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G sstr sport gjen- 
nom Enebakk 

Transport av naturgass fra Haltenbaken til østland-
et og Sverige kan komme til a gà gjennom Enebakk. Et 
av alternativene til trase for gasstransporten gár tvers 
gjennom bygdas jord og skogbruksomráder. Flere gâr-
der vii bli direkte berØrt. Planene er nã ute til hØring, 
med høringsfrist 15. oktober. Det er meningen at saken 
skal legges fram for Stortinget váren 1990. 

Det er de store gassressursene pa sokkelen, sam- 

menfallende med trekk i energiutviklingen i Norden 
som ligger bak utredningen av dette prosjektet. Natur-
gass vii bli viktigere som energikilde. Sverige har be-
sluttet a avvikle sine kjernekraftverk innen 2010. De 
fØrste verkene skal legges ned innen 1995. Det ápner 
for norsk gasstransport til nabolandet, og forhand-
linger págâr ná mellom norske gassprodusenter og 
svenske kjØpere med tanke pa leveranser i 1995. 

Forts, side 6 (3) 

BjØrg Alhei formann i Vikskroken Sanitetsforening og Hans Jacob Brevig 
initiativtager fra Lions beskuer nyinvesteringen sammen med pleie og om-
sorgssjef Ohr. 

Nr. 34 Onsdag 6. september 	6. árgang 
	

Lossaig kr. 5.00 
	

Lokalavis for Enebakk 

Trygg etsalarmene i dri*i7f 
Ti trygghetsaiarmer tilknyttet sykehjem-

met, som gjør at eldre og andre trengende kan 
fâ bo hjemme sâ lenge som mulig er ná i funk-
sion. 

Det er Sanitetsforeningene og Lions som i 
fellesskap har gitt penger til innkjOp av slikt 
utstyr. 

OrdfØrer Káre KjØlie foretok den offisielle 
apningen av alarmene under en tilstelning pa 
sykehjemmet sist mandag. 

Det er en nyutvikiet alarm som er montert, 
og visstnok den første  av sitt slag som er i 
drift her i landet. 

I 

I 
I 
I 
I 
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OddbjØrg Kristiansen 

En fornØyd pleie og om-
sorgssjefOhr var svrt glad 
for gaven. Dette gjØr at de eld-
re kan fá by til a bo i sitt eget 
hjem og fØle seg trygge der, 

((Thiefi ki og hff pse 
t1/JS1N1 og a,üekki) 

Fâ gode râd av Anne- Lise 
	F•LL 	 
URa BRILLESENTER AS  

ANNE-USE FLAM, OPTIKERMESTER 
Idrettsvn. 20- 1400 Ski - TIf. 875030 
----- ______ 

sa han. ForelØpig er det in-
stallert 10 alarmer, men han 
hãper at tallet kan dobles om 
ikke sA altfor lenge. Det er 
sykepleierene ved hjemmet 
som skal stã for den daglige 

Forts, side (2) (2) 

--- ---- METZLER 
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A 	 

Etter kjempesuksess med premiere og flere dagers 
visning av den norske filmen DYKKET, fortsetter vi 
denne uken med filmer som vi hAper publikum vii like. 

............. iLL 	

SYKKELHJ ELM 
ER INN 

UANSE1T 
ALDERSTRIN N 

A 

Barnekoret Dynamis 
starter opp igjen. 
Se annonse. 

Enebakk Bonde-
kvinnelag. Kurstilbud. 
Se annonse. 

Sanitetsforeningen. 
Loppemarked. 
Se annonse. 

Enebakk Histo-
rielag. <<Rusletur>>. 
Se annonse. 

Betel. Ukens mØter. 
Se annonse. 

Bingoen er i gang. 
Se annonse. 

Enebakk pensjonist-
forening har mote. 
Se annonse. 

Misjonshuset i Ytre. 
Se annonse. 

Enebakk Energi-
verk. stengevarsel. 
Se annonse. 

Flateby kino. Ukens flu-
men. Se annonse. 

El spennende og. morsomt 
jungeleventyr; 
I GORILLAENS RIKE en 

bliti en film av uvirkelig 
skjønnhet, med et budskap 
om hva som kreves av oss 
som nasjoner og enkel-
tmennesker hvis den verden 
A lever i skal beholde den 
rikdom naturen har gitt oss 

Under utrolig vanskelige 
primitive forhold kiarte Dian 
Fbssey A finne og observere 
fjellgorillaene. PA det 
tidspunkt var de tnuet av 

lokale snikskyttere som 
tjente godt pA A selge gorilla 

souvenirer, og av 
hensynsløse europeiske vil-
toppkjøpere som forsynte 
zoologiske hager med truede 
dyrearter som i teorien skulle 
vre fredet og salt under den 
lokale regjerings beskyttelse. 

MANNEN MED DEN 
NAKNE PISTOL Opp fra 
ruinene av alle katastrofe-
filmen , spion,,,, politi og 
007 filmer stiger selveste 
FILMEN frem. En film om 
kampen mot den endeløse 
kriminalitet. Og om 
kjrlighet, sikker sex, 
baseball og japansk fersk-
vannsssfisk.. 
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Gudstjenesteliste 
for Enebakk 

10. september 1989 
Stranden bedehus, Flateby, 

ki. 11.00: v/øvstegârd. 
Nattverd. 

