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Norway Cup 

Gullstol for 
mãlscorer'n 

Drivs juniorlag gikk av med seieren i sin 
aller første kam i árets Norway Cup. 1 - 0 
ble sluttresultatet i kampen mot Vestli, og 
det var Lars LØkstad som scoret det av-
gjØrende málet i 2. omgang. Det skjedde pa 
tampen av en noksá laber cup - start for de 
fleste av bade Enebakks og Drivs lag. De 
fleste av váre ni lag matte notere tap i sine 
fØrste kamper søndag. 

Mandag gikk spillet sá sØla skvatt med 
full innsats og spilleglede. Og da kunne 
Enebakks IF's guttelag hente hjem en 4 - 0 
seier over Finsnes. 

Side 6 

Hurra for Lars, som s/caret seiersmälet for Drivsjuni-
orlag - det eneste lagetfra Enebakk som kunne note-
re seier i starten søndag. HØyt  i vcFret skal han, me-
ner Kenneth RØkeness og Pal Jahr. 

Fettere p0  a norsktoppen 
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Politi— 
runden 

Stjal 
stereo- 
anlegg 

Natt til fredag var det 
innbrudd i en bil som 
sto parkert ved Pers ga-
tekjøkken i Ytre Ene-
bakk. Rutene var knust 
pa begge sider av bilen, 
og et stereoanlegg ble 
stj álet. 

Søndag kveldble det 
funnet en stiálet bil ved 
Knurrestad i Ytr 
len, en Ford Fiesta, ble 
stjalet pa Kolbotn natt 
til søndag. 

Bortsett fra en knust 
frontrure hadde ikke bi-
len stØrre skader. 

Innbrudds- 
forsøk 

Bjorn Ivar Haug og Clas 
Esbjug, ekte enebakk-
fettere fra Vig1ia gjør det 
skarpt for tiden. NA-er 
de tatt ut pa* landsiaget I 
sine respektive idrettsg-
rener. Allerede før-
stkommende heig er Clas 
pA banen i Nordisk 
mesterskap i gokart i 
Uppsala. Fra 13, - 20. 
august er det Bjorn Ivars 
tur . 	 Side 5 
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Natt til tirsdag forsØkte 
to gutter a bryte seg inn 
I LØkens Matsenter i 
Ytre Enebakk. Guttene 
ble imidlertid oppdaget 
og tilropt av en av boe-
boerne ved Senteret, og 
dermed stakk de av og 
ble plukket opp av en 
Mazda, eldre modell 
som kjØrte i retning Os-
lo. 

I I I I I 
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Søndag 6. august 
Mari kirke ki. 11.00 v/øvste-

gárd. 

Brullup 
Siri Anita Thorshov og Erik 
Bredeg. 
Vielse i Enebakk kirke lørdag 
5. aug. ki. 16.00. 
Adresse for dagen: Enebakk 
Herredshus. 

Tom 50 ár 
2. august 

Bedre svinem 
kjott i sikte 

Slakteriene gâr nâ til storoffensiv for a fã norske 
bonder til a produsere en gris som er mer ifølge for-
brukernes ønsker. Med et nytt syste blir det fra nã av 
langt bedre betalt a levere kvalitetsgris. 

UTVEKSLINGSAR 
I MUSWSK. 
1989, 

NORGE-USA 
EXCHANGE 

YEAR 
OF MUSIC, 

1989, 
USA-NORWAY 

Sentralsykehuset I Akershus 
24. juli -89: 
Hurra, det ble ei jente. 

Vidar, Bente og 
Ingar Nysneter 

Lalla, 
Lai og Trifle, 
Iren og Kai 
gratulerer sâ mye med dagen. 
Lai Alexander sender en 
STOR kiem til farfar. 

Harald Soihaug Nss 

KjeIl 40 hr 

Helselagets sommertreff 
Se annonse 

Betel - ukens rooter 
Se annonse 

Enebakk trygdekontor 
midlertidig stengt 
Se annonse 

Enebakk pensjonistfore- 
finger arr. dagstur 
Se annonse 

Konsert i Enebakk kirke 
Se annonse 

fra Hammeren fyller 1 âr 2. 
august. 
Mamma og pappa gratulerer 
deg med dagen. 

Dine venner I Enebakk gratu-
lerer deg med 40 (34?)-
6Lrsdagen 31. juli. 

Mariann Waade 

Kj* ent 
Bildet vi presenterte i 

Vignett 12. juli var nok 
litI av en nØlt. Det var ikke 
mange som kjente igjen 
Langtjerndrâgveien 	ved 
Petterssrud pa Flateby. 

Av de som henvendte seg med 
riktig svar har vi trukket Ut disse 
Ire som fAt tilsendt hveer silt 
lodd i pengelotteriet: 

Hans Kristian Solberg, 
Kirkebygda, Bjørg Irene 
Pettersen, Flateby, Laila 
Sand, Flateby 

Enebakk 

Her kommer en ny oppgave. Kanskje ikke fuilt si vrien 
som den forrige. Vet du hvor dette er? I st fall, skriv til oss, 
eller ring tif nr. 92 60 04 innen tirsdag, sã blir du med i 
trekningen av nye todd i pengelotteriet 

V11101lett 
- — — — — — — — — — — — — — — — — — — -- 

Misvisende om 
avlingsskacletrygd 

Hver gris blir malt elektronisk, 
og andelen kjøtt i skrotten reg-
nes Ut. 

Stor andel kjøtt kan gi bonden 
nesten 25% hØyere betalt pr. kilo 
enn lay andel. 

De siste ârene har mer enn tre 
av fire norske slaktegriser hatt 
mindre enn 16 mm ryggspekk, og 
derved opfylt kravet til hØyere 
betaling pa slakteriet. Produsen-
tene har hatt lite igjen for a satse 
pa topp kvalitet, og en stor del av 
grisene kunne ha vrt bedre med 
bedre faring og stell. 

Mange slaktegriser vile ogsâ 
ha vrt bedre hvis bonden hadde 
betalt ekstra for a bruke en bedre 
ráne til bedekningen. 

Bedre betalt for egen inn-
sats 

Sissel 
40 âr 4. august 

Hjertelig til lykke med de 
førr. 
Mange hilsener fra 055 som 
<<tØrr>>. 

E.H.L. 

Vi gratulerer med 26 ârs fØd-
seisdag, fullfØrt flygerut-
dannelse og flyinstruktør-
jobb I Alaska. 

Janzi, mor og far 

I artikkelen om ârets 
avlinger i fornige nummer 
av Vignelt, var opp-
lysningene vedrørende 
avlingsskadetrygd 
tydeligvis noksâ misvi-
sende , og vi liar hatt here 
henvendelser om saken. 
For at ingen skal vre i 
tvil: 	Man 	far 
avlingsskadetrygd slik at 
inntekten 

Det er ikke helt tilfeldig at fe-
stivalen starter med en amen-
kansk gjest. Denne konserten er 
et ledd i Utvekslingsáret for 
musikk USA - Norge. 

Amy Johansen har rØtter i 
Skandinavia. Hennes bestefor-
eldre kommettktkfraTrØnde-
lag. Det er andre gang hun gjes-
ter Norge i an. FØrste  gang var i 
april, og norgesturen da fØrte til 
mote med norsk musikk. PA pro-
grammet hennes finnes noe av 
denne musikken. 

Amy Johansen er utdannet ved 
University of Cincinatti, Ohio, og 
University of Florida. 
Gjennom de siste 7-8 an har hun 
gjort seg stadig sterkere gjelden-
de innen amerikansk kirkemu-
sikk. Etter a ha avsluttet sine 
studier i Florida med Organ 
Performance with high honours 

tilsvarende 70 prosent av 
el normalârs inntekt, 30 
prosent tap ma man bre 
selv uansett. Har man 
f.eks.69 prosent av et 
normalArs avling, far man 
dekket 1 prosent i 
avlingsskadetrygd. 

Vi hâper med dette a-ha 
kiart Opp i eventulle 
misforstäelser om fete 
tilskudd. 

>>, startet hun en konsertkarriere 
som har fØrt henne til Danmark, 
England, Sveits og Frankrike. 
Hun er prisvinner i fra flere kon-
kurranser, og en en blendende 
tekniker. 

Hennes repertoar er stort og 
samtidig karakteristisk for de en-
kelte epoker hun henter sin mu-
sikk fra. 

