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26 uten 
skoleplass 

Etter aiinet inntak til de videregâende 
skolene, har 26 av ârets niendekiassekull 
i Enebakk pa tilsammen 170 fortsatt ikke 
fãtt skoleplass. Av de 170 elevene var det 
168 som søkte videregáende skoler. 

Na er det fortsatt en sjanse 
for de 26, idet tredje inntak 

enstâr. Det blir foretatt I be-
gynnelsen av august, og det 
vii antagelig bli nok et inntak 
fØr skolestart far Vignett opp-
lyst ved inntakskontoret. 

Terskelen til f.eks. almen- 

faglig er relativt hØy  i âr. For a 
komme inn pa As var grensen 
42 poeng. pa Ski 43 poeng, og 
pa LiiestrØm videregàende, 
40 poeng. I denne poengsum-
men er inkludert de fire til-
leggspoengene som niendek-
lassingene automatisk far. 

Stj al v &pen og 
morgengave 
Mens brudepar og bryllupsgjester 
koste seg i Sandvigen restuarant etter 
vielsen , brøt uvedkommende seg inn I 
deres hjem i Ekebergdalen og stjal 
smykker, vãpen og kontanter. Blant 
smykkene som gikk med var ogsi 
brudgommen, Petter Otto Sollies 
morgengave til sin kone. 

Innbruddet i del nybakte 
brudeparet Sollies hjem i 
en av hgningserne pa 

Ekeberg gârd, skjedde Iør-
dag mellom klokka 18.00 

Forts. side 2 (1) 

Hiemmeseier i Enebakk Open 
0 

Nøyaktig en uke etter 
at Ingar Pedersen,(19), 
ble tildeit kongepoka-
len for et hopp pa 44,9 
meter i senior NM pa 
vannski,klemte han til 
med ny personlig re-
kord pa 47,4 meter. Det 
skjedde under Enebakk 
Open pa Mjr i helga. 

42 vannskikjØrere fra 
hele landet deltok i 
stevnet. 

Det ble Ingar som 
gikk av med seieren 
sammenlagt. De andre 
enebakkingene mar-
kerte seg ogsã bruk-
bart. Blant annet ble 
Line Tostrup nr 1. i 
trick. 

Se side 3 Ingar Pedersens innsats i Enebakk Open lover godt for nordisk mesterskap i 
Tampere til helga. Line Tostrup liar ogsâ grunn til a vcere fornØyd. 1. p lass i 
trick og 2. plass sammenlagt i delfinklassen har 13 - ârige Line all grunn til a 
vcre fornØyd med. 

Nr. 28 Onsdag 26. juli 
	6. ãrgang 	Lossaig kr. 5.00 

	Lokalavis for Enebakk 

Travelt for 
fotball - 
folket. 

Fotballen 	ruller 
igjen for fulit i Dana 
- Cup i HjØrring.  Det 
vii Si 2. runde. 1 del 
av denne cup'en som 
etterhvert konkur-
rerer med Norway 
Cup om spillere fra 
hele verden, er a!- 
lerede 	unnagjort. 
Mandag startet 2. 
del, og finalene gâr 
fØrstkommende lØr-
dag. Fra IL Driv del-
tar det i ár 3 lag, 
nemlig guttelag, ju-
nior darner, og piker. 
Fra Enebakk IF, har 
vi ikke klart a bringe 
pa det rene noyaktig 
	- ,O: mange 

hvilke lag som del- 
tar i Dana - cup i ar. 
Derimot vet vi at 
Enebakk IF deltar 
med fern lag i ârets 
Norway Cup, som 
starter 	førstkorn- 
mende søndag. La-
gene er gutter, smá-
gutter, piker, lillepi-
ker og junior. Fra IL 
Driv deltar fire lag, 
nemlig junior, Smâ-
gutter, og to hue-
puttlag, et sjumanns 
og et ellevemanns. 
Finalene i árets Nor-
way Cup gár pa Bis-
lett pa lørdag. 

Politi- 
runden 

Innbrudd 
Natt til mandag var 

det innbrudd i en bil 
som sto parkert ved 
Malersvennenes ferie-
hjem pa Holtop i Ytre. 
Tyvene fikk med seg to 
høyttatere (Pioner ), 
samt 10 - 15 kasetter. 

Biltyveri 
I tidsrommet sØndag 

Forts. side 2 (2) 



Olsokstevne 
Dc siste ârene har det vrert vanlig her i Enebakk 
mot.es til stevne ved olsok-tider. Slik blir det ogs i r. 
Dagen er 30.juli. Det blir først gudstjeneste i Enebakk 
kirke v/øvstegrd. SA Or en til bygdetunet hvor det blir 
anledning til 	kjøpe fløtegrøt.Det blir ogsâ omvisning 
pa Bygdetunet. Enebakk menighetsrad star for 
arrangementet. 

S.H. 