Mari kirke ki. 11.00: v/Sirevâg 
og Heigheim. Stevne for 
NLM. Stevnet fortsetter 
pa Misjonshuset kI. 16.00. 

Gratulerer tned 40-àrsdagen, 
Rigmor. 
Vi kommer pa festen. 
Du kan vel tenke deg resten. 

Hilsen Vinklubben 

PINSEMENICIIETEN BETEL YTHE ENEVAKK 

Onsd. 6/9 kI. 19.30: Me-
mghetsmØte. 
Torsd. 7/9 Id. 11.30: 
Formiddagstreff. Erlmg 
Kobbevik. 
SØnd. 10/9 Id. 10.00: SØñ-
dagsskole. KI. 11.15: Bar-
nevelsignelse. 

NB! Dugnadsuken be-
gynner lØrd. 9/9. 
Alle velkommen. 

Torsdag 7/9: 
U, Id. 18.30: 

<<I GORILLAENS RIKE* 
U, Id. 20.30, kr 30.-: 

<<MANNEN MED DEN 
NAKNE PISTOL* 

SØndag 10/9: 
B, ki. 16.30: 
<<DAVID OG DE MAGISKE 

PERLENE<> 
U, Id. 18.30: 

<<I GORILLAENS RIKE<< 
U, Id. 20.30, kr 30.-: 

<<MANNEN MED DEN 
NAKNE PISTOL>> 

El 
ig her har d& ogsa 

funnet en lØsmng slik at alar-
men skal vaere, i funksjon hele 
døgnet. De kan fâ kontakt 
med pasientene gjennom et 
apparat ved telefonen eller 
ved et miniapparat de skal ha 
hengende rundt halsen. SA 
selv am vedkommende but 
liggende hjelpelØs utenfor te-
lefonens rekkevidde kan de 
betjene alarmen. Pa mot-
tageren pa sykehjemmet vii 
det komme til syne hvilken 
pasient som tar kontakt óg 
hvilket apparat som brukes. 

Skal sentralen ta kontakt 
med brukeren, og ikke far 
svar der, skal de etter en viss 
tid automatisk bli overkoblet 
til 	 eventuelle 
parØrende. Sykepleieren pa 
vakt skal rykke ut om nØd-
vendig, og hvis det ma skje 
om natten er det en bakvakt 
som Øyeblikkelig kan betjene 
sentralen. Transporten VII 
skje i samarbeid med dro-
sjene, det er en del av sikker-
heten bade for pasient og sy-
kepleier. 

Det vil ogsa vre behov for 
et utstrakt samarbeid mellom 
hjeminehjelp, lege, lensmann 
og alarmsentralen for at den 
skal fungere som planlagt. 

ForelØpig en det montert 
som en prØveordning, som vii 
vare i 6 mâneder, men de ha-
per at det skal bli en per-
manent ordning. For at be-
hovet skal dekkes trenger vi 
50 alarmer, sa Ohr. 
Det er et engeisk system, og 
helt nyutviklet. Det betraktes 
som en viderefØring av Horda-
landsmodellen, men denne 
har en toveiskombinasjon. 

Det var Lions som flkk ide-
en om trygghetsalarm, i for- 
bindelse 	med 	sitt 
20-ársjubileum for to âr siden. 
Da bevilget de 20000 kroner 
til formâlet og 
siden har det kommet 9000 til 
denfra. 

De fire sanitetsforeningene 
har gitt 24000 kroner til sam-
men. 20000 fra den i Ytre Ene- 

bakk og ca 4000 fra Kirkebyg-
den, Daleterdingen og Viks-
kroken. 

FØrstkommende heig-skal de 
arrangere loppemarked pa 
Enebakk Ungdomsskole, og 
overskuddet derfra skal de gi 
direkte til nye alarmtelefoner. 

Deter ogsá mulig for privat-
personer a kjØpe seg en alarm, 
men det ma skje via syke-
hjemmet silk at de blir regist-
rert som bruker. Et mottake-
rapparat koster litt over 6000 
kroner. 

En av de heldige som har 
fátt montert en alarm en 89 âr 
ganile Mathilde Mellum i Da-
1eerdingen. 
Hun er veldig spent pa om 
den vii fungere silk at hun for-
tsatt kan fá bo hjemme. I 
sommer var hun noen uker pa 
sykehjemmet, men var glad 
for a vre hjemme igjen. Men 
dessverre er ikke helsa som 
den var for, sa hun - en sliter 
som matte ut i arbeid allerede 
som átte-äring. 

MathildeMellurn i Dalfjerdingen hàper nà a là bo 
hjemme, ogfØie seg trygg pa àfà Jijeip om noe skulle 
inntreffe. 

denne dagen blir hell spesi-
elI. Et helikopter lander, og 
ved stranden svirrer dyr 
ingen har sett maken til i 
nrheten av ci romskip. 
David er nysgjerrig, og vil 
finne ut hva som skjer. Han 
fAr øye pA en vakker jente 
som kommer ut av 
helikopteret, og hun blir 
befall av en skurkeaktig fyr 
hI A fange alle dyrene og 
sette dem i bur. Romskipet 
mister en hemmelighet i 
jungelen. en eske med magi-
ske perler. Den som har 
esken med perlene har 
tilgang hI all rikddm og 
makt i verden. Men i esken 
mangler det nA en perle! 