Hun spifier musikk av Bach, 
Bjarne Igedal, og de amenikans-
ke komponistene Horatio Baker 
1863 - 1919 ), og Lennox Be-
rkeley, ( f.1903 

Na skal bonden ha Økonomisk 
gevinst av a satse mer pa kval-
itet. Uheldige forhold som dárlig 
for, stor dyretetthet eller feil 
temperatur, gir utslag i lay andel 
kjØtt i grisene og tap for bonden. 

En del av slaktene som med 
det gamle betalingssystemet vii-
le ha gitt hyeste betaling pga. 
tynt spekk, kan na rykke to klas-
ser ned, og kanskje gi tre-fire kro-
ner lavere betaling pr. kg. I sâ fall 
mister produsenten mesteparten 
av fortjenesten. 

Økt innsats kan for mange pro-
dusenter rette opp dette, og det 
er nettopp det som er meningen; 
A lage et system som betaler svi-
neprodusenten i forhold til den 
egentlige kvaliteten i kjØttet som 
leveres pa slakteriet. 

Annonser leses 
av folk flest 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Orgelfestivalen: 

Amerikansk 
kirkemusikk 
I morgen kveld gãr startskuddet for árets orgelfestival 
I Enebakk kirke. Festivalen, som er den 12. i rekken, 
starter denne gang med en anierikansk organist, Amy 
Johansen. 



Kommentar til 
forundret politiker 

PASS PAO  

NA HAR DU SJANSEN! 
La hele Enebakk bli 

kjent med dine 
gode tilbud 

;*; ((llhiil/,
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Annonsep V019nett 
16. august 

da gàr avisa til 
alle husstander I bygda 

Ring eller skriv til 
lokalavisen Vignett, 

postboks 62, 1912 Enebakk, tlf. 09/92 65 59 

- 
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man deivis Økologisk. Eliers er 
det skogbruk og sauehoid pA 
Haugsten. SA folk har noe a velge 
Ut fra alt etter hva man er inter-
essert i, og hva som passer best. 

Det er 4 H, Bygdeungdomsla-
get, Bondekvinnelaget og Land-
brukslaget i Enebakk som sam-
arbeider som. arrangementet. 

Apen gArd'>" er et familiear-
rangement, hvor barna blir til-
godesett. Det legges opp til lek  

av forskjellig slag, blant annet 
skal det bit natursti, som 4H er 
ansvariige for. Og det blir rikelig 
anledning til A bAde se og klappe 
pA dyr. Eller er informasjon om 
hva som dyrkes pa gArden, hvor-
dan det gjøres  og hva praduk-
tene blir brukt til en naturlig del 
av prgramrnet. Og det blir an-
ledning til A kjØpe  lanbrukspro-
dukter, eksempelvis melke og 
grØnnsakprodukter til en rimelig 
penge. 

lkgnctt 

Neste sØndag Ønsker tre 
av gárdene i bygda vet-
kommen tit girds. Pa 
Haugsten pa Flateby, pa 
Slette pa Hammeren, og 
Ungerness i Ytre slâs dø-
rene vidâpne for a vise 
hva moderne gârdsdrift 
er, og hva de til daglig 
driver pa med. 
Dette er et ledd i Apen Gàrd 89 
. Tilsammen er det 13 gárder i 

Akershus som Ønsker velkom-
men til gArds Ogsâ i fjor ble det 
invitert til Apen Gârd i Oslo 
og Akershus, og tilsammen 
10.000 mennesker besØkte da de 
átte gârdene sam da var ápne. Na 
har ideen spredd seg utover det 
ganske land, silk at i alt 80 gárder 
vii vre âpne for besøk i aksjo-
nen som er et ledd i Bygdekam-
panjen. Formàlet med denne 
kampanjen er a fokusere pa byg-
dekvalitetene. 

3 

Velkommen til ga'rds 

Jeg mA fA by, We som 
politiker og som mor A reagere 
pA dill innlegg i Vignell ønsdag 
26. juli d.A. Pet er nok riktig at 
vi ogsA i Enebakk har trange 
kommunale budsjetter, og at det 
skal spares penger. Men at 
kommunen all har ansatt 
personell, og at de ogsA er pA 
plass synes jeg ikke er mer enn 
retl og rimelig. De skal forbe-
rede barnehagen, og de skal 
avvikle ferier - sam ikke er 
lønnet av kommunen hvis de 
ikka har vrt ansatt tidligere. 

Har kommunen sag! A, sA mA 
de nødvendigvis si B. NAr 
kommunen har vedtatt A Ia del 
fulle og hele ansvar for driften, 
sA mA de nødvendigvis ansette 
personalet pA et tidspunkt der 
de fAr gjort en sA god jobb som 
mulig. A tibrettelegge 
arbeidsforhoidene 	for 
kommunens ansatte er vel ogsA 
en del av oppgaven, bAde for 
administrasjonen og oss 
politikere. Hvis vi ikke gir de 
ansatte skikkelige arbeidsfor-
hold, sA fAr vi helter ikke den 
kvaiiteten pA arbeidet som vi vii 
ha utført. SA jeg er overbevist 
am at ved A gi personalet den 
nødvendige tiden til a forberede 
seg vii vi fA den kvaliteten vi 
Ønsker. 

PA sikt spraer vi ogsA penger 
ved A drive en rimelig 
personaipolitikk 

Nall ill søndag 2. juli reiste 
dere med drosje fra 
Ekebergdalen til Flateby. Del er 
korrekt sam sjAfØren forkiarte 
dere angAende prisen dere matte 
betaie for biien fra Ytre. 

Prisforskriftene for kjøring 
med drosjebil fastsatt av prisdi - 
rektoratet 6.januar 1988 parag-
raf 2 A, eks,; Drosje starter fra 
bopei ( bopelsiøyve  ) og skal 
hente passasjerer som skal 
transporteres videre i retning 
bort fra ulØvers bopel 

Sam foreidre er vi vel ogsA 
interessert i A gi barna de beste 
lilbudene. Jeg tror ikke at 
foreldre Iii de barna sam skal 
begynne, vii godta at personalet 
drar Ut for A handle, sy gardiner 
eller gA for A vaske hAndklrer, 
sengtøy m.m. som skal 
brukes.Da forventer de at 
betjeningen skal vre der for A 
Ia seg av barna. 

SA veikommen til dere, og 
iykke til med forberedelsene i 
Kirkebygden barnehage. 
Jeg mA ogsA kommentere det 

med at barnehagens ansatte har 
forsynt segkraftig av plassene 0 
- 3 Ar. Hvis del er tilfelle at de 
har fAil en star andel, er del 
ikke de sam har forssynt seg, 
De er butt tildelt piass av de 
som er ansvariige for apptaket 
Iii barnehagene. De har Jo by 
Iii A søke pA uk linje med alle 
andre. 

Jeg har en følelse av at du 
kanskje har fAn avslag om piass 
til di!! barn.. Da forstAr jeg 
veidig godt din frustrasjon, men 
ikke la den gA usaklig utover 
dem sam har fAn piass. Flier er 
du sA konsekvent imat 
barnehager at du synes det er A 
"kaste perler for svin" ved A gi 
barnehagetilbud til barn og 
foreidre sam har behov for 
dette? Jeg kan godt vre med 
og arbeide for fiere alternativer. 
Vet møtt til del! 

Anne Stanger 

Taksten skal beregnes fra 
oppstart, og til rutekjøringen er 
fullført. Den utkjørte distansen i 
km muitipliseres med den km - 
sats sam forskriftene gir adgang 
til. Nat takst for to personer er kr 
10,70 pr km. Ytre - Flateby er 
22 km. Prisen blir kr 235,-. 
De forkiaringer dere har fAtt av 

andre drasjesjAfører tidligere er 
derfar ikke riktige nAr del 
gjelder bopeisløyve. HAper 
dette er svar pA deres spørsmAl. 

Enebakk drosjeeierforening 

Erling Rosenvinge, leder 

Drosj*epri*ser 
Svar fra drosjeeierforeningen I Enebakk 
til Trine Alfliei og Bent Utsigt 

Annonser leses av folk flest 

Deter fØrste gang deter Apen 
Gárd I Enebakk, og det ventes 
start innrykk, sier Thorvald Un-
gerness. Ungerness er en av de 
gArdene sam er ápne her. Der dri-
ver de med gris og kornpraduk-
sjon. Pa Slette i Dalefjerdingen 
har de ku og kornproduksjon. Og 
pa Haugstein pa Flateby er det 
ogsA kornproduksjon. Her driver 

Norsk gris verdens 
forste uten stress? 