Ikke ring ned 
ligningskontoret 
Etter en artikkel i Akershus Arbeiderbiad for kort tid 
siden, har det vrt telefonstorm til ligningskontoret. 
Mange har oppfattet innhoidet i artikkelen slik at det 
bare er a hive seg pa trãden sfl vii kontoret gi hjeip til 
utregning av árets skatt, og utbetale tiigodehavende 
nã. 

Ski 
Bcravctsesbvra 

0 CHRSTENSRUD EFTF. . 

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

Hele døgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Oniner all 

Follodistriktets byra 
gjennom 60 fir 

30. juli: 
11: Enebakk kirke v/Øvste-

gãrd. Olsokstevne. 

Hei John (Rusti) 
Den dagen du fyite 23 
da var du ikke her a Se, 
men nfl nflr du har kommet 
hjem, 
Ønskes du til iykke 
med en stor kiem. 

Opphavet 

Midten av juni den gikk sfl 
fort, 
tror du ikke vi glemte det 
bort. 
Ingvili ble 16, du store mm! 
Men hilsen skal du ffl, 

og i Vignett skal den stfl. 
Fórsinket gratulasjon med 
stor klem fra Trine og Kjer-
sti. 

Preben Bergdal 
fra Fiateby 

Gratulerer med 1-flrsdagen 
som var 19. juli. 

Hilsen farmor og farfar 
og alle de andre i familien 

vâpeniyveri, sier betjent 
Hollen ved lensmanns-
kontorel. Det ble stjalel 
bade pistol og hagle, samt 
ammunisjon til disse 
vapnene. Vi er derfor svrt 
interesserl i a komme i 
konlakt med folk som har 
sell noen i del aktuelle 
omrSdet i tidsrommel da 
lyveriel ble begatl, sier 
Hollen 

F' 
kveld til mandag for-
middag ble en Saab 900 
turbo med reg.nr. HJ 
51573 stjfllet fra øde-
gflrdsliveien I Vflglia. 
Politiet er interessert I 
opplysninger. 

Innbruddsfor-

sOk 

Mandag kveld var det 
innbruddsforsØk i en 
villa i Revefaret, men 
alarmen gikk, og syn-
derne stakk av uten a 
ffl med seg floe. 

Tirsdag 	morgen 
k1.02.45 var det inn-
bruddsforsk i Candy 
Shop pa Senteret i Yt-
re. Tyvene brøt opp en 
dØr, men alarmen gikk, 
og dermed stakk syn-
derne av uten a fA med 
seg floe. 

Ikke mer til 
0 ungdomslan 

Førstkommende mandag skal forinnnskapt La stil-
ling UI om ungdomslAnets utl&SnkVwsiarbruumes. - 
Tidligere har kvoten vrt pa 300.000 kroner, mens den 
for innevrende ár er satt til 150.000 kroner. 
Teknisk etat ba i brev av 10.inai formannskapet vurde-
re en fordobling. 

'of neti to 2 

Verver du 
en abonnent - 

da blir 
JIijjntt-trøya di 

Har du problemer? 
FØIer 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 

0 
og 20.00. Foreløpig  har 
eieren ikke hell oversikt 
over all som ble stjalet. 
Tyvene 10k seg inn i huset 
ved a knuse ei rule i 1. 
elasie. 

- Vi ser megel alvorlig pa 
denne saken, fordi del 

ogsâ dreier seg om 

KUN KR 

100.- 
UT ARET 

Dette er belt feil, sukker en 
oppgitt ligningssjef, Jacob 
Mysen.- Vi er nfl midt i utregning 
av firets ligning som vi regner 
skal vre kiar i begynnelsen av 
oktober. Ffir vi stor pa- gang av 
denne typen henvendelser blir vi 
svrt heftet, og derfor vinner alle 
pa fi ikke kontakte oss med det-
te. 

- Vi bar vrt snille og hjulpet 

Det var husnemnda som i slut-
ten av april ba om at kvoten mat-
te tas opp til vurdering De fant 
det beklagelig at kvoten var sfl 
drastisk redusert samme fir som 
tomteselskapet legger ut nytt 
boligfelt for selvbyggere. 

Det er Jorunn Buer, Ap som har 
bedt om a ffl lagt fram teknisk 
etats henvendelse som egen sak, 
etter at den ble lagt tram som re-
ferat i formannskapet i mai. 

Rfidmann Bjorn Halvorsen inn-
stiller pa at utlflnskvoten ikke 

I underetasjen pfl 130 kvm som 
nfl er under oppfØring skal det bli 
barnehage med plass for 32 barn. 
12. byggetrinn kommer mØtesal 
pa 80 kvm, et mindre mØterom 
og kjØkken. I tillegg til dette 
kommer en sidefiØy pa 20 kvm til 
menighetens kontorer. og i 2. eta-
sje grupperom for speidernes 
aktiviteter. 