For A begynne med 
søndagens barneforestilling, 
DAVID 00 DE MAGISKE 
PERLENE. David bon i 
jungelen sammen med sin 
familie og hunden Pips. I 
jungelen vAkner alle dyrene 
til en ny dag, men akkurat 



3 gode grunner til 
a stemme Venstre 

Venstre gar til vaig pa et program som har en hethetspolitikk 
hvor hensynet til naturen er overordnet. 

Venstre ser pa problemer som utfordringer det er mulig a gjØre 
noe med. 

Venstrepolitikeren stiller til vaig med idealisme , initiativ og jim-
satsvilje. 

En stemrne til Venstre er ikke bortkastet! 
Takk til alle dere som har tffiit til oss, 

Bent Nafstad Lyftingsmo og oss i Enebakk Venstre. 

Har vi noe vaig ? 
Det finnes bare et regje-

ringsalternativ, sier Gro & 
Co. 

De gjør  alt for a sá tvil om 
en borgerlig flrepartiregje-
ring. 

Dere ma ta med FrP, hey-
der de. I sá fall ma Ap ta med 
Sv i en ny regjering, dersom 
den sosialistiske siden far fler-
tail 

Saken er at bade Sv og FrP 
Ønsker a stâ fritt og uavhen-
gig sâ lenge de ikke selv er de 
største og event. enehersken-
de pa hver sin fløy. 

Det er mgen tvil om at sen- 

trumspolitlkerne i saxnarbeid 
med HØyre  vil ta det felles an-
svar som det er a danne re-
gjering. Disse fire partiene har 
et felles verdigrunniag og det 
er med poiltikken som det er 
med ekteskapet - vi ma gi a ta 
for at samarbeid skal lykkes. 

Kjre velger, - du har mu-
ligheten til a velge den 10. og 
11. 

Godt vaig 
Hilsen 
Guro SØrhus Lohne 
Enebakk Venstre 

Ti! deg som 
fortsatt tviler 

Alle sier det samme - og tror 
ikke pa noen av dem-. 

Dette er resultatet av en 
valgkamp der løfter om bedre 
tider blir masseprodusert ná 
pa tampen av valgkampen. 

Kjre velger, glem ikke hva 
som skier mellom hver vaig-
kamp og hva som skier i din 
egen kommune, nár du skal 
avgi stemme ved Arets stor-
tingsvalg. Hvilket parti har 

du størst  tillit til pa stedet du 
bor? 

Hvem gjør  mest for lokal-
samfunnet ?Det er de samme 
politikerne du ná skal stem-
me inn pa tinget. Det er ikke 
uten grunn at de tilhØrer  det 
partiet de Ør! 

Med hilsen 
Guro SØrhus Lohne 
Enebakk Venstre 

Jeg iøfter mine øyne opp til tjeflene. Hvor skal mm 
hjelp komme fra? Silk spurte Israels folk i same 121. I 
fortvilelse og hâpiøshet stiller mange det samme spør-
smái i dag. De ser ingen utvei. 
Herren vii ailtid hjeipe dem som er i nod. Han farer 

fram over himmelen med hjeip for deg, leser vi i 
dagens tekst. Og ikke nok med det.En bolig er den 
eldgamie Gud, og her nede er evige armer; Han driver 
fienden bort for deg. 
Hvis du ikke oppiever hans godhet pti denne miten, sâ 

bli ikke motiøs. Ta istedet imot en ny oppmuntring. Bi 
pa Herren, vr ved godt mot! Han har sagt han skal 
vere med oss alle dager, bade de gode og de 
prøvsomme. 	

OS 

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

daksjonen ma ha navn og adresse. 

Apent brev til Enebakk kommune 
I disse dager, og spesielt nà fØr 

et meget viktig vaig, er det man-
ge saker som kommer fram i 
media, og ikke minst miljøvern 
og miljØpolitikk. 

Dette er saker som slâs opp 
stort nár det gjelder den enkelte 
forbruker, om fosfatfrie vaske-
midler m.m. 

Ingen kan vel med hânden pa 
hjertet si at Enebakk kommune 
er en foregangskommune nár det 
gjelder miljØvern.  Andre kom-
muner prØver fØrst  Ut forskjeilige 
tiltak, sã kommer Enebakk kom-
mune etter nár de ser hvordan 
det fungerer. Stort framskritt hax 
det blitt na I og med conteinere 
som er satt ut for innsamling av 
glass og batterler. 

En tmg er innsamling og resir- 

Rusletur 
langs ridevei 

LØrdag arrangerer Enebakk 
Historielag og Spydeberg Histo-
rielag rusletur langs rideveien 
over LyseeU. 