Norge er som det første land i 
verden I ferd med a utrydde en 
arvelig deffekt som gjør  griser 
overfølsomme for stress. De siste 

fern àrene er ingen griser med an-
legg for stress brukt i avi, og 
overfølsomheten er I ferd med a 
bli sjelden i Norge. 

Innen ti-femten Ar vii svak-
heten were helt utryddet. Selv 
am den arvelige disposisjanen da 
er borte, vii fortsatt godt stell og 
skAnsom handtering under 
transport og slakting vrere av-
gjØrende for A ta vare pA kvalite-
ten. 

Stress has gris gir tort, seigt og 
smaklØst kjØtt. I enkelte land er 
fire av fern griser overfØlsomme 
for stress. 

Arveanlegget for stress gjør at 
enkelte griser lett blir skrernte og 
oppkavet. Hvis dette oppstAr i 
forbindeise med slakting, blir 
kjØttet lyst og tort. 

Norsk Svineavlslag bruker en 
halothantest for a avslØre over-
fØlsomme dyr. 

Men endel griser er brerere av 
egenskapen, silk at den kan over-
fØres til avkommet, uten at den 
avslØres i halothantesten. Derfor 
fAr alle avlsrAner et mindre antall 
avkam sam testes fØr  rAnene blir 
brukt videre i avlen. Det er dette 
systemet som er helt unikt i ver-
den. I andre land nØyer  man seg 
med A finne rAner som selv reage- 
rer 	halothantesten. Avkom- 
met etter de som ikke avsiØres er 
fortsatt et start problem. 

ANM891%J,irg
Ty  

Stress gir mye kjøtt 
Fordi griser med anlegg for 

stress ofte har mer kjøtt, blir de 
afte valgt Ut til bruk i avi i land 

ikke legger vekt pa a unngA 
stress i svinebestanden. 



01sok pa' 
bygdetunet 

Ordfører Kdre KjØlle og kona Agnes, var de blant de izange 
sorn deizok i Olsok - feiringen pa bygdetunet søndag. 

Søndag 30. juni ble den 
ârlige Olsoksamlingen i 
Enebakk kirke og pa 
Bygdetunet 	avviklet. 
Frammøtet til Gudstjenesten 
var stØrre cnn vanlig. Dette 
hadde yel ogsâ sin ârsa i at tre 
barn ble bâret tit dâpen. 
øvstegârd 	forettet 
gudsijenesten. 

Med ordføreren i spissen 
fortsatte saaingen pa 
Bygdetunet hvor Mina 
Fossum, sammen med 
Ragnhild Kigen og flere 
hje!pere serverte rømmegrøt 
og saft lit de frammøtte. 

Det ble rikelig med tid tit 
samtale rundt bordene. 
Arthur Orderud ga en kort 
orientering om husets 
historic. Etterpâ ble det 
anledning til omvisning pa 
stedet. 

Den Arlige olsoksalingen 
har etterhvert butt en tradi-
sjon i bygda. Del gir en fin 
mulighet tit A gjøre seg kjent 
med bygdas historic, og til A 
bli kjent med hverandre. 

Isr for oss mange innf-
lyttere er det en fin mulighet 
tit A 1re bygda A kjenne. 

"tass" 

Arthur Orderud orienter te on liusets Izistorie. 

Tiltak for a styrke 
herlingordningen 

Regjeringen kommer na med nye tiltak for a styrke 
lriingordningen og skaffe flere unge plass som her-
linger i bedriftene i host. 

Leif og Borghild bakke kan i sannhet vcere stolte av den Jiotte bilen. Blankpolert, og i 
hØy grad kjØrbart er dette kienodiet, en REO lastebilfra 1928 

Pedaltri*m for 
sprek postveteran 

4 	  Ignittt 

Ingen yule tro at han 
fylte 80 den 21. juli. Den 
staute ranke karen som 
tar imot oss, framstâr 
snarere som en 65 - firing. 
SAL er da belier ikke Leif 
Bakke, en hvilken som 
heist 80 - âring. 142 ãr var 
han postmester i Kirke-
bygda, og fulgte utviklin-
gen gjennom en periode 
hvor bygdas folketall ble 
fordoblet. Na nyter han pensjo-
nistti1vrelsen sammen 
med kona Borghild pa 81, 
som er minst like sprek 
som jubilanten. 

- Det var den 1. desember 1939 
at Leif og Borghild Bakke kom til 
Kirkebygda. I Enebakk har de 
bodd hele sitt liv. De drev butikk 
pa Vangli i Ytre da Leif i 1938 ble 
tilbudt jobb som postmester i 
Kirkebygden, hvor Martha Vel-
lesen inntil da hadde rádd grim-
nen som bade postápner og her-
redskasserer fra kontorene i ga-
me herredshus. Pa den tiden 
var det nesten ingen bebyggelse i 
omrâdet rundt kirken. Bare be-
dehuset og LØken. Telefon-
sentralen kom like etter. Biler 
var det smàtt med, og Leif syklet 
til og fra jobb. 

Et Ar etter flyttet de til Bakke. 
Det var far til lensmann Strand 
som i sin tid bygde huset der I 
1934 leide Leif Bakkes far det og 
startet butikk Siden kjØpte han 
huset. Da sØnnen og kona flyttet 
dit i 39, flkk han god hjelp av svi-
gerdatteren i butikken. Selve 
postkontoret, hvor Leif tilbrakte 
arbeidsdagen var den lile byg-
ningen litt bak hovedhuset hvor 
Leif og Borghild i dag bebor 2. 
etasje, mens E - verket har kon-
torer i i. Pa de rundt 25 kvm, var 
det ikke akkurat danseplass 
og trangt ble det etterhvert som 
befolkningen i kretsen Økte. Men 
ikke verre enn at man kiarte seg. 
Etterhvert flkk man ogsa plass 
til a installere rundt 50 post-
bokser. 

Bare to âr etter at Leif begynte  

pa posten kom krigen. 
- Jeg kan ikke huske at det 

hadde sa stor innvirkning pa ar-
beidet pa posten, mener Leif. Det 
eneste var at det ble vanskelighe-
ter med bensin, og dermed ogsâ 
med postombrmgelsen. Men 
Ekeberg i Tomter kjØrte posten 
opp hit med hest og kjerre.Det er 
fantastisk hvllken utvikling som 
har funnet sted i var generasjon, 
sier Leif, og ser slett ikke misfor-
øyd Ut av den grunn. Ikke spor av 
gammehnannsmimring og opp-
drive der i garden... Leif Bakkes 
siste arbeidsdag i posten var 31. 
januar 1979. Da hadde posten for-
lengst fâtt nye, tidsmessige loka-
ler i tilknytning til det nye her-
redshuset. Det skjedde i juli 1970. 
Og de nye lokalene kunne ikke 
sammenlignes med det 25 kvm. 
store postkontoret pa Bakke 
som hadde vrt Leifs arbeids-
sted. Der var det etterhvert butt 
temmelig trangt, med stadig nye 
boligfelt som kom til i kretsen. 

- Bade Leif og Borghild er spre-
ke nok til a nytepensjonistti1vr-
elsen etter en lang og slitsom ar-
beidsdag. 
De stortrives pa Bakke. At alt er 
forandre siden dengang de kom 
sjenerer dem ikke. - Vi hØrer  ikke 
noe brak, sier Leif. Mye ungdom 
med motorsykier samles ofte i 
nrheten her, men de sjenerer ik-
ke oss... Man kommer tross alt 
lengst med a vre hyggelig, sier 
den ungdommelige 80 - anngen. 
Noe vidundermiddel for helse, 
trivsel og langt liv har han ikke, 
men Borghild roper at hun for-
sØker a lage sunn mat med lite 
fett, og mye grØnnsaker  og ra-
kost. Og sa er det viktig a holde 
seg i aktivitet hele tiden, forsik-
rer begge. 

I en alder av 80 ar finner Leif 
stor glede i a sykie, og tar gjerne 
en sykkeltur hver dag, senest for 
to Ar siden sykiet han øyeren 
rundt. 