Hel senteret er kostnadsberegnet 
til 1,6 millioner. Lfin pa 800.000 i 
husbanken skal finansiere barne- 

folk med utregning av firets 
skatt, og hjulpet dem med fi skri-
ye sØknad om utbetaling av for-
skudd. Men dette har vrt unn-
tak , og skal ogsfl forbli unntak, 
understreker ligningssjefen. Han 
legger til at det vanligvis er i til-
feller hvor folk har store tilgode-
havender, og under spesielle om-
stendigheter at man har gjort 
unntak. 

blir forhØyet  i innevrende flr. 
Han begrunner det med blant an-
net lay sØkermasse. I innevren-
de fir sØkte tre om ungdomslfln, 
og to fikk innvilget, mens den 
tredje sØkeren hadde for kort 
botid. Rfldmannen tror at sfl ffl 
sØker fordi etableringslflnene er 
gunstigere enn ungdomslflnene, 
slik at de fleste prioriterer det 16L-
net. 

Han mener at hele boliglfin-
sordningen bØr  vurderes pa nytt i 
forbindelse med budsjettbe-
handlingen. 

hagedelen. Stiftelsen bar selv 
skrapt sammen 300.000 kroner, 
og kalkulert med en dugnadsinn-
sats pfl 200.000. Dessuten er det 
gitt tØmmer for 50.000 kroner. 

Formannskapet skal behandle 
stiftelsens sØknad om 200.000 
fØrstkommende mandag, og rfld-
mann BjØrn Halvorsen foreslflr fi 
vurdere et eventuelt tilskudd i 
forbindelse med budsjettbe-
handlingen for 1990. 

r leg har vervet en NY abonnent: 

Navn: 	  

Adr. 	  

Postnr 	 Sted: 	  

Abonnernentstilbud Ut firet kr 100.- 

Mitt navn er: 	  

Adr. 	  

Postnr 	 Sted: 	  

Postboks 62, 1912 Enebakk 

Eller ring oss. 
hf. 92 65 50 - 92 65 40 

Menighetssenteret 
sØker om tilskudd 
Stiftelsen Mari Menighetssenter har sØkt kommunen 
om et tilskudd pa 200.000 kroner til bygging av menig-
hetssenteret. 
1. byggetrinn er nã godt i gang, og skal, etter pianen stfl 
ferdig i oktober. Nãr 2. byggetrinn skal bli ferdig er av-
hengig av den offentlige støtten heter det i søknaden. 

1 



Vennskapskommune, hva er det? 
Som et svar pa innlegg med 

ovenstâende tittel i Vignelt den 
12.juii skaijeg i korthet anføre. 

Kommunestyrene i Enebakk 
og Hammarø vedtok i 1988 a 
opprelte vennskapsforbindeise 
mellom kommunene. 11988 og 
i førsten av 1989 var det noen 
fâ kontakter mellom disse to 
kommuner. Den første kontakt 
av noe større bredde fani sted i 
Hammarø i forbindelse med 
Vanernveckan 26.juni og 2.juli i 
âr. Hammro kommun inviterte 
til dette. fra Enebakk 
kommunes side ble det arbeidet 
for a fâ et sâ alisidig spekter 
som mulig med innslag fra 
kulturlivet i Enebakk. Del 
praktiske opplegg i Hammarø 
sørget Hammarø kommun for. 

Første gang et slikt større 
arrangement foregâr, er del 
naturlig at del gjøres bade gode 
og mindre -ode erfaringer. Ett 
punkt for sistnevnte var at flere 
aktiviteter foregikk samtidig 
30.juni - 1.juli, slik at f.eks. 
undertegnede ikke fikk 
mulighet for a vre til stede 
ved noen av fotbailkampene. Pa 

grunniag a' ulike erfaringer har 
jeg den 4.juli sammen med kul-
tursjefen innbudt representanter 
for alle kulturorganisasjoner 
m.fl. som deltok i Hammarø, 
bl.a. Driv v/Aud Aslakby, til et 
mote 8.august for a drøfte 
erfaringer vi nâ har gjort., og 
tanker og ideer for videre 
samarbeid. Del er yel naturlig at 
vi da og der tar opp de 
forskjellige spørsmâl i sakens 
anledning. Det er sikkert mer 
frukibart enn kommunisering 
ved avisinnlegg. Ingen kan yel 
foivente at alt fungerer perfekt 
første gang. La oss sammen 
finne ut hvordan vi skal gjØre 
det bedre senere. 

For øvrig vii jeg nevne at de to 
kommuners delegasjoner med 
kvinner og menn fra politisk og 
administrativ ledelse hadde 
mote 30.juni for a strukturere 
del fremtidige samarbeid. 

Det ble enighet om: 

1.Kommunenes ledelse er 

ansvarlig for at vennskaps-

forbindelsen ulvikies. 

2.Det tas sikte pa a utbygge en 

nr og praktisk kontakt 

mellom kommunene for Ut-
veksling av erfaringer m.v. 

under den hensikt at begge 

kommuner skal kunne bli 

bedre Ijensteytere for inn-

byggerne i kommunene. 