Denne veien er vel den eldste, 
og i sin tid den korteste forbind- 
eisen meilom Spydeberg og Ene- 
bakk. Den tok av fra Kongeveien 
ved Hovind kirke. og gikk forbi 
Torp og opp Kleiva I Torpasen, 
fortsatte forbi Bøiermyra til Ing-
stad. SØgard, ødeli Lia opp til 
Myrberg. Det siste stykket gikk 
gjennom skogen i Li - leina og 
fram til Myrberg. Fortsatte sa vi- 
dere nordover fram til Langtjern 
og opp til Gulltjern over toppen 
av Lysef3ell og ned til Svartebek-
ken. 

Svartebekken markerer deiet 
mehiom nabobygdene Spydeberg 
og Eenbakk, men er ogsà skillet 
mehiom to fylker, Akershus og 
østfold, som fØr  het Smaaienene. 

Ridestin fortsetter videre over 
svartebekken og forbi hus- 
mannsplassen TØmt  i Brevik Ut-
mark og frem til Brevik SØndre. 

Den gamle sti var mye brukt i 
sin tid, bade gaendes og riden- 
des. Her har ungguttene gatt pa 
frierferd til nabobygden, og 
mangt et brudepar har ridd til og 
fra kirken i sin hjembygd. 

Et sjeidenst syn kan man se 
oppe ved Guhltjern. Her vokser 
nemlig dverg - bjerk noe man el-
hers bare kan finne pa hØyfjehlet. 
Ved Skimtelell et stykke Øst for 
myren vokser det fuilt av dverg - 
bjerk pa en asrabbe. 

Det knytter seg mange sagn til 
omradet, f.eks. ved Gulltjern er 
en rØvet  skatt senket og gjemt i 
en kobberkjele pa bunnen av 
tjernet. En beretning skrevet av 
Krogsbøl henviser til kong øi- 
stems saga: En vinterdag dro 
kong øistein med en fylking 
stridsmenn over Ryenbergene, 
Aker, Skeid til Spjotaberg, og 
opp pa Lysefjehl, for der a fordrive 
en flokk i11emingsmenn som 
var kommet pa Fháter over øy-
eren, og siden hadde slàtt seg 
ned pa Lysefjell. Og derfra dro de 
pa tokt og ran mot folkene i Ig-
narbakke. KrogsbØl tidfester 
denne hendeisen til ar 1115. 

kulering av dette, en annen og 
kanskje større  forbruksting er 
avfallssekkene alle husstandene 
bruker hver eneste uke. Bare her 
i Enebakk er det Ca. 2 777 hus-
stander. Alle far utlevert en sekk 
pr. uke, og multiplisert med 52 
uker blir dette 144 404 plastsek-
ker pr. a.r. I tillegg kommer alle 
kommunale stativer som ogsa 
blir byttet 52 ganger samt alle 
sekkene vi kjØrer pa Thorud i ãp-
nlngstidene nár vi har hatt opp-
ryddmg i hus og hage. Dette bill 
kanskje betydelige mengder 
plastsekker pr. ar, og plast blir 
som kjent ikke nedbrutt av natu-
ren. 

I Oslo har de i flere ar brukt pa-
pirsekker, og flere andre kom-
mimer i landet benytter ogsá 

I likhet med flertallet av 
landets kommuner er 
Enebakk i en Økonomisk 
vasnekelig 	situasjon. 
Regjeringas 	innst- 
rammingspolilikk rammer 
kommunene hardt, og I siste 
instans er del de svakest stil-
Ic som ma ta støyten 
De andre partiene i Enebakk 
angriper ofte SV for A vre 
økonomisk uansvarlige. Del 
pAstAs at vAre budsjettforslag 
ikke er gjennomførbare. 
Men, SV mener at i en 
økonomisk vanskelig lid, mA 
det skjres ned pA administ-
rative funksjoner framfor 
barnevern og eldreomsorg. 
Vi vii heller ta bori godtgjø-
relsen til folkevalgie cnn A 
angripe skolesektoren. 
NAr del gjelder økonomisk 

Norge far vi hvert Ar 1000 
nyc arbeidsløse. Dette mA 
vre del største problremet 
landet har A stri med. 
135.000 friske mennesker 
som ikke far vre med og 
arbeide for felicsskapet. Det 
er en sløsing av ressurser 
som vi nesten ikke kan tenke 
oss. 135.000 arbeidsløse er 
etterkrigsrekord i Norge. 
Arbeidsløsheten betyr 
ulykke for minst del dobbel-
te antall mennesker. Total 
mangel pA styring av kapi-
talkreftene har dessverre fort 
til en innstramming vi ikke 
lenger 	far 	stoppet. 
Kommunene mA si opp folk 
som ikke lenger utfører 
nødvendige oppgaver, mens 
kapitalen frill far sole bert 
milliarder i spekulasjon og 

papir fremfor plast av naturvern-
hensyn. Papir blir brutt ned etter 
noen tid, mens plast vii bli hg-
gende pa Thorud til all. ettertid. 

Dette burde vre en sak for 
Enebakk kommune a ta til etter-
retmng, ikke minst for en gangs 
skyld feie for egen dØr, ikke over-
late alt miljø- og naturvern til for-
bruker. økonomisk kan jeg hel-
ler ikke tenke meg det VII bli sto-
re forskjeilen, da heller et rimeli-
gere alternativ, da det her selv-
føigelig kan benyttes resirkulert 
papir i sekkene. 

TØr noen av de berØrte 
parter svare pa dette nà 
for valget? 