Du kan Si det slik at det er syk-
ler og biler som er hobbyen hans, 
sier kona Borghild. - Og Leif ap-
ner villig garasjedØra til det aller 
helligste: En blankpolert grønn 
veteranbil, amerikaner fra 1928. 

Lastebilen har forlengst gjort 
nytten I nringssammenheng og 
sikkert fraktet mangt et varelass 
Ira Oslo til Enebakk. NA er den et 
kostelig klenodie, som bare kjØ-
res ved spesielle anledninger. 
F.eks. pi LelIs 80— árs dag, da far 
sjØl tok en svipptur I omradet 
rundt Bakke med barnebarna pa 
lasteplanet Begivenheten ble be-
hØrig fotografert . Det lynet i but-
zer hele tiden. Det ble nesten for 
mye for en 80 âring forteller Leif, 
som tillike ble nedlesset av 
blomster Ira bade slekt, venner 
og Øvrighet pa den store dagen. 

Ikke uten en viss stolthet kan 
ogsa Vignetts utsendte kvittere 
for at veteranmodellen med sine 
65 hk fortsatt funkerEn kjØretur 
rundt kommunens parkerin-
splass i klenodiet med 80 a.rige 
Leif som sjafØr,kommer vi desi-
dert til a nevne for váre 
barnebarn... Det er ikke hver 
dag man kjØrer tur i en REO, an-
no 1928 med en 80 - Axing som 
sjMØr!! 

Denne kjØrerjegfortsatt 
smâturer i ncErmiljØet pa, 
forteller Leif Bakke. Syk-
kelen som erfra 1919. 

Reeringen vii fremme torsiag 
a Øke tilskuddet til bedrifter 

som tar inn urlinger med 4.200 
kroner i aret til totalt 16.800 kro-
ner pr. lrling pr. Ar. Samtidig 
har Regjeringen vedtatt a bruke 
3 miilioner kroner ekstra 11989 til 
en styrking av bemanningen ved 
yrkesopp1ringsnemndene, som 
fungerer som serviceorgan for be-
driftene i arbeidet med A opp-
rette nye 1riingpuasser. Det skal 
ogsA satses 700.000 kroner ekstra 

I 1989 pa intormasjonstiltak om 
fagopp1ring i arbeidsiivet, mel-
der KUD/Informasj onskontoret. 

Dette kommer I tillegg til en 
styrking av lrlingordningen I 
mars i Ar, da tiiskuddet ble Økt 
med 1.800 kroner pr. Ar pr. lr-
ling. Samtidig ble det I vAr avsatt 
5 millioner kroner til yrkesopp-
iringsnemndene for A Øke opp-
lysnings- og kontaktarbeidet lo-
kalt for A fA flere lr1ingp1asser. 



Clas klar for innsats i Uppsala.. 

Ringnes vii heist 
forbli i Oslo 
- Vi vii stá pa sà lenge det er et realistisk hap, sier 

râdmann Bjorn Halvorsen, og er rede til a Ønske Ring-
nes nye produksjonsanlegg med 600 arbeidspiasser 
velkommen til Enebakk. D.v.s. dersom vannforsyning 
og utslippstillatelse kan sikres. 
PA forespørsel fra Ringenes har kommunen svart at 
man har arealer a tilby pa Gran. Ringnes trenger en 
tomt pa 200 mil. 

nitt 
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Clas, (16) og Bjorn Ivar (17), ble begge like over-
rasket da de fant brevet i postkassen. De var tatt ut 
pa landsiaget til nordisk mesterskap i Uppsala. Og 
det er ikke hver dag at to fettere fra samme bygd og 
samme nabolag blir tatt ut pa hvert sitt landsiag 
nesten samtidig. Men Clas (Esbjug) og Bjorn Ivar 
(Haug) snakker ikke i store bokstaver om de for-
estãende mesterskapene i Uppsala. Sindig forbere-
der de seg, hver med sitt og joda, de skal gjØre sitt 
beste... Mer kan de ikke love. 

Se opp, Uppsala 
— her kommer vi! 

Med ski kkelig bØrste  og stor innsatsvilje burde det bli 
result ater . Men BjØrn  Ivar har ikke tro pa at han naT 
helt til topps. - Svenskene er bedre. De satser mer 
Ira de er helt unge.. 

Clas skal fØrst I ilden. 
Førstkommende lØrdag og 
søndag er han a fume i 
Uppsala sammen med de 
fern andre norske ungdom-
mene blant de 30 kon-
kurrentene I Formel nor-
die kiassen i nordisk me-
sterskap i gokart Vi sier 
tvi,tvi! Selv mener Clas at 
de norske ungdommene 
ikke har sjanser mot 
svenskene, som har mye 
bedre treningsforhold. 1k-
ke desto mindre ligger 
Clas pa en forelØpig fin 3. 
plass etter fern lØp. 19. au-
gust skal han kjØre lØp pa 
Klepp pa Jren, og der av-
gjøres NM.. 

Det er sânn omtrent et 
ár siden Clas begynte a 
kjøre gokart. $Ønn, av 1yg-
das eminente blicross kjØ- 

rer, Grete Esbjug har bil 
og motor i blodet. 
Clas gikk ut 9. kiasse i âr, 
og til hØsten starter han 
pa maskin og mek pa 
StrØmmen videregâende. 
Motor er goy, og det ble 
mye mekking pa lØpsbile- 
ne, 	 forteller 
han. Fjernstyrte biler var 
ikke nok. SA ble det go-
kart. FØrst med 85 kubikk, 
Etter at han fylte 16 stiller 
han i Formel nordic klas-
sen og far kjØre 100 ku-
bikk. 

I Formel nordic far man 
ogsâ by til a trimme mo-
toren. Og man kan komme 
opp I brukbar fart - ca 100 
km/t, forteller Clas. Men 
hvor fort han kjØrer kom-
mer an pa banen. Man ma 
drevè 6th alt eftér kUrver,  

og det kan vre vanskelig 
nok a fmne ut hvilke drev 
man skal velge for a ía 
maksimalt ut av kjØrin-
gen. 

Clas er med i Vâler go-
kart klubb, og trener der 
et par ganger i uka. sa det 
blir mye kjØring fram og 
tilbake for pappa. Tre-
ningsmulighetene er ikke 
de helt store her i landet 
mener vârt unge gokart 
hap: Bare 8-9 baner i hele 
Norge. De nrmeste her er 
i Sarpsborg og Rakkestad. 

Clas' fetter BjØrn Ivar 
satser i en helt annen gate 
enn Clas. Han driver med 
leirdueskyting og satser i 
OL - trapp na. Tidligere 
har BjØrn stilt opp i jeger-
trapp, og har here gode 
plasseringer bak seg i den-
ne klassen. Det har butt 
mange fØrsteplasser de 
arene han har holdt pa. I 
âr deltok han i NM i jeger-
trapp og ble nummer 25 av 
120. 

Det er en uke til til nor-
disk for BjØrn Ivar, og de 
seks andre norske 
deltagerne.Fra 13. —20. au-
gust braker det lØs boksta-
velig talt. - Det skal sky-
tes i tre kiasser forteller 
BjØrn Ivar. Hvilken klasse 
man skal stille opp i av-
gjØresetter de fØrste 150 
skudd. 

BjØrn Ivar hadde mange 
treningstimer bak seg pa 
Durud innen han begynte 
med OL - trapp for 1/2 ar 
siden. Forskjellen pa OL - 
trapp og jegertrapp er 
blant annetat i OL - trapp 
har man stØrre fart pa due-
ne, og hØyden  varierer. 

- Om Clas har ftt bib og 
motor inn med morsmel-
ka, er ogsá BjØrn Ivar en 
smule arvelig belastet nar 
det gjelder skyting.— Med 
en far som ivrig HV - rned-
lem, var han vel ikke gam-
le karen for han sâ hvor-
clan ei bØrse  skulle be-
handles. 

Si egen bØrste tar han 
godt vare pa, og behandler 
med andakt og stor pie-
tetsfØlelse. Her er det ikke 
tale om lemfeldig omgang 
med vápen. Det er klare 
regler for hvordan skyte-
vapen skal behandles, og 
de er Bjorn Ivar nøye  med.  

re en silk i landet, 
'LØvenskjo1dbanen.Dit 
drar BjØrn Ivar fra 1 - 4 
ganger i uka, for A trene. 
Til helga skal han dit og 

- Hvor realistisk deter at Ring-
nes velger a etablere seg i Ene-
bakk med sitt nye produksjons-
anlegg er en annen sak. 