3.Kommunene skal bidra 

aktivt lii en alisidig kultur-

utveksling mellom komm-

unenes innbyggere. Del 

gjelder forefinger og lag av 

ulike slag (bl.a. idretts-
foreninger), kunsinere m.v. 

Jeg haper dette kan bli til bâdc 
glede og nytte for oss som bor i 
Enebakk, sâvel som dem som 
bor i Hammarø. 

Ordfreren i Enebakk 

den 14.juli 1989 

Käre Kjølle 

Ingar klar for VM 
Ingar Pedersen har nã det alter beste utgangspunkt 

bade for Nordisk vannskimesthrskap i Tampere i Finntand tit helga, og for 
VM i Florida 1. - 3. september. Sammenlagtseier, og fly persontig rekord i 
hopp pa 47,4 meter pa Mjer i helga,smaker godt for selvtiltiten foran seson-
gens store utfordringer. 

JIijutt 

FRITT FORUM FRITT FORUM 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for lange innlegg etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt, men re- 

daksjonen ma ha navn og adresse. 

Underlig i 
trange t I*der 

Av mer og mindre pálitelige kilder liar jeg latt meg fortelle at per-
sonalet i Kirkebygden barnehage allerede har vrt pa plass i innpa to 
maneder. 

savidt jeg husker skulle barnehagen startes opp 1. august, og jeg 
mener ogsa a ha lest at ved den offisielle apningen tidlig i var var det 
meste pa plass av utstyr og andre nØdvendigheter. Hvorfor da stØrste-
de!en av personalet ná liar vrt pa plass i to mâneder er meg ube-
gripelig. For har vi ikke til det kjedsommeiige hØrt  om kommunens 
darlige Økonomi. Sâ darlig var endogtil Økonomien at ansvar!ige og 
alvorlige menn i kommuneadministrasjonen vurderte a la den nye, 
fiotte barnehagen bli staende tom hele áret. sa presterer altsa de sam-
me profetene a pâdra seg lØnnsutgifter for personalet lenge fØr tida. 
Det ryktes endogtil pa bygda at kokka er pa plass, men det kan umu-
hg stemme??? Her skulle det jo spares flere hundre tusen pa lønnsut-
gifter. Det er nesten sá en undres pa om poenget er a demonstrere for 
barnehagetilhengerne hvilke katastrofaie fØlger denne oppstaringen 
Mr. Og sa kan de ansvarlige for den miseren det vre seg militante 
rØdstrØmper, husmØdre eller teite politikere ha det sá godt og se hva 
de har stelt i stand... Na er det vel sâ at planlegging ma til. Men nar 
da styreren i barnehagen ankommer teamet ienge etter at andre an-
satte for!engst liar fàtt sin lønningspose, ja da ma det vre tillatt for 
en stakkar a undres. For leit vine detjo vre om sjefen ikke var enig 
de det som planlegges. Da kan det bli nye runder, og nye utgifter 	 

Alle var glade da bygda endehig skulle fA en barnehage med piasser 
for barn fra 0 - 3. Skuffelsen ma derfor vre stor hos mange, dersom 
de ryktene jeg har hØrt er riktige. Det sies at ansatte I barnehagen liar 
forsynt seg kraftig av ciisse plassene, og at lite blir igjen til andre som 
trengte plassene sà sart. Deter jo et tankekors at kommunen asette,  -  
folk til a passe sine egne unger, mens kanskje mer trengende hva vet 
jeg 1 fortsatt ma benytte seg av dagmammaløsninger som de alitid liar 
gjort, for at familien samlet skal kunne brØdfØ seg,og betale til felles-
skapet. 

Forundret politiker 

Ingar er den eneste enebakk-
deitageren bade til nordisk og 
VM. Forrige uke var hele den 
norske vannskieliten som er tatt 
ut til nordisk samlet pa Mjr til 
opplading, som ble avsluttet 
med Enebakk Open, hvor ogsá 
flere av de yngre enebakkjØrerne, 
deribiant Line Tostrup,(13) opp-
nádde fine resultater. 

Ingars sammenlagtseier stevne 
var suveren, men i hopp ble det 
et spennende oppgjØr mellom 
ham og Ola Tomter, Slâstad. Un-
der lØrdagens kvaiifisering hop-
pet Ola Tomter 47,7 meter.mens 
Ingars beste hopp lØrdag var pa 
45,4 meter. 
SØndag dro imidlertid Ingar til 
med et hopp pa 47,4 meters, 
mens Ola Tomter stoppet pa 
45,9. Lise Elgesem,Kvelde, som 

ogsá er tatt ut til VM sammen 
med Ingar og Ola hoppet 29,2 
meter. 

Som kjent truer dárlig Øko-
nomi i Vannskiforbundet norsk 
deltakelse i VM i Florida. Men de 
tre VM - deitakerne har satt I 
gang kroneruiling for a skaffe seg 
de 60.000 kronene som skal til. 
Til VM vii de. Under helgas stev-
ne ble det samlet inn 1250 kroner 
til formalet. 