Med hilsen 
Mette K. Larsen 

styring er SV snarere 
foregangspartiet 	i 
kommunen. Vi har blant 
annet lagt fram ci grundig 
gjenomarbeidet notat med 
gjennomgang av kommunens 
IAn og innskuddskonti. 09 - 
hva skyldes det at de 
folkevalgte nA mottar 
javniige Iikviditetesbudsjetter 
(scm er hell nødvendig for A 
drive aktiv politisk styring ) 
Jo, ci forsiag fra SV. 
Enebakk kommune har betalt 
ci konsulenifirma flere hund-
re tusen kroner for A foreta 
økonomiske analyser samt 
forhandie med banker om 
gunstigsl mulig vilkAr. Hadde 
SV butt spurt, skulle vi pAtatt 
oss jobben helt gratis 
Enebakk SV 
Tom Nilsen 

unnødvendige, planløse 
investeringer. SV ønsker en 
fly økonomisk politikk. 
Statsbakene mA styrkes, og 
de private bankene og 
kredittinstiiusjonene ma 
bringes under styring. Et 
sterkt SV I et nyit fientall 
kan presse arbeiderpartiet iii 
A legge om den økonomiske 
politikken. 
Ved a stemme pa SV ved 
Arets stontingsvalg, er du 
med pA A skape et reelt 
alternativ til dagens politikk. 
Ingen stemme er bortkastet 
med ordningen 
u Ije v n in gs mandate r 
tinge(. 

Hilsen Kari Heier 

Enebakk SV 

En ansvarlig Økonomisk politikk 

ArbeidslØsheten I Norge 

om 
PA 



Fra venstre Per Torbjørn Kristiansen,BjØrn Inge Apal-
nes, Peder Godvik og Inge Mork. Hans Kristian Fossum 
var ogsâ med til Kristiansand,men kunne ikke mere 
med pa Fellemyra 

U1 

Annonser leses 
av folk flest 

Nye konfirmanter 

Per Kristian Vogt, Kristian HØe,  Rich.art Finnerud og Øyvind Himseth var ikke 
helt sikre pa hva de kunneforvente seg av konfzrmasjonsforberedelsene. Dette 
med a prioritere kunne vel ogsâ komme til a by pa pro blemer, men det skulle 
vel ikkeforhindre  demfra a vcere med. De kommer til a satse! 

Arets konfirmanter ble pre-
sentert for menighetene un-
der sØndagens gudstjenester. 
53 i Marl og 65 i Enebakk. Det 
var fulLtsatte kirker. SØnda-
gens prekentekster handlet 
om a velge, a prioritere for li-
vet. Det er mye som tilbys oss 
hver eneste dag. Hver dag ma 
vi velge. Hver dag ma vi velge 
vare livsverdier og var livsret-
ning. Hva skal jeg velge fØrst, 
hva skal jeg prioritere hØyest. 

Ikke a velge er ogsá et vaig. 
Kirkens budskap er kiart. 
SØk fØrst Guds rike, - priori-
ter det fØrst, - sâ vii det andre 

falle pa plass. Det er ikke en 
enkel lØsning eller en løsning 
uten motgang eller prØvelser, 
men med den prioriteringen 
vii en ha en ballast a mote. alt 
det andre med. 

Forventningene til kon-
firmasjonsforberedelsene var 
vel sâ forskjeUige. De fleste 
hadde vel ikke noen kiar fore-
stilling om hva kontirma-
sjonsforberedelsestiden vile 
innebre. Det blir mange for-
skjelllge ting a delta pa, - 
konfirmantleir, gruppemØter, 
undervisningstimer og guds- 
tjenester. 	Konfirmantfor- 

beredelsen er ogsá noe som 
ma prioriteres inn i de mange 
aktiviteter den enkelte deltar 
i. 

Under gudstjenesten blir 
det spesielt lagt pa menighe-
ten a vre med og be for at 
konlirmantene skulle fa en fin 
tid, hvor de kunne lre Gud a 
kjenne. En tid for a finne sin 
egen vei gjennom livet. Kon-
firrnasjonstiden er et stort an-
svar for konfirmanten selv, 
men ogsa for foreldre, faddere 
og menighet. 

Etter gudstjenesten var det 
kirkekaffe pa Herredshuset 
og Mjr ungdomsskole. 
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Hvis Kr.F.s plass sto torn Med blink i si*kte Kan du tenke deg inn i en 
situason der Kristelig 
folkepartis plass sto torn? 
Der Kr.F manglet i bade 
Storting, kommunestyrer og 
fylkesting? 
Se for deg en situasjon: 

- Der det ikke var noe 
Kr.F til A tale det ufødte 
livets sak 

- Der Kr.F. manglet i 
kampen for en rusfri 
livsstil 

- Der Kr.Fs røst var 
borte i arbeidet for en 
skole bygget pt kristent 
kultur og menneskesyn. 