- Primrt Ønsker vi a forb1i i 
Oslo, sier informasjonssjef Per 
Olav Lie ved Ringnes bryggerier. 
Vi arbeider fortsatt for a fã til det 
og har rettet en ny henvendelse 
til Oslo kommune for a ía henvist 
en tomt Fram til nâ har det ikke 
lykkes a framskaffe egnede are-
aler som er store nok i Oslo. 
Derfor har vi ogsâ samtidig med 
forespØrselen i Oslo gátt ut til 
Osios nabokommuner med for-
espØrsel om tomt. Av hensyn til 
vârt marked bØr vi helst ikke hg-
ge for langt unna Oslo, og Ønsker 
ikke a etablere oss lenger borte 
bra hovedstaden enn 15km, sier 
Lie. 

I lØpet av hØsten skal Ringnes 
avgjØre hvor de nye produksjons-
lokalene skal ligge - Vi háper a 
kunne gjØre ferdig prosjekterin-
gen neste ár, og bygge i 1992. Pro-
duksjonen ved det nye anlegget 

delta i Oslo Grand Prix, og 

mesterskapet og for nor-
disk i Uppsala. 

vU tidligst kunne komme i gang 
om tre ft, sier Lie. 

Produksjonen ved det nye an-
legget vii kreve 29.000 kubikk 
vann i dØgnet - 4 ganger mer enn 
døgnforbruket i Kirkebygden og 
Ytre tilsammen. Dette er en ut-
fordring vi bØr kunne ta, sier rád-
mann BjØrn Halvorsen. Men han 
understreker at det vii kreve en 
del investeringer blant annet pa 
ledningsnettet. Det arbeides na 
med a bringe pa det rene hva 
som er mulig og hviike investe-
ringer om kreves. Halvorsen sier 
videre at han heller ikke tror 
energiforsyningen vii by pa de 
store problemene. Produksjoss-
tart i 1993 vii dessuten stemrne 
godt overens med vare planer 
nâr det gjelder kloakkering ut til 
Gran, og Vegvesenets planer for 
opprusting av RV 155, som vii 
vre avsluttet innen da. Den sto-
re bØygen  blir utshippstillatelse. 
Dette ma avklares med fylkes-
mannens miljØvernavdeling, sier 
Halvorsen. 

FØr trente BjØrn  Ivar pa 
Durud, og fortsatt er han 
der fra tid til annen. Men 
Durud har ingen OL - 
trapp bane. Det finnes ba- 

_I  



Ingar nummer fern 
Ingar Pedersen har, som 

enstefra Enebakk Vann-
skiklubb deltatt i Nordisk 
mesterskap i vannski-
kjØring i Tampere i helga. 

Ingar kom pa en fin 5. 
plass sammenlagt, og ble 
dermed beste norske del-
tager. I hopp havnet han 
pa en 5 plass etter Ola 
Tomter fra Slâstad. 5. 
plass ble det ogsa i slalom 
for Ingar, og 6. plass i 
kombinert. I trick matte 
vart hjemlige vannskifan-
tom nøye  seg med en 9. 
plass. 

I gar dro Ingar til Italia 
for a delta i senior VM i 
vannski i Milano. Ogsã 
her blir han eneste ene-
bakkdeltager, Vi sier tvi, 
tvi, og kommer tilbake 
med resultatene neste 
onsdag. 

Huppa  Vionett  fy1lep 5 ar 
og inviterer alle barn fra 5 til 12 Oar til 

TEGNEKONKURRANSE  1  

Tema er 

BYGDA 

 

MI 

 

Innleveringsfrist 1. september 

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

3. premie - Enebakk-spillet 
4.-l0. premie — T-skjorter 
Diplom til alle som deltar 

De beste tegningene kommer 

13. september 

Jury: Leikny Derlick 
Eivind Jentoft 

Solveig Eriksen 

Tegningene sendes: 

Wft LOKALAVISEN 

postboks 62, 1912 Enebakk 
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Norway Cup: 

Full innsats 
0 sá sØla skvetter 

Lagene fra Enebakks to idrettsklubber star pa sà sØ-
la svetter, bade pa Ekebergsletta og alle de andre ba-
nene hvor cupen blir avviklet. 

Mandag var helgrà, og juniorlaget, til Driv, som 
skulle ha spilt i morgentimene fikk kampen avlyst ik-
ke pa grunn av regnet, men fordi laget de skulle spille 
mot ikke kom. Nok en dag kunne de slappe av og hvile 
pa søndagens seier, som bade gutta, og trener Jan Chri-
stiansen var godt fornøyd med. 

Utpá mandagen ble det sa ille at over 400 kamper 
matte utsettes. Disse kampene ble spilt pa grusbaner 
tirsdag, og de kampene som ble avlyst tirsdag ble spilt 
pa grusbaner onsdag. Bare 7. manns lilleputtlagene 
(gutter født i 1978) sine kamper gikk som de opprin-
nelig var oppsatt pa grusbaner tirsdag og onsdag. 

Drivs 7. manns lilleputtlag halte seieren i land med 
sluttresultatet 0 - 3 pa mandag da de spilte mot Port-
land. Tidligere pa dagen hadde de tapt 2-3 for Skeid. 
Det andre laget fra Enebakk som gikk seirende ut av 
mandagens kamper, var Enebakk IF's guttelag (gutter 
født etter 73 ) som som vant med hele 4 - 0 over Fins-
nes. 

Stale SØbye, Drivs juniorlag i intens tackling under sØn-
dagens kamp mot Vestli. 

RESULTATER 
SØndag 

Junior gutter (født etter 1. 
jan 1970) 

Vestli - Driv, - 1 

Lilleputter(gutter fØdt et-
ter 1. januar 1977) 

Nesodden - Driv, 5- 1 
Enebakk - Fart, 0- 2 

Lilleputter (gutter født i 
kalenderaret 1978) 
(7.manns) 

Lier - Enebakk, 3 - 2 
Driv Lisleby, 1 - 1 

Jenter, ( født etter 1. jan. 
1973) 

Enebakk - Ajaks, 1 -2 

Lillepiker ( født etter 1. 
jan. 1977 ) 

Enebakk - KFUM, 0- 1. 

MANDAG 
Gutter, (FØdt etter 1. jan. 
1973) 

Enebakk - Finsnes, 4- 0 
Lilleputter (gutter født et-
ter 1. jan 1977) 

Enebakk - Flint, 0- 1 
Lilleputter ( gutter født i 
kalenderáret 1978) 

Enebakk - Vestre Aker, 2 
-2 
Enebakk - Høybraten 
Stovner, 0 - 6 

Smàgutter, (født etter 1. 
jan 1975) 
Driv - Ørstad, 0 - 1 
Driv - Konnerud 0- 1 

Lilleputter, (gutter født 
etter 1.jan. 1977 ) 

Driv - StrØmmen, 1 -5 

Lilleputter (gutter født i 
kalenderâret 1978) 
(7. manns) 

Driv - Skeid, 2 - 3 
Driv - Portland, 3 - 0 



Hiem fra leir 
Slitne, men med humØret pa topp ankom de 8 4H - 

erne med leder Elin Slette i spissen Ski jernbanesta-
sjon lørdag. Fra vinduer og dØrer i det spesielle 4H 
toget vinket nye venner farvel. 

Si var det giensyn med far og mor og kjrester og 
sâfØrer, for turen gikk til Enebakk, og antageligvis 
noen timers sØvn. 

4H - ere fra ØrnØye tilbake etter ei kjempefin uke pa nordisk leir i Lund. 
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I alt 357 norske 411'ere Ira 15 
âr og oppover,pâ nordisk 411 
leir i Lund i Sverige. 57 av dis-
se var fra Akershus. Blant dis-
se igjen tre Follokiubber, 
nemlig Bjerke, BrØnnerud, og 
var egen ørnØye. 

- Det har vr vellykket, for-
teller Elin Slette, som var le-
der for enebakkflokken. V-
ret har vrt topp, og vi har 
hatt det kjempemoro. Tett-
pakket program, og mye akti- 

viteter som er vanhige pa 4H 
heir, natursti selvsagt. Og sá 
har vi fatt mange nye venner. 

Det hadde blitt smAtt med 
sØvn det siste dØgnet. Natta 
hadde ungdommene tilbrakt 
rundt leirbâiet, fram til toget 
gikk meget tidhig lørdag mor-
gen. 

- Det har vrt naturlig fra 
myndighetenes side gjennom 
jordbruksoppgjørene a legge for-
holdene bedre til rette Økono-
misk for Økt potetdyrking, siden 
dette er snart eneste produkt 
hvor man ikke har stanget hodet 
i produksjonstaket. Det yule v-
re langt bortimot en skandale om 
vi hadde fortsatt i den situasjon 
vi hadde for 2-3 ár siden hvor vi 
hadde nádd produksjonstaket 
for de fleste landbruksprodukter, 
mens vi fortsatt importerte langt 
innpã halvparten av vart mat-
potetbehov. 

Import pa ansvarllge hender 
- Men ble det ikke na pa for-

sommeren importert for mye po-
teter? 

- Jo, det er riktig. I begynnel-
sen av mai viste det seg at f]or-
ârets norske avling ikke ville 
strekke til helt fram til árets fly-
poteter kom I markedet. Vi had-
de fØrst en liten kvoteimport i 
april, men dette var ikke nok. 
Spørsmalet var da om man skul-
le velge ny kvoteimport, eller ap-
ne for fri import. Potetpakkerie-
nes Landsforbund foreslo for 
Landbruksdepartementet at kun 
de godkjente pakkeriene i 
Markedsordningen for poteter 
skulle fâ importere fritt. Hensik-
ten med dette var ikke <â male 
sin egen kake '. Poenget er at dis-
se pakkeribedriftene sitter med 
nrkontakten til de norske pro-
dusenter. For det fØrste visste 
disse nár norske tidligpoteter vii- 

le komme, dernest yule pakkerie-
ne ikke gá pa sa mye import at 
det ville vre overskudd nar tid-
ligpotetene kom for alvor til sje-
nanse for norske poteter. 

Potetbransjen har tradisjonelt 
vrt preget av spekulasjon pa 
distribusjonssiden. Dette yule 
man ogsa elimintert om pak-
kerienes forslag var blitt tatt til 
fØlge. 

Na ble det hikevel ápnet for fri 
import, og resultatet uteble ikke, 
nemhig stort overskudd av im-
portpoteter som skapte press i 
markedet for árets norske avling, 
et press som kan f betydehige 
virkninger langt utover I seson-
gen hvis avlingene her i landet 
bhir sâ gode som det nà tyder pa i 
de fleste distrikter. 

Mot selvdekning 
for poteter 
- Hvis den positive tendensen med Økt interesse for 

potetdyrking holder seg, bØr det vre realistisk med 
full selvdekning for poteter under normale avlingsãr, 
uttaler formannen i Potetpakkerienes Landsforbund, 
Hans Gunnar Ragnhildrød. Gjennom de siste jord-
bruksoppgjørene har potetdyrkerne kommet relativt 
godt ut I forhold til andre produksjonsgrener i land-
bruket. Dette er selvfølgelig ogsa bakgrunnen for den 
stadig Økende interessen. 

APNINGSTIDER: 
Mandag - fredag: 
7.30-17.00 
Lørdag: 7.30 - 12.00 
Stengt mellom 
kI. 9.00 - 9.30 og 
kI. 13.00- 13.30 

— 
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H'O"'OnENS 
SAFTER 

OG ELEER 
Askim Frukt- og Brpresseri produserer saft og gele av ypperste 
kvalitet. Sett høstens br og frukt p5 flasker og glass i kjelleren. 

LEIEPRESSING AV BRSAETER 
Vi har nâ begynt sesonen for leiepressing av br til saft. 
Br som innleveres ma vre godt modne og fri for blader. 
Frosne beer mottas ikke, unntatt bringebr. 1 k9 br gir en 1/1 
fl. saft a kr. 5.40 + pant. Vennhigst ikke lever vare flasker merket 
'Eplemost" I brsesongen! 

LEIEPRESSING AV GELE 
Rips- og solbrgele kr. 5,00 pr. glass (440 g). 

SAW AV SA" 
Vi bruker kun norske râstoffer av førsteklasses kvalitet i var 
produksjon av safter og geleer. Avhengig av râvaretilgangen 
selger vi disse til fabrikkpriser uten innievering av br. 
Priseksempler: 
Ripssaft  	kr. 11,80 
Solbrsaft  	kr. 15,40 
Solbrsirup  	kr. 13,60 
Rips/bringebrsaft 	kr. 13,90 ) 	) 5 	

ot5 
Rips/solbrsaft  	kr. 13,00 
Kirsebrsaft  	kr. 15,90 
I tillegg kommerfiaskepant kr. 2,-. 2 / 

OG 

Ripsgele 	 kr. 7,20 	
-.- 

Solbrgele 	 kr. 8,50 

ASKIM FRUKT- OG BRPRESSERI 
TELEFON: 09/88 1806 -ASKIM 
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Onsdag 2/8 ki. 19.30: Bi-
bel og bØnn. 
SØndag 6/8 ki. 19.00: 
Sang og vitnesbyrd. 
Alle velkommen. 

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 

DOG NVAKT 

love Hagen 
1912 Enebakk 
TIf. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DOGNVAKT 

/TIG 

Sag, 	innbytt€: 
  	service 

1 3 2 

5 6 

7 8 

9 10 
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* Barnekryss nr.2 * 

4 

VANNRETT 
1. Høytid om vâren 
4. Ikke lope, men - - 
5 . - - - og trád 
7. Har geitene pa magen 
9.Bedre___for 

10. Ikke da, men __ 
11. Blomster 

LODDRETT 
1. Kommer etter ptske 
2. Blir vi brun av 
3. Alle paske 	 
6. Ikke lukke, men 
8. Lytt til gode - - 

Navn: 	  

Adresse: 	  

Sommertrefl I Helselaget 
Mandag 14. august ki. 12.00 Ønskes pensjonister 
velkommen til Granveien 34 pa Flateby. Det ser-
veres gryterett, kaffe og kaker, kr 30,-. 
For pàmelding innen 11. august ring tlf. 92 84 96 

eller 92 40 59. 
Styret 

Konsert I 
II. 

	
Enebakk kirke 
torsdag 3. august kI. 20.00. Organist 

Amy Johansen spiller. Entré kr 30,- 
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Kontakthnser 

tilpasses 
Timebestilling: TIf. 06/81 43 91 

LILLESTROM 
KONTAKTLINSEINSTITUT A/S 
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet) 

OPTIKER 

OLAV KJBLBERG 
GEIB KJOLBERG 

F. 	M.N .0. F. 

Send løsningen Li!: 
Vignett, boks 62, 1912 Enebakk , innen 
mandag 14.august, 

sA blir du med i trekningen av Vignett - trøya. 
Vinnere av kryssordoppgaven i nr. 26 ble: 

Stian østlie, Ytre Enebakk og 
Kathanna N.W. Kirkerød, Ytre Enebakk 

Vignett - trøya kan hentes i vr ekspeddisjon hvor vi finner 

riktig størrelse Lii dere. 

NOR$K 	  
MASKINSERVICE AS 

Ktkevee 42 	Tit, 8737 30 

EGET SERVICE VERKSTED 

H 
H 
H 
H 
LI 
U 
H 

LAVPRISFORRETNING 
SKO OG KLIER 

LAG E RUTSALG 

Soiheimsenteret pa Skater 
TELEFON (02) 70 86 63 H 

H 
H 
H 

SKJØRT 	69.-/98.- 
H BLUSER 	49.-/69.- 
H BUKSER 	69.- 
H JAKKER 	98.- 

GENSERE 	69.- 
H College JAKKER 	149.- 
H En del SKO 	69.- 
H 	  

H H 
H  

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H, 
H 
H 
H 

SKJORTER 	59.-/79.- H 
BUKSER 	nâlOO.- H 
Dongeri BUKSER 	198.- H 
JAKKER 	200. H H GENSERE 	50.- H 
Triola flanellskjorter 	98.- H 
En del SKO 	150.- H 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

H 
H 
H 
H 
H 

Hjertelig takk 
for minnegaven til Enebakk syke- og aldershjem i for-
bindelse med 

Ester SØrlies 
begravelse. 

Erik B. Ohr 
pleie- og omsorgsleder 

t Hjertelig takk 
fpr all vennhig deltagelse ved 

Ester Sørlies 
bortgang. 
En spesiell takk til Enebakk syke- og aldershjem for 
godt stell. 

Ase og Nils 
øvrige familie 

Innkommet gave til sykehjemmet kr 3050,-. 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHJ1 HHHHHH 
-H 

II•I 
sow- Lk.. H 

SKARER 
samme gârd som apoteket 

SOMMERSALG 

H JAKKER H 
H GENSERE 
H 
H 	Ta turen til oss - det vii iønne seg! 
H APNINGSTIDER: 

MANDAG—ONSDAG KL 10-17 . TORSDAG KL. 10-18 
FREDAG KL. 10-17 LORDAG KL. 9.30-14 

- GOD PARKERINGSPLASS - 

69.- 

49.- 

BUKSER 
ALLE 
BARNESKO 

59mm 59  

HHHHHHIIHHHHHHHHIIHHHHHHHHHH 
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Salget startet 1/8 
Massevis av varer 

til 1/2  pris 

LI 	BARN EKL1ER 
bra Use Busch, 1820 Spydeberg, tlf. 88 73 19 

Ring Ashild, Ragnhild eller Inger-Lise 
TIf. 83 81 80 

Tebo Frisorsen ter 
Tebo Senter - 1820 Spydeberg 

NSEKK 
MED 5ARS 

SEKKEGARANTI! 

KUN KR. 

308 

Utvalget er stort av alle typer skinnsek-
ker med 5 ârs garanti. Dette far du kun 
hos din Laermo-forhandler: 

R o 	X. B ø c % 
PARFYMERI OG LIERVARE 

Torvgârden 
1400 Ski 	TIf. 87 29 73 

cerm 

As 	Ski Optiske 
LA 

jr4l7vh 

Optjsk synsprove 

Kontaktlinser tilpasses 

limebestilling 
Princesshuset, 1400 Ski 
hf. 09187 05 24 

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

SKOLEBOKER 
Mange gode tilbud pa 
skolemateriell 

Canon LOMMEREGNER 
trakr 65.50 

SVARSTAD BOK OG PAPIR 
Askimveien 6, 1820 Spydeberg 

TIf. 09/83 87 00 
	¶ 

Vi har godt 
utvalg i 
VIKING 

gummi 
stoviep 

Apnlngstlder 
KI. 10.00-16.00 

Fre. kL 10.00-17.00 
Lør. kI. 9.00-14.00 

Flatebysenteret, 1911 FIatety - TIf. 09/92 83 74 
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N5r 
det 9 eIder 
glc 

SKI STASJONI 

At" VCIEN 

J 'I [/7 K4KIEN 

VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG 

Se var utstilling 
av sanhtr-
utstyr - 
kjøkken-
innredning og 
baderoms-
møbler. 
FINANSIERING 

VARME A/s 
AUT VVS RRLEGGR 

Stremsv. 100, Strammen 
TH. 06/81 4597-81 4598 

KJOP VVS lOS FAGMANNEN KJOP VMS MOS FAGMANNEN 

Ski 
Bc0ravclscsb'9M 

CHRSThNSRUD EFTE i. 

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

Hele døgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byra 
gjennom 60 ar 

COMFORTBUTIKKEN 
med installasjon- 

service 

Tor Veiteberg A/S 
Aut. rorleggerfirma 

BREDA INOUSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 

TELEFON 873506 

TELEFON 870828 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Speil. 

Alt i glassarbeid 
utf ores. 

RING 06/814733 
06/81 68 38 

Lillestrgm 
Villdu & Glass A/S 

(1101. VILLA GLASS A/S) 

Sorumsgt, 38, 2000 Lillestrom 
Dorer - Vinduer - Spell - Alt I glass 

Advokat 
Wtand'  
Advokat 

ARVID SEMB RONNINGEN 
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. hf. 8755 85 

Gammel-Teknisk 
Forening, TrØgstad 
fortsetter suksessen med ny utstilling i 
BAstad ved kirken lørdag 5/8 og søndag 
6/8. 

LØrdag 5/8 Spner utstihlingen kl. 13.00 og stenger kl. 
17.00. 
SØndag 6/8 Apning i BAstad kirke med gammeldags 
gudstjeneste. Presten ankommer kirken i veteranbil og 
floss. Etter gudstjenesten blir det omvisning i den nyre-
staurerte kirken. 
Ki. 13.00 Spner utstihlingen. Begge dager deltar enkelt-
personer, lag og forefinger. 

NB! Enkeltpersoner, lag og foreninger som Øns-
ker S delta, mØter pA utstillingsomrAdet 2/8 kl. 
20.00. 

IV
ENEBAKK KOMMUNE 

Stortingsvalget/ 
sametingsvalget 1989 

Manntallsutkast vii i tiden 3.8.89-24.8.89 ligge ute til 
ettersyn p5 fØlgende steder: 
-Enebakk Herredshus 
- Enebakk ligningskontor/foikeregister 
- Ytre Enebakk postkontor 
- Dalefjerdingen postkontor 
- Flateby postkontor 
- ABC-banks filial Ytre Enebakk 
Personer som mener de selv eller andre urett er innfØrt i 
eller utelatt fra manntallet oppfordres til S klage. Skrift-
hg kiage, som mA vare begrunnet, mA vre kommet inn 
til Enebakk valgstyre, 1912 Enebakk, senest kI. 15.00 
24.8.89. 
Personer som 1. juni 1989 eller senere har flyttet stAr i 
manntahlet i den kommunen vedkommende har flyttet 
fra. 
Valgstyret vii i mote i Enebakk Herredshus mandag 
28.8.89 kl. 19.00 behandle klager og rette eventuelle feil I 
manntahlet. Motet er offenthig, og personer som har kia-
get kan mote frem selv eller ved fullmektig og uttale 
seg/legge fram bevis. 

Enebakk valgstyre 

Enebakk Pensjonistforening 
arr. dagstur Tyrifjorden rundt onsdag 16. august. 
Lunch pA Tyrifjorden Turisthotell. Avreise fra øyeren 
Bensin kl. 9.00 (og utover mot Ytre Enebakk). 
Pris pr. person kr 100,-. 
Bindende pAmelding tlf. 92 62 82 eller 92 62 35 innen 7. 
august. 

leTRYGDEKONTOR 
Kontoreter stengt fra 4/8 til 8/8-89 

grunnet flytting 
9/8 er vi pa plass I nye lokaler hos Strøms-
borg i Kirkebygden. 
Postadresse og telefon som tidligere. 
Postboks 53 	Telefon: 
1912 Enebakk 	09/9261 60 

r 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

3 

[del's Hud- og Fotpleiesalong 

Er du go'venner med 
huden din? 

Hvis ikke - ring for 
rimelig provetime 

Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen 

3 

a Er du go'venner med go'toten? 
Hvis ikke... prov 
en time i var salong. 
Timebest. mottas e. kI. 16.00. 
TIf. 09/92 62 31. 

VELKOMMEN 

w wi 	W•a 	
WV 

3 

3 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL. Ad 
Folio Varmeservióe 

v/Bjorn Brodholt, Tomter 
TIf. 92 2610 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Vekstjord - Hagebark — Sand 
Flere kvaliteter pA lager 

Søndager stengt 
Transport ordnes 

FOSSUM JORD 
l'2O &de4 

TIf. 09/8372 16 - Mobil 030/10 309 
KONTAKT OSS - DET LONNER SEG 

BlOig renhold 
Alt i renhold utfores, ogsa privat. 

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

Aabergs Renholdsservice 
Manglerbergvn. 11, 0679 Oslo 6 

TH. 02/27 02 23 - 02/29 1527 
mellom kI. 8 og 12 eller etter kI. 18 

Astaltering — transport 
og graving 

utføres. 

Henv. tlf. 92 89 78 etter kI. 19.00 
Asfalt 09 Graveservice 

Vi selger mer og mer 
og trenger flere bruktbiler for saig. Ta kontakt 
snarest. 

Ostfold Bilauksjon, Askim 
TIf. 09/88 08 96 

10 
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RAMMEVERKSTD EIENDOMSFORM. BIL RØRLEGGER 

TIf. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk Godkjent regnskapskontor 

ER 

Audi Erling Rod A/S 

Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

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

SPESIALFORRETNINGER GLASS 

IN NBA UDOSALARM 
CALLINGANLEGG 
BRANNVERN 

SIKKERHETSUTSTYR 
VIDEOOVERVAKING 
EL REPARASJONER 

R ESTAU RANT 

,zoak1 Ju/)a aq  .//LsL 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Saig av 
meda/jeskap og innrammede akvare//avtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsà kveldstid 

REGNSKAP 

C!iebakk 
J(egnskapskontorpjs 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsfører 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

Erik l(jelgaard 
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 

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

JatrI.  
III1LIIESFII 

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

Enebakk rørleggerhedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
IlL EN MEGET GUNSTIG PR IS. 

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

TANNBEHANDL. 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

Kvelder, etter avtale. 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

Tlf. 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 

0LH 

Elm ALARMILEKTRISKE 
SIGN A LA N LEG G 

FRISØR 

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 

(JI 	Alt / glassarbeid 

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

Laste- 09 personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 
Wilhelm Helgesen Motor AS 

1911 Flateby - Tit. 09/92 90 90 

utterer alle typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LORDAGER ETTER AVTALE 

Enebakk Tannteknikk 
TANNTEKNIKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 09/92 46 82 

TRAFIKKSKOLE 

GA VIE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
Tit. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A — Masse B 
Teorikurs - Kjeretliner 

Om nødvendig møter vi 
til kjoretimer I Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fyilmasse 

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

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 
Fast pris 

SPESIALFORRETNINGER 

Tamper- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

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

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

KVIKI( RENS 
zJteacz7-ama 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

Brødrene Sandás A/S 

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

Korn, gjodsel og kraftfôr 
1911 Flateby 

Tit. 09/92 88 71 - 92 81 46 
Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEIcrER!NG 

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

• Poliklinikk S Rontgen S Kirurgi 
I Lab.servicel Oppstalling opererte dyr 

SKEDSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgard, Kjeller 
(skill Ira FeRn. v/flyplassen) 

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

eDROP-IN,) 8.30-14. Stengt helg. 

Aage W. Svarthoel 

Tipp-bil transport 

V. Enebakk 09/92 41 84 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tit. 881570 

Kjope eller selge 
eiendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGLING A/S 
Bevllhngshaver: Adv. Helge A Trys 
Fjellveren 55, 1914 Ytre Errebayk 

TO 0992 55 70 I 	 
1800 Asklm 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjop din nye el/er brukte bil hos oss. 
Tit. 88 1615 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Rolf Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGG OG ANLEGG 

ELEKTRIKER 
INSTALLASJONSFIRMA 

KJELL BR[NDJORU 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

StrØmsborg & 
Enersen A/S 

utfører all i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

Ell-AG  - — 
ALARM FOR FERIEN? 

I 

ENEBAKI( BIVERKSTFD 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bátmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

c/o Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

EIENDOMSFORMIDLING 
Vi ordner LAN 

for kjøper/selger 

Galled Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galleri - innramming 

Gullmedalje I innramming i 1989 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLEA 

SVEIN H. HELLER A/S 
JERNBVN. 2, 1400 SKI - TLF. 87 3737 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap. forretningsforsel, 
III ro-I aL1JI V iiIJ. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4774 

Ristorante 1IAUA a.s Pizzeria 

Alt i mat til hverdag og test. 
Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

* Saig og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

TEPPE - ENGROS A/S 

ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

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

Solhern'taseo 
1912 Enebakk 

TIt. 09 92 64 20 

DAME- OG 
HERREFRISØR 

SOL - PARFYMERI 



Meld fra om 
falske sjekker 

Nringsdrivende i Ene-
bakk kan vre svindlet 
for flerfoldige tusen kro-
ner i lØpet  av fjorâret. I 
forbindelse med enstØrre 
sjekksvindelsak som Ro-
merike politikammer nâ 
etterforsker, er det pa det 
rene at en del av de faiske 
sjekkene antagelig er 
brukt i Enebakk. 

Lensmannskontoret oppford-
rer na nringsdrivende, og andre 
til a melde fra om sjekkbedrage-
rier i lØpet av t3orâret slik at man 
kan fâ oversikt over omfanget av 
bedrageriene. 
- Mange anmelder ikke sjekk-

svindel nár det dreier seg om 
smâsummer, fordi de regner med 
at det er sma sjanser til oppkla-
ring. Saken blir henlagt likevel, 
sier de, og sa far man bare bry-
den. Vi ma ta noe av skylda for 
dette, sier lensmannsbetjent 
Knut BjØrnstad.— Vi gir til- 

bakemelding om at en sak er 
henlagt, og inforrnerer ikke sam-
tidig om at det ikke betyr at sa-
ken er glemt. Kommer opplys-
finger til av betydning for saken 
blir den tatt fram igjen, og det 
hender ofte at vi far inn nye mo-
menter i forbindelse med andre 
saker vi jobber med. Derfor bØr 
man melde fra uansett, sier 
BjØrnstad, og oppfordrer nok en 
gang folk som har falske sjekker 
om a ta dem fram og levere dem 
til lensmannskontoret. 
En annen side av saken er at sa 

lenge man ikke melder i fra om 
slike ting, kan de som driver med 
sjekkbedragerier, fortsatt bruke 
forretningene i bygda som mel-
kekuer. - sa lenge man ikke re-
agerer pàfØrer man ogsá andre 
store tap, sier BjØrnstad. 

I den konkrete bedragerisaken 
som Romenke politikammer na 
etterforsker, regner man med at 
det er svindlet for rundt 200.000 
kroner. 

Postverket inn hos Ostli"Oe 
Postverket er interessert I a leie ca.260 kvm 

i Per Erik Østlies nybygg pa Senteret. Lokale-
ne skal romme kretsens postkontorer som da 
blir flyttet fra sitt nâverende tilholdssted 
tvers over veien. 

Kontrakten er enná ikke skre-
vet , men østlie regner med at 
dette er like rundt hjØrnet. Post-
verkets planløsning for de nye 
kontorene fore1igger nâ, slik at 
det det er bare det formelle som 
gjenstár. 

Dermed gjenstar ná 490 ledige 
kvadratmeter i Østlies nybygg. 

Vi har hatt flere interessenter, 
sier østlie, bade lokale og uten- 

bygds folk som Ønsker a leie lo-
kaler til forskjellige nringsvirk-
somhet, blant annet butikker. 
Jeg har imidlertid stilt det i bero 
for a avvente postverkets behov. 
I neste uke gar vi Ut og averterer 
pa nytt, og i den forbindelse blir 
tidligere interessenter kontaktet 
igjen. Jeg regner na med at det 
meste skal vre avklaret I lØpet 
av aret nâr det gjelder utleien i 
nybygget. 

Det løsner  pa senteret. Postverket Ønsker a leie ca 240 kvm i Østlies nybygg. 

Zan Zara legges ned 
Om en 14 dagers tid er 

det ubØnnhørlig slutt pa 
Zan Zara, motebutikken 
pa Senteret i Ytre. 
OpphØrssalget har nâ pa-
gatt i en uke. 
- Det er ikke snakk om 

konkurs, understreker in-
nehaver Jack Johnsen. 
Jeg velger a avvikle pa 
grunn av for dárlig inn-
tjening. Driften er ikke 
lenger Økonomisk for-
svarlig. 
Jack Johnsen legger ikke skjul 
pa at de mange innbruddene i 
forretningen er en del av a.rsaken 
til at det nâ er kroken pa dØren.—
Jeg har tapt 92.000 kroner pa de 
innbruddene som har vrt, i til-
legg til det man taper nar inn-
bruddene forârsaker at varespek-
teret midlertidig skrumper inn. 
Det er ikke malbart. 

Zan Zara startet ambisiØst med 
spesielle og dyre moteklr. For 
kort tid siden fortok Johnsen en 
liten kursendring. Rimeligere 
k1r ble tatt inn i butikken som 
alternativ til merkevarene. - Men 
omprofilering tar tid, sier Jack. 
Han mener likevel at kunde-
grunniaget i Enebakk er stor nok 
til a holde det gaende. Nár man-
ge likevel sliter tungt kommer 
det ikke minst av den store han-
delslekkasjen, sier han. - Vi er 
for fá pa Senteret. Utvalget ma 
bli stØrre, flere bransjer repre-
sentert, slik at folk finner det de 
trenger her. Da slipper de a dra 
Ut av bygda for a handle. Det gâr mot slutten for Zan Zara. 
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Redaksjon og ekspedisjori: 
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