Jeg kommer heit sikkert til a 
dra, sier Ingar, og er like over-
bevist om at han har noe der a 
gjØre. Noe han til fulle liar bevist 
sa iangt i sesongen. 

Resultater 
Jan Andre Delbeck ble nr 4.  

sammenlagti delfin herrer, med 
359.5 poeng. I Delfln darner ble 
Line Tostrup nr 2. sammenlagt 
med 290,4 poeng. 

I junior, herrer ble Thomas Tost-
rup nr 3. sammenlagt med 566 p. 

I senior, herrer ble Ingar Peder-
sen nr 1. sammenlagt med 1617,7 
poeng, mens konkurrenten, Ola 
Tomter havnet pa 1018. Pa 4. 
plass kom Geir Nilsen, Enebakk 
med 699,5 p, og pa 5. plass Tho-
mas HØvik med 569,5 p. 

I hopp ble Ingar Pedersen nr 1. 
med 47,4 m og 643 p., og han vant 
ogsa slalom med 664 p. 

Line Tostrup ble nummer 1 i 
trick (delfin dame) med 340 p, og 
Jan Andre Delbeck ble her num-
mer 4. (delfin herrer. 
Her havnet Ingar pa 2. plass i sin 
klasse. 

Dagmamma ledig 
i Váglia fra ca. skolestart. Har selv clatter pa 3 ãr. 

Henv. tlf. 92 50 26 (bortreist uke 31) 
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Aslaltering - transport 
og graving 

utføres. 

Henv. tif. 92 89 78 etter kI. 19.00 
Asfalt og Graveservice_j  

ALARM FOR FERIEN? 

s0 IH E I HSolheimasen 

ALARM LIE K TR IS K E 1912 Enebakk 

hf. 09/92 64 20 SIG NALAN LEGG 

VINN OPPTIL 
5 PENGEPREMIER 
PA SAMME LODD! 

4engelftteriet 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226' 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

IA i 

1! 5 varianter 

PR. KASSE + PANT 

• $.I1RE 8ILLIOERE • 84R 8ILLIGER, 

p1 

•1 

TIL HVERDAG OG FEST 
ER STORDALEN BEST 

Vi Tarer varer ha: Diplom-Is - Maarud . Nora - Rhigsnes - Tledemanns m.m. 
APNINGSTiDER: Mand.-tred. 10-17. Torod. 10-19. Lord. 9-15. 

Tunct Brusshop 
Krákstadveieri 90 - 1400 Ski - T.  : 
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1912 Enebakk — TIf. 92 62 46 1914 V. Enebakk - TIf. 92 52 95 

H-vinduer og dører 
Strømmen 	heve-/skyvedor, 
Strommen sikkerhetsdor, fast 
vinclu, kjellervindu, blyglass-
vindu, tundører, sprosseram-
mer, Sweedor utgangsdoter 

Be om ti/bud: 

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

Vekstjord - Hagebark - Sand 
Flere kvaliteter pa lager 

Sondager stengt 
Transport ordnes 

POSSUM JORD 
1120 de49 

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

Restparti av 

HAGEMOBLER V- 

GRESSKLIPPEREpa' lager 

Lescha BETONGBLANDERE 
KJELER dlv. str. teflonbelagte 
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Saig, innbytte 
service  
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SILDNES NATURSTEIN 
MONUMENTER SKI FER MARMOR 

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

Billig renbold 
Alt i renhold utføres, ogsà privat. 

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

Aabergs Renholdsservice 
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6 

TIf. 0212702 23 - 02/29 15 27 
mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18 

Med lysarmatur, men uten servant 

COMFORTBLJTIKKEN 
Tor Veiteberg A/S 
Kjeppestadvn. Tif. 09/87 08 28 - 87 35 06 Ski 

-_ooiriod 



TILBUDENE WELDER 
TORSDAG, FREDAG 
LORDAG 

GRATIS IARKERINC! 
NORGES STURSTE DAGLIGVAREFORRETNING! 

i     ,.  unrn H itnilum 

I ui,uiiiiii 	i.-." 

M-0 

Iir11;tri'   

90 PR. KG 
134.70 

FAA KJ0TTDISKEN: 

SOMMERKOTELETTER 

GULROTTER 
I BUNT 

10K 
I BUNT 

9
90. 6 
90 

FRA KOLONIALEN: 

100 G 
LEVERPOSTEI FS 
	 3 30 

POMMES FRIllS 
SUNCO 
700 G 

900 
FRANSI( GRONNSAK- 990 
BLANIJIPJG 300 G 

MYK-IS 
2 Liter ASS 

GRATIS ISPINNE1790  
TIL BARNA 
LORDAG!!!  

SKJI[REFJIk 
IPLAST 39 

2950 

2450  

1990  

4800  

790 

29°° 
990 

9800  

3900 

FAA KJOKKENAVD.: 

I{AKEDEKSfl 
I PLAST .1 LI. - 

MANIIEU(VEBN 

KJOTTKVERI'J 

SYLTETUYSKAL. 
GLASS, 19.50 

DESSERTSETT 
GLASS. 7 DELER 

BOMST[R VASE 
GLASS, 17 CM HOY 
FBOKOSTSETT .1 PERS INNEH 4 KOPP/SKAL 4 ASJETTER, 4 006EGLASS LYS OG MORK LILA I GOYAL KOMBII4ASJON! 
STOLPLJTER 70 MM NATUFIFARGET I SLITESTERK BOMULL 89.- 

SAFARICOOKIES 
13.55 

TAFFEL- 
CHIPS 
250 G 
19.- 

BADEHANDKLE 4500 
70>'140 CM 
STERKE FARGER 

TOALETI- 
PAPIR 795 
SOFT 
6 PKN. 

GRILL 
PBLSER 
STABBU RET 
660 G 
62.40 2 

500 
900 

28°° 

LETTSALTET 
SIDEFLESI( I STK. 
PR. HG 13.40 

PICNICRULL VAC. 
STABBURET 
PR. HG 18.10 

REKER I LAKE 
300 G 

IIAMBURGERSROD 
BSTK. 17.90 

 

SJOKOLADE- OG 
JORDBIERSAUS 
TIL IS 

RYVITA 
KNEKKEBROD 
400G 18.90 

50 

 

• Bytterett. Husk a ta vare 
pa kupongen. 

• Eget bakeri. Alitid terske 
brød og bakevarer. 

• Kjempeutvalg med 
kvalltet I hoysetet. 

• Tipping - Lotto 

• Smartkort/Mlni.bankkort P 

HELE DAGEN! BRUN 	

1G°° 	 LAPSKAUS 
 

FAA BAKERIET: 

NYSTEKTE 
WIENERBKUD 
VI STEKER 

HAMBURGERE 
220 G FRIONOR 
15  PRIS 

BA OKSE-
KARBONADER 

FS 1,5  BOKS 

121.- 

FAA FAYSEDISKENE: 

80 FERSK, MORNET U 
PR. KG 211.70 I 1410   
FRA FERSKVAREDISKENE: 

GRiLLWiJRS4 980 
GILD E 
PR. KG 91.50 

GULLBACON 
STABBU RET 21 80  190 G 
PR. PK. 37.30 

FAA FISKEDISKEN: 

FERSI( LAKS 
1-2 KG 
SLOYET 
PR. KG  

FAA KOLONIALEN: 

POTETMOS VAN LIG  -  490 
M/GRESSLOK, MILLS 

1900  

980 

80 7 
1180 

 

FAA SOMMEATOAGET: 

BARNEHAWDKLE 
60><130 CM, 
LYS BLA EL. 
ROSA 

SOLKREM 
PIGMENTAN 
SOLFAKTOR 3 OG 4 1990 
LANGT UNDER 
1/2  PRIS! 44.90 

STRANDSETT 
BUTTE, SPADE, RIVE, 
SILOGFORM 39.- 
PHILIPS 
REISEFØNER 
1200W 
SAMMENLEGGBAR 
M/REISEETUI 
OMSTILLBAR 110/120 V 
268.- 

FRA BLOMSTERAVD: 

50 

HAWAII-ROSE 

VINCA 

	

15°° 

EFFEKT 70 DL 

39.50 
FOSFATFRITT1190 

SKYLLE- 1190 
MIDDEL 

EXCLUSIV  - - 

FAA FAUKT-/GRONT-
TOAGET: 

NYPOTETER 10 KG 

2900 
 

TI GUL LIPTON 
50 BAGS 33.50 

3950 

900 

19800  

4L 

• 50 meter 
lerskvaredisker. 

• Egen flskeavdeling. 
• Alt du trenger 

PA ett gulv. 
• Kundevennhlg 

àpningstid. 

OP 1S
olheimm. 915  Skárer den trivelige kjempen 
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BIL RØRLEGGER EIENDOMSFORM. RAMMEVERKSTED 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

,,-

J]l1rI1.  
FIuhEFJ 

Galleri Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galleri - innramming 

Gulimedaije i innramming i 1989 

C 

Lennestadvn. 5 
1;10  1912 Enebakk 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

09 modernisering 

Fast pris 

lFaa Sy 49tr, .43 4m ir %r 1 4= 4m 
JOHN A. ANDRESEN 

Audi Erling Rod A/S 

16. 09/92 65 43 
Mobil 094/37 548 

III. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 

KR 
Godkjent regnskapskontor 

SPESIALFORRETNINGER GLASS 

ENEBAKI( BILVERKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bâtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

c/o Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

EIENDOMSFORM IDLING 

Vi ordner LAN 
for kjøper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

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

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tif. 	15 70 

1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
PIYESTE BILFORREThING 

Kjop din nye el/er brukte bil hos oss. 
TIf. 8816 15 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Rolf NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGG OG ANLEGG 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- 09 betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

TIf. 09/92 61 18 - 09/9262 56 
094/25 366 - 094/08 438 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

Kjøpe eller selge 
eiendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG AIS 
Bevd/ngshaer: Ath Helge A Tryl 
FjeIIo,er 55, 1914 Ytre Enebairk 

Tit, 09/92 55 70  

lii : I 1 111; 

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELL BRENUJORD 

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-instaUasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

ElLAG  r/ k 

FRISØR 

' 	7O1? 

DAME- OG HERREFRISOR 
SQL - PARFYMERI 

Man.-fre. 10.00-17.00 
Tors. 10.00-18.00 

Lor. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Enebakk glass 

Alt I glassarbeid 

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

SPESIALFORRETNINGER 

Laste. 09 personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

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

utforer ate typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LORDAGER ETTER AVTALE 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Saig av 
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

CnebQkk 
egnskcpkontor 

P1'F 	Medlem av 
Norske Regnskapsbyràers Forening 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsfører 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Daletjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-râdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74 

RESTAURANT 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

Alt i mat til hverdag og test. 
Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Fateby 

TIf. 09/92 88 60 

cfi,eaL'L' X111?4 aq j'('k. r,tk,'c) 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

TIf. 92 70 50 - %lobil 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 

Enebakk rorleggerliedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØRER ALT I AØRLEGGERARBE!D 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Váglivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og høytrykksspyling. 

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

TANNBEHANDL. 

Stein IJarre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 

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

TRAFIKKSKOLE 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

Oppl.ring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
hf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Masse A - Masse B 
Teorikurs — Kjuretimer 

Om nodvendig moter vi 
til kioretimer  i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fylimasse 

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

Tirs., tors. 	
1100-19.00 Fredag 	  
9 00-1&00 Lardag 	

Hilsen Ase Mette 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 92 80 49 

Apningstider: 
Man. 	 stengt 

9.00-17.00 

REGNSKAP 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

Utterer all innen nybygg, tilbygg, reparasjoner, 
modernisering, flislegging og tapetsering. 

lIt. 09/92 85 23 priv. 
Mobil: 030111 705 

KVIKK HENS 

zIteaaiarncz L95 1 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

Brodrene Sandàs A/S 

Transport - dumperbil og bil m/kran. 

Pukk - sand 
Korn, gjodsel og kraftfôr 

1911 Flateby 
TIf. 09/92 8871 - 92 81 46 

Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

D. lACO 

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 62 94 

BYGG- OG TOMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGO - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNM'JRER 

TEGNING- PROSJEKTERING 

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

• PoIiklinikk 0 Rontgen • Kirurgi 
I Lab.servicel Oppstalling opererte dyr 

SKBJSMO DYREKLINIKI( 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgard. Kjeller 
(sk/f fra Felon. v/flyplassen) 

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

"DROP-IN' 8.30-14. Stengt helg. 

TEPPE - ENGROS A/S 
ALT I TEPPER 

06 GULVBELEGG 

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

Aage W. Svarthoel 

Tipp-bil transport 

V. Enebakk 09/92 41 84 



Elva Ignar er ná i en elendig forfatning. Den gror 
igjen mer og mer for hvert ár som gãr. Beboerne i om-
rádet har flere ganger henvendt seg til konimunen for 
AL fà gjort noe med forurensingen, og problemene med 
flom og flomskader. 

Elva gror mer og mer igjen for hvert àr som 
gär. 

Bygdeboka 
I lengre tids har annet 
bind av Enebakk 
Bygdebok, garth og slekts-
historie ikke vrt a îâ 
kjøpt. Det bekiager vi. Av 
forskjehlige grunner har 
binderiet oversittet avta-
lefrister for levering. Bøker 
kasn nà @igjen skaffes. 
Bade bind I og H has pa la-
ger i ABC banks filialer i 
Kirkebygda og Ytterbygda, 
og banken yter fortsatt den 
service a ekspedere bØker 
uten utgift for kornmunen. 

Vi 	gjør 	samtidig 
oppmerksom pa at bil-
ledstoffet til bind III som 
omfatter Dalefjerdingen, 

Brevikskroken 	og 
Ytterbygda enna ikke ei 
tilfredstillende. Gamle 
bilder av hus, personer og 
arbeidssituasjoner mottas 
med takknemlighet av Ase 
Kihlerud, ABC - bank 
Kirkebygda, og Ole Weng, 
Vâgliveien 29, Ytre 
Enebakk. Vennligst angi 
bak pa bildene hva de 
forestiller. Bildene blir 
avfotografert og reurnert. 

For bind ifi gâr i trykken, 
vil teksten, som fØr nevnt 
bli fremlagt til gjennomsyn 
PA 	kulturkontoret. 
Tidspunkt vii bli kunngjort 
senere. 

Bygdeboknemnda 

Det haster med 
oppre sking 

- Slik som det ná ligger 
an, ser det ut til a bli me-
get bra kornavlinger i Yt-
re, mens det for en del av 
bØndene i Dalefjerdingen 
og Hammeren er snakk 
om en halvering av avlln-
gene, sier herredsagro-
nom Anders Lein ved 
Landbrukskontoret. 

Den store forskjellen kommer 
av at det er meget forskjellig 
jordsmonn i Ytre og de nevnte 
omrádene I Kirkebygda. - I Ytre 
er det lØsere jord som holder bed-
re pa fuktigheten. Derfor far ikke 
tØrkeperioder samme utslag her 
som i Daiefjerdingen og Ham- 

meren plaflert og svrt leirhol-
dig jord. 

Lein sier at et skikkelig regn-
vr ná heller ikke vil hjelpe sr-
hg for bØndene I Kirkebygda. 
Skaden er ahlerede gjort. Kornet 
er kort og tynt, og tvangsmodnes 
na. Derfor vii regn vre til liten 
nytte. 
- Nár det gjelder gjenvekst pa 

siioslàtt, sa star den helt i starn-
pe, og man ma regne 2. siosiatt 
som tapt, sier Lein. Men han sy-
nes det er drØyt a snakke om 
nedslakting. - Det finnes andre 
alternativer til dette, blant annet 
innkjØp av mer kraftfor gjennom 
en krise. Men det er klart at med 
bare 50 - 60 prosent avling to as 
pa rad betyr det en stor økono- 

Prosjekt Ekebergdalen ble 
iverksatt for flere âr siden, og i 
disse dager er de i sluttfasen med 
planer for hva som ma gjØres.  Se-
nere skal de vurderes av de poli-
tiske myndigheter, for noe kon-
kret kan gjØres. 

Det som fØr var en idyllisk ely 
er butt en skampiett for bygda. 
Enkelte steder er den helt gjen-
grodd, og der vannet er synhig er 
det brunt og grumsete. 
En opprenskning av elva er i hØy-
este grad nØdvendig. 
Kloakkering av Ekebergdalen 

har vrt pa langtidsbudsjettet 
lenge nok, og selv om det er kom-
munal tØmming  av septiktanke-
ne blir det en del forurensning 
som siger ut i elva. 
Jordbruket er kanskje den 

største kilden til den sterke be-
groelsen. 

Gjennom miljØpakke Romeri-
ke er det i fØrste omgang bevilget 
200000 kroner til prosjekt Eke-
bergdalen. Det blir nok en stØrre 
sum som trengs for a fá utbedret 
elva. I tlllegg til kloakkledning er 
det forsiag om samarbeid med 
vannverket for a fa lagt fly vann-
ledning 
samtidig. Gang/sykkelvei er ogsa 
med i planene, I tillegg til utbed- 
ring 	av 	eksisterende 
fylkesvei. Pa jordbruksektoren 
ma det ogsà foretas en del for-
andringer. I forbindelse med 
jordbrukstellinga skal det for-
eligge opplysninger om driften, 
om den kan legges om slik at Ut-
siget i elva reduseres. 
Et av mälene som gruppa har 

er a fá redusert forurensningen 
med 30 prosent innen 1995, men 
elveleiet vii fortsatt vre til-
grodd. sa det ma ogsa til en opp- 

misk belastning. Og selv om de 
som rammes far avlingsskadet-
rygd, sa er den bare pa 70 prosent 
av tapet. De Øverste tretti pro-
sentene ma man bare selv. 

Lite utØy 
Gledelig er det at det har vrt 

lite sopp og lite sprØyting i ar-. - 
Det er ogsa lite floghavre. Vi er 
stort sett ferdige med kontrollen, 
og sa langt er ingen nye bruk an-
grepet I innevrende ar, sier 
Lein. Det er I Dalefjerdingen og 
Hammeren man har foretatt sy-
stemtisk floghavrekontroiu. 

Det er i dag 30 bruk av totalt 
170 som er angrepet av Iloghavre 
i Enebakk. 

Bra avlinger i Ytre 

Det er ikke Sd veldig mange dr siden man kunnefiske 
fra brua her. 

renskning der. Elva ma rettes ut 
slik at den far raskere yann-
fØring, noe som igjen vil hindre 
vekaten. 

I gruppa som arbeider med 
prosjektet er det folk fra kom-
munen, fylket, vegvesenet, land- 

bruket og vannverket. 
Etter hva kommunen har erfart 
er det stor scrnrbeidsviije I alle 
sektorer -forâ fá1 
sa gjenstãr det a se om politiker-
ne er like samarbeidsvillige. 

Redaksjon og ekspedisJc 
Nyberg 
Postboks .2, 1912 Enebakk 
Telefon red. 9265 40 
Telefon ann. 9265 50 

telefax og eksp. 926004 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 19 3298 	 AviSen trykkes 