- Der Kr.F ikke var med 
i kampen for et kulturliv 
fritt for spekulasjon I 

I disse dagcr starter skolen 
for noen smâ førstek-
lassinger, og noen lilt større 
barneskoleelcver 	fra 
Dalefjerdingen ogsâ. Mange 
av disse barna har allerede 
vrt pendlere noen âr for a 
komme til barnehage og 
førskole. Da er del snille 
mamrnaer som stiler op og 
kjører bil. Mange, mange 
turer blir del gjennorn ârene. 
sa begynner skolen, og 
endelig kan barna ta busen. 
Noen av disc barna reiser 
med bussen nesten en time 
hver vei for a komme til sko-
len. Det er tøft for en lite 
førsteklassing a gâ hjemmef-
ra lilt over syv om 
morgenen, Men vi som 
foreldre hører sjelden eller 
aldri kiager fra disse minste 
pendlerne her i kommunen. 
Det er ikke sâ ille a kjøre 
buss som dere pa Flateby 
tror. De synes del er hell i 
orden a ta bussen, og de 
prater og har det goy pa vei- 

Kirkebygden Vel involverer 
seg i forskjellige prosjekter og til-
stelninger. Velfestene er godt 
kjent av de fleste. Mange har del-
tattjamt pa disae àr etter ár. Fes-
tene gir viktige bidrag til driften 
av Vellets andre aktiviteter. 

Hvilke aktiviteter er sá f.eks. 
dette? 

- Barneskolens fane ble fullfØrt 
med midler fra bl.a. Vellet. 

- Toppdekket pa is-Itrenings-
banen er ferdig etter mange bxs 
samarbeid med ElF. Banen er I 

void og pornografi. 

- Der Kr.F. var borte i 
arbeidet for a styrke og 
bevare familiens rolle I 
samfunnet 

- Der det ikke var noe 
Kr.F til t kjempe fram 
økt rettferd og hjelpe 
verdens fattige 

Vi Ønsker ikke et sliki 
samfunn, Ikke du heller 
Behovet for et sterkt Kristcli,; 
folkeparti har aidri vrt størr 

Enebakk Kr.F. 
Einar Hoistad 

en. 
Til slutt vil jeg legge til at 

en del av disse barna pendler 
til Kirkebygda pa kveldstid 
ogsa for a a vre med pa 
fritidsaktiviteter. Da er de 
igjen avhengige av velvillige 
rnarnrnaer og pappaer til de 
blir store nok til a sykle en 
mil hver vei. 

sa kjere foreldre til 
ungdomsskoleeelever pa 
Flateby, Slutt a klage! Barna 
deres har et fuilverdig sko-
letilbud ", og alle kan ikke 
bo i gangavsland fra solen. 
Ungdomsskoleeelever er 
store nok ill a kiare en treâ - 
rig pendlertilvrelse fra 
Flateby til Kirkebygda. 

Med hilsen mor til 
barnehagebarn og 
barneskolebarn fra 

Dalef)erdingen 

flittig bruk. 
- Vellet er involvert i Prosjekt 

Ekebergdaien, og har butt inn-
kalt til 3 mØter i 1989. Vellets re-
presentant har gitt positive til-
bakemeldinger sá iangt. 

Saker som dette krever inn-
sats, og resultatene har betyd-
fling for mange mennesker. Pro-
sjekt Ekebergdalen har dimen-
sjoner som kiart skiller seg fra 
andre aktiviteter. Hva kunne el-
va brukes til nâr prosjektet er 
fullfØrt? Hva med badeplass, fis- 

Hvilken skytter har ikke en ii-
ten drØm  om en gang a fá ligge i 
et kongelag pa et landsskytter-
stevne. 

Disse guttene fra Flateby har 
flere drØmmer.  De Ønsker seg 
skytebane pa Flateby. Nár vi far 
det nye idrettsanlegget ved 
Streiflnn far vi sikkert en innen-
dØrs bane, sier de smilende. 

ForelØpig er de a finne i R1in-
gen skytterlag, og deter ikke floe 
darlig lag. Der tar de vel vare pa 
rekruttene sine - det er til og med 
en enebakkmann som er laglede-
ren deres. 

I sommer var aile a finne pa 
landskytterstevnet i Kristi-
ansand, og sist heig deltok de I 
Rlingens eget stevne som var 
pa Fellemyra skytebane. 

ke, bruk av kano og bat? 
Vellet tar gjerne imot forslag 

fra leseme bade om dette og an-
dre ting, f.eks. miljØ/miljøvern, 
traflkksikkerhet, friluftsliv, kul-
tur, idrett osv. 

Har du noe pa hjertet sa ta 
kontakt med formannen I Kirke-
bygden Vel, Kjell Ringnes, pa te-
lefon 92 63 74, eller send ham et 
brev. Har du lyst til a bli med-
lem? 

Vellet har i dag 192 med-
lemmer, og det er plass til flere. 
Det koster kun kr 70,- pr. ar. For-
resten, du som er medlem, har du 
betait kontingenten for 1989? Vis 
VELvillighet, du skal vre VEL-
komrnen, 

PS: Den 7. oktober er det igjen 
fest pa Ignarbakke til MIMIX. 
VEL mØtt. 

3.9.89 
Sekr. 

Kibere foreldre til 90 
- ãras ungdomssko- 
leelever pa' Flateby. 

Kirkebygden Ye! 



Jentene pa bildet er me Robertsen, Silja Digranes, 
Anett Haug, Mona Engebretsen, Veronica Stenberg, 
Ranveig Renolen og Catinka Johannessen. Her sam-
men med trener Dag Haug. 
Med pa P10-laget er ogsà Heidi HØgmo,  Renate An-
dresen, Elin Ekeberg Svarthol og Astrid Holen, men 
de varforhmndret Ira a mere med denne gang. 

B cL IcELA i1, 
skaffes Ut Ira ajourført kjennskap Iii markedets iáneIbud 
SERØSE og ERFARNE rádgivere gir uforpiiktende vurde-
ring av mulighetene ved kjøp, opplaning oiler refinansiering. 
Eftektiv rente fra 12.2 - 12,9 %, basert pa fast rente 11,5 - 
12,5 % garantert i 3 ár. Ogsá Ian med rentegaranti i 30 ár. 

EKSEMPLER PA MANEDSUTGIFT PR. 100.000: 
UTJEVNINGSLAN 

Aile boli9typer 
975 % I 3 Ar: 

SERIELAN 
Selveier 11,5 % 

Avdragshitt: 

ANNUITET 30 AR 
Selveier 11,8% 
Gaiantert 3 Ar: 

SERIELAN 
Bore nslag 12,2% 

Avdragsfritt 

813 960 1016 1016 

Perslolaftaaco.% 
Torggt. 31, 0183 Oslo 1. TIf. 36 27 40 

I sarnarbeld med BN-kredltt, Realkreditt, Elendomskredltt, Norgeskredtt, 
0l'JH. Elcon FInans. Norsk Kaus)ori og Norsk KoIIetctIv Pens]onskasse. 

IJiuitt 

Ingar til finalen Dette holder ikke 
Gunnleik Seiers tad 

Fredag gikk lokalopp-
gjøret mellom Enebakk 
og Ski av stabelen pa Ene-
bakk Stadion. Vi hápet at 
enebakkingene skulle ha-
le i land en seler, men Ski 
ble etter hvert for sterke, 
og de vant en fortjent 4-1 
seier, 

For Enebakk betyr det-
te at laget nã dessverre er 
pa god vei ned i 5. divi-
sjon 
1.omgang 

LokaloppgjØret mellom Ene-
bakk og Ski viste nok en gang at 
enebakkingene ikke holder 4. 
divisjonsnivâ. Ski spilte i hØyt 
tempo og de presset Enebakk 
iangt oppe pa banen. Selv om 

estene kom best i gang, ble det 
mye midtbanekriging og fá store 
mälsjanser. Det gikk hele 31 mi-
flutter fØr vi fikk nettkjenning, og 
det var som vanhig det gjestende 
lag sorn tok ledelsen. Enebakkin-
gene ble for stillestâende og for ii-
te oppfinnsomme. 

2. omgang 
Ski fortsatte i samme stil etter 

pause, mens Enebakk spilte 
upresist og tafatt. Men etter 16 
minutters spill snappet Roy An-
dersen opp et utspill, og spilte 
elegant fri Geir østii som scorte 
sikkert. 

Etter málet lØftet enebakkin-
gene seg, men dessverre varte ik-
ke dette lenge. For etter 32 mi-
nutter tok Ski nok en gang ledel-
sen etter en corner, og bare to mi-
nutter senere la de pa til 3-1. 

Enebakkingene matte igjen 
innse at slaget var tapt, og to mi-
nutter fØr  dommer Morten Sve-
sengen bláste av kampen fastsat-
te Ski sluttresultatet til 4-1. 

OddbjØrg Kristiansen 

FØrstkommende heig bra-
ker det 1Øs for hándbal-
lentusiastene. Da er det 
seriestart for alle lagene i 
Enebakk. 

I ãr er det 9 lag fra Driv 
og 10 lag fra Elf som er pa-
meldt til seriespill. 

For Drivs vedkom-
mende har ingen av la-
gene hjemmekamp i førs-
te omgang, mens Elf har 
seks lag som spiller i 
Mjarhallen pa søndag. 

Vignett var a hiiste pa jentene 
som i ár skal spilie i P10 .De som 
vii spille seriekamper blir a finne 
i Eif i ár . Driv vil senere i hØst 
starte et aktivitetstilbud for PlO, 
men stiller ikke lag i serien for 
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Ser fremover 
Jeg synes det er jevnt over bra 

gjennomfØrt, men for darlig 
grunntrening gjør at det stopper 
utover i kampen. Det er for kort 
tid igjen denne sesongen, men 
jeg er sikker pa at dette laget har 
en framtid, sa trener Ole Wage-
nes etter fredagens lokaloppgjØr 
mor Ski. 

Kampfakta Enebakk stadi-
on 
Enebakk - Ski: 1-4 

Geir Østli scorte Enebakks mat mot Ski. 

Enebakks mâl: 61 mm. ved 
Geir Østli 
Enebakks lag:Arne Rydje, 
Ronny Lund(Wictor Luther i 
13 min.)Roar Sandàs, Fred 
Sandás, Ragnar Engerhoim, 
Gunnar Mathisen, BjØrn  Ivar 
Stubberud,(trond 	Vidar 
Stubberud i 34 mm), Geir Wi-
ger, Roy Andersen, Geir øst-
Ii, Widar Pederstad. 
Dommer:Morten Svensengen 

Allidretten 1 Driv 

Ingar Pedersen gjOr dt 
sterkt i vannski - VM I 
Florida. Fredag satte han 
fly norgesrekord i hopp 
med 51,2 meter, og slo der-
med sin ferske rekord fra 
Nordcup i Kobenhavn for 

SA er det Lid for en ny sesong 
med idrettsskoic for barn I 
Ytre. Vi oppretthoider 
samme tilbud som i fjor, 
aItsâ tre grupper tordelt pa 6. 
7 og 8 âringcr, med opptil 30 
pa hvert parti. 
Det er imidiertid CL ønske og 
et mal ctterhvert a utvide til-
budct,siik at de som ikke 
finner seg til rcttc i en 
bestemt gruppc skal fâ 
muligheten til a drive 
ailsidig ihvertfaIl til 12 ärs 
aideren. Det er med slor bek- 

Det fine hoppet brakt 
Ingar opp pa en 2. plass i 
sin pulje, og ban er der-
med sikret en plass i fina-
len I VM. 

14. dager siden. 

lageise vi ma innse at 
inncvarendc âr har vi 
hvcrkcn trenere eller plass til 
dette. Imidlertid har 
gruppene I Driv vrt flinke 
til a opprette nye tilbud til 9 
og 10 âringer, der dette ikke 
fantes. Jeg kan nevne mix - 
tropp i turn, og mix 
handball, ved sidcn av eksi-
sterende tilbud som ski, 
hopp, fotball, friidrctt. 

Unni S. 

Seriestart for ha'ndballen 



REDD 
BARNAS 
MINNE- 
GAVE 'e, 

T
Jernbanetorget 2 
0154 Oslo 1 
TIf (02) 4146 35 
o Pstgiro 5 00 0187 7

Barikgiro 8200.01.60756 

Vennligst oppgi avdødes navh 09 
rarendes navn 09 adresse slik at vi kan 
fá sendt en hilsen og takke for gaven. 

IL Driv händballgruppas 
treningstider 

Mandag 15.00 - 16.00 P-12 1. 
16.00 - 17.00 G-12 
17.00 - 18.00 P-14 
18.00 - 19.30 P-16 
19.30 - 21.00 Herrer 

Onsdag 15.00 - 16.00 	G-12 
G-14 Kont. 0 .B. RUKAN 

Torsdag 15.00 - 16.00 P-12 1. 
16.00 - 17.00 P-12 2. 
17.00 - 18.00 P-14 
18.00 - 19.00 Old Girls 
19.00 - 20.00 P-16 
20.00 - 21.00 Herrer 

LØrdag 14.00 - 15.00 
15.00 - 17.00 

17.00 - 18.00 

P-12 2. 
PIG - 10 âr nyoppstartes ev. litt 

senere 
(Vii bli satt opp plakater senere) 
Old Boys 

ALLIDRETTEN starter opp I uke 37: 

 

Mand. ki. 17 jenter/gutter 1. 83 
Mand. ki. 18 jenter/gutter f. 82 
Torsd. ki. 18 jenter/gutter f.81 

OppmØte pa DRIV-plassen til uteaktiviteter. 
Pâmelding pa stedet. 

Turn og Trim 
Vi starter opp med hØstens Turn og Trim-partier fra tirs. 
12. sept. 
Viser til utsendt brosjyre mltreningstider. 
Nanm. oppi. kan fáes v. tif. 92 45 97. 

Ingen store 
innvendinger 
- Vi ble orientert om utredningen og planene i fjor 

var, og har tidligere i ãr drØftet saken lØst  i formann-
skapet, sier ordfØrer  Kãre KjØlle. 

- og iandbruksinteresser bare be-
rØrt i anleggsperioden. Det mest 
betenkelige synes jeg er hvis man 
skulle velge en trase gjennom be-
rgomrâder, som yule etterlate 
store sár i naturen. En trase 
langs Giommavassclraget er ikke 
sá gait. 

Gasskraft er bade miljØ og na-
turvennlig. Jeg har ikke noe imot 
at en ledning blir lagt giennom 
Enebakk, bare det skier pa for-
svariig vis. Eventuelle inntekter i 
forbindeise med en slik etabie-
ring Ønskes ogsa veikommen. 
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- Det er vanskelig. Gass er en re-
nere form for energi enn andre al-
ternativer, og man kan vel ikke 
bare velte ulempene over pa an-
the. 
Men de enorme inngrepene som 
her pianlegges tvers gjennom he-
le det sØriige Norge, vii jeg ikke 
nØle med a karakterisere som det 
stØrste naturinngrepet noensin-
ne i norsk natur. Med de tid-
splaner som her skisseres gâr det 
aitfor fort. Det finnes sâvidt jeg 
vet heller ikke iovgrunnlag som 
regulerer framfØring  av en gass-
rØrledning, sâ her skal det nye 
Stortinget fà litt av en jobb! 

Det forundrer meg stort at denne 
saken ikke er butt mer offentlig 
debattert, og det haster named a 
fá den skikkelig belyst, fâ utredet 
erstatningsspørsmáiet, alternati-
ve transportmetoder, og fâ infor-
masjon ut til befoikