/81 45 97 — 81 4598 

KJOPVVSHOSFAGMANNEN KJ0PVI4SH05FAGMANNEN 

COMFORTBUTIKKEN 

med installasjon- 

service 

SKI STASJON 

YE/EN 

[REOA  

Tor Veitebeig A/S 
Au). rorleggerfirma 

p.j 

BREDA INDUSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 
TELEFON 873806 
TELEFON 070828 

Drivs smàguttelag spite 
seg fram til finalen i 
GØy-cup'n. 
Bakerst fra venstre: Jon, 
Tommy, Marius, Øyvind, 
JØrn, Stian, Vetle. 
Foran fra venstre: Tor, 
Tommy, En/c, Fran/c, Ha-
yard, Bernt, Lars og Chri-
stian. I tillegg var Roar 
Martiniussen og Glenn 
Røkeness delaktig i sØlv-
medaijene. 

for den bedriften, men siste 
skanse Øyvind Sther far ta 
hovedren. 

At Driv-gutta ikke strakk 
til i finalen tok ikke suppor-
terne sá tungt. De hadde al-
lerede ftt med seg mange 
gledesstunder. 

En vellykket tur fra avreise 
pa Mjr torsdag ettermiddag 
til hjemkomst med pokal sent 
sØndag kveld I Lia. Gutta tak-
ker trener og sjáfØr Johny 
Kjensli og lagleder Per-Erik 
østli for en super helg! 



FOLLOS STØRSTE BILLEVERANDØR 

FORDSENTERET KJEPPESTADVN. 30, SKI  -  TLF. 870760 

klippepe 

Solheimasert 
1912 Enebakk 

ALARM FOR FERIEN? 

S OLH  
ALARM LEKTRISKE 

TIf. 09/92 64 20 S I G N A LA N L E G G 

INN BR U D D SALAR M 
CALLINGANLEGG 
B HA N N VERN 

SIKKERHETSUTSTYR 
VIDEOOVERVAKING 
EL. REPARASJONER 

intt- 
B EG RA yE LS ES BY RAER 

Kontaktlinser 
tilpasses 

Timebestilling: TIf. 06/81 43 91 

LILLESTROM 
KONTAKTLINSEINSTITUTT A/S 

Storgt. 21 (Fjellberghjornet) 

OPTIKER 
OLAV KJOLBERG 
GEIR KJØLBERG 
M.N.K.F. - M.N.O.F. 

Saig, innbytte, 
service 

NORSK 	 
MASKINSERVICE AS 
:Xkkeveten 42, Ski. flf. 873130 

EGET SER V/CE VERKS TED 

Fag og Service 

TIL SALGS 

10 

Ski 
Dc0r4vc1scsbVr 

CHRSTENSRUD EFTF ( 

Nordbyvn. 27, Ski 
TIf. (09) 87 30 60 

Hele dognet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byr 
gjennom 60 /r 

FOR 

HERRER 

KUN kr 

210.- 

152.- 

Kr 100. 
Apningstider 

KI. 10.00-16.00 
Fre. kI. 10.00-17.00 
Lor. kI. 9.00-14.00 

Jtczczamcz JL 

Flatebysenteret, 1911 Flateby - Tit. 09/92 83 74 

Ii 

ft  YN. ,  0;;Y:e  T I L B U D on 

(elier mer) betaler vi for din I 	bil 
ved kjØp av hrukt eller ny bil til over 60000.- 

MEGET GOUT UTVALG I BItER 
FOR OMGAENDE LEVERING 

MEGET GODE GARANTIORDNINGER 
GUNSTIG FINANSIERING GJENNOM 

VART EGET FINANSSELSKAP 
TORSDAG APENT TIL 19. LORDAG TIL 14 

FOLLO AUTOCO 

Skovgaard Kjokken & Interior A.s 
SVELLEVEIEN 29, 2000 LILLESTRØM - TELEFON 06/8184 15 

Apningsticier: Mandag-fredag 9-17 • Torsdag 9-18 • Lørdag 9-14 

Er du kvalitets- og prisbevisst? 
Vi har ãpnet fly braflsjeforretning. 
Dauske kvalitetskjøkken og -baderomsinnredninger 
direkte fra fabrikk. 
I forbindelse med 
âpningen gir vi hele 

pa innredninger til de 10 første  kundene som bestiller. 
Tilbudet gjelder selvfØlgelig alle modeller. 

30%'// t rabatt 

Uansett hvilken type kjøkken og bad du velger, er du sikret gjennomført dansk 
mØbelhãndverk fra en produsent som setter kvalitet framfor masseproduksjon. 
- Du finner oss i den gamle innkjøringen til A/S HØvellast (tidligere LillestrØm 
Dampsag & HØvleriL - VEL MØTT! 

Billig renhold 
Alt i renhold utfores, ogsá privat. 

Ring oss og spar penger. 
Vi er billigere enn de fleste. 

Aabergs Renboldsservice 
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6 

Tit. 02/27 02 23 - 02/29 15 27 
mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 92 2610 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Vekstjord - Hagebark - Sand 
Flere kvaliteter pa lager 

Sondager stengt 
Transport ordnes 

FOSSUM JORD 
/120 S4T9 

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

SILDNES NATURSTEIN 
MONUMENTER SKIFER MARMOR 

Kroervn.115-1430 As •TIf. 09-94 33 33 



effiiflflctt 

3 
BIL RØRLEGGER EIENDOMSFORM. RAMMEVERKSTED 

Audi Erting Rod A/S 

Godkjent regnskapskontor 

Medlem av 
1AFNorske Regnskapsbyrhers Forening 

Po 
1912 Enebakk 

SPESIALFORRETNINGER GLASS 

Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

REGNSKAP 

CbQkk 

EPJEBAKK Bit VERKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bâtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjep din nyc el/er brukte bil hos oss. 
TIf. 88 16 15 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Roll Nfflssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGG OG ANLEGG 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

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 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

TIf. 09/9265 43 
Mobil 094/37 548 

Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 
Fast pris 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

Kjøpe eller seige 
elendom? 

Kontakt: 
TRYTI EIENDDMSMEGUNG A/S 

Bevillingshaver: Ad. Helge A. Tryli 
Fjellveierr 55, 1914 Ytre Enebakk 

TIf, 09/9255 70 	- 

ELEKTRI KER 
INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BRENOJORU 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el- instal lasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

Grendesenteret, 1911 Flateby 	(J. 
111.928049 

-t 	 Apningstider 
Man. 	 stengt 
Tirs., tors. 	 9.00-17.00 
Fredag 	  11.00-19.00 
Lordag 	 9.00-14.00 

1-lilsen Ase Mette 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 

Man,-fre. 10.00-17.00 
Tors. 10.00-18.00 
Lør. 9,00-14,00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Enebakk glass 

Alt / glassarbeid 

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

Laste- og personbilverksted 
Pei Rud Industrifelt 

Wilhelm Helgesen Motor AS 
1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90 

utfører alle typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LORDAGER ETTER AVTALE 

Galleri Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galleri - innramming 
Gulimedalje i innramming i 1989 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Sa/gav 
meda/jeskap og innrammede akvare/lavtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsà kveldstid 

c gn skapukonto r 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tit. 09/92 64 33 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rbdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4774 

RESTAURANT 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

Alt i mat til hverdag 09 fest. 
Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

,iculakL' 16i/r)e cj JiOk. ,00k'/o) 
Enehakk Finasenter, 1912 Enebakk 

TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

* Saig og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

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

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØAER ALT I RØRLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 92 43 54 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

TANNBEHANDL.. 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

Tif. kI. 8.00-15.00 	 92 87 39 
hf. utenom kontortid 	92 80 31 

	

Kvelder, etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTE KN IKE RIM ESTER 

LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 09/92 46 82 

TRAFIKKSKOLE 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

OppIr/ng pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tit. 87 37 10 

Masse A - Masse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fyilmasse 

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

TIf. 09/9263 03 
stboks 24 	

KER. 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNB.VN. 2, 1400 SKI -TLF. 87 37 37 

TØmrer- 00 snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 
Utforer all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner, 

modernisering, flislegging og tapetsering. 

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

KVIKI( RENS 
czJazamz 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

Brodrene Sandâs A/S 

Transport - dumperbil og bil m/kran. 
Pukk - sand 

Korn, gjodsel og kraftfôr 

1911 Flateby 
TIf. 09/92 88 71 - 92 81 46 

Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

BYGG- OG TOMMERMEST[R 

Per-Erik Ostlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

TEGNING - PROSJEKTERING 

TIt. 09/92 43 40 	Mobil: 094/30 295 

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

SKEUSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. RiisgSrd, K'eller 
(skill Ira Fetvn. v/llyplassen) 

Apningstider: 8.30-15/17-19 
Timebestilling 06/87 85 00 el. 

((DROP-IN,) 8.30-14. Stengt heig. 

TEPPE - ENGROS A/S  
ALT I TEPPER 

06 GULVBELEGG 

TI1. 92 80 21 	1911 Flateby 
Mobil 030/06 359 

Aage W. $varthoel 

Tipp-bil transport 

V. Enebakk 09/92 41 84 

I 

Eli_AG 	
-- -- 

FRISØR 

/V 	7/O1? Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 
TIf. 92 82 90 

Asveien 7, 1911 Flateby 

SPESIALFORRETNINGER 

1hIlmF. 
WIFSEF 

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrøm - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 09/92 62 94 
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Vintervarme med Iavprisgaranti 

Kun 7 dager'l env. 
Bestill parafin eller fyringsolje for 15. juli, 
sá er du sikret var laveste listepris fra 

11 
NOROL 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L 

Trinto Verksted A/S 
TIf. 09/92 55 55 

TIf. 094/14 469 

1. mai til 15. 
september. Rentefri beta-
Iingsutsettelse til oktober! 
Tilbudet gjelder kun 
villa- og rekkehuseiere. 

AVISEN KOMMER 
*fr kfrP pkinIegy 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Garasjetexas pa Lotterud 

Bygningsra'det anmelder Barb 
Bygningsrádet anmelder nã Magne BarbØl i BrØ-

drene BarbØl A/S for ulovlig oppføring av fern garasjer 
i Rugveien pa Lotterudfeltet Garasjene er satt opp 
uten a ha innhentet byggetillatelse og uten at byg-
ningsrnyndighetene har godkjent ansvarshavende. Fi-
re av de fern garasjene er dessuten piassert slik at ta-
kutstikkene havner inne p naboeiendornrnene. 

Dag Johnsen i Rugveien 32 er en av de som harfUtt takutsti/cket pa naboens garasje 
inn pa tomta si. Bade han, og andre beboere pa Lotterud er inderlig harme over Bar-
bØls framgangsmäte. 

Etter flere henvendelser fra be-
boere pa Lotterudfeltet ble saken 
tatt opp i full bredde i siste mote 
i bygningsrádet. I første  omgang 
ble det enstemmig vedtatt a an-
melde Magne BarbØl for for-
holdet. Pa bakgrunn av de til-
standene som râr, blant annet pa 
Lotterudfeltet ble ogsá tanken 
om 5. frata ham godkjennelse 
som ansvarshavende drØftet. 
Bygningssjef Stein Marsdal ga i 
saksframstuhingen utrykk for at 
man ikke pa det navrende tids-
punkt burde frata Magne BarbØl 
den generelie ansvarsrett, men i 
fØrste rekke komme med en ad-
varsel, samt anmelde ham for for-
holdet. Det blir ogsa pekt pa at 
det ikke er fØrste gang BarbØl 
har vrt i konflikt med bygnings 
og godkjenningsmyndighetene i 
kommunen. 
Bygningsrádet gikk i motet 

torsdag kveld inn for at man i til-
legg til a anmeide Magne BarbØl, 
ogsâ sender en skriftlig advarsel 
til ham nár det gjelder hans gene-
relle godkjenning som ansvars- 

havende i Enebakk. Dersom hg-
nende brudd pa lover og bestem-
melser gjentar seg, vil han bli fra-
tatt den generehle godkjenning 
som ansvarshavende, og det kan 
bli for ailtid. Vedtaket i byg-
ningsràdet var enstemmig. 
Til bygningsrádets mote forelá 

det sØknad fra Magne BarbØl om 
byggetillatelse for de fern gara-
sjene som ble bygget i 
fjor.Byggetillatelser ble gitt pa 
betingelse av at det legges fram 
skrifthig samtykke fra eier av na-
boeiendommen nar det gjelder 
plasseringen av garasjene, som 
altsâ i fire tilfeller strekker seg 
inn pa naboeiendommen. Hvis 
BarbØl ikke kan legge fram slikt 
samtykke, ma byggene flyttes 
slik at de kommer minst 1 meter 
fra nabogrensen. 
- Vi flkk nabovarsel pa gara-

sjen pa nabotornten den 25. mali 
pr fortehier Dag Johnsen i Rug-
veien 32. Takutstikket pa gara-
sjen i nr 42 er 10 cm inne pa eien-
dommen hans.- Men garasjen 
hadde jo da allerede statt der i  

innpa et âr. Og dette er ikke det 
eneste kritikkverdige forholdet 
her. Pa salgsprospektet ble av-
standen mehlom de to husene her 
oppgitt til 12 meter, mens den i 
virkehigheten er atte. Siik er det 

over hele iinja her. En annen ting 
nár det gjelder huset mitt, er at 
folk i omrádet har fotalt meg at 
det ble fylt inn til grunnmuren 
med •lefrè Deter Hike 
belt. Ved et ars befaring vii jeg 

forlange opplysninger om hvor-
dan tilfyhlingen er utfØrt. Er det 
ikke tilfredstIIlende gjort kom-
merjeg til a ga videre med saken, 

Strid om 
Bakkehagan 
Det har blast friskt i teknisk etat om reguleringsplan 
for Bakkehagan pa Fiateby. Striden har stãtt om bred-
den pa offentlig vei. Mens bygningssjef Stein Marsdal 
mener at pianen ma tilpasses forhoidene i omrãdet slik 
som de er, sier teknisk sjef, Torgils Opedal at han ikke 
vii avvike fra vedtatte veinormer. 

Mandag behandlet formann-
skapet saken. Rádmannen had-
de lagt seg pa linjemed teknisk 
sjef, og anbefaite a ikke godta 
den foreliggende reguierings-
planen. Formannskapet var 
imidlertid av en annen oppfat-
fling, og gikk enstemmig inn for a 
godta planen. 

IfØlge vedtatte veinormer skal 
bredden pa offentlig vei vre 8 
meter. I det foreliggende plan-
forsiaget blir den 5, og teknisk 
sjef mener at det VII avstedkom-
me Økte utglfter for komrnunen, 
som da vil matte kjØre  bort snØ 
om vinteren. Bygningssjefen me-
ner at man umulig kan bruke 
eksisterende veinorm her, fordi 
det vii medfØre at man ma rive  

eksisterende bebyggelse. Han 
sier at snØbrØytingen  ikke vil 
medfØre det problem som tek-
nisk sjef antyder. 

Reguleringsplanen det dreier 
seg om omfatter 50 daa som gren-
ser til rv 120 1 Øst, grendesenteret 
i sØr og boiigomradet i nord. Det 
omfatter boliger og tre ubebygde 
tomter, sanit omráde for forret-
finger og offentlig formal, bygge-
omráde for forretning, og offent-
lig traflkkomrade. Det er ogsâ 
lagt inn gang og sykkelvei, samt 
felles avkjØrsel og felles parke-
ringsplass. 

Kommunestyret skal avgjØre 
saken i august. 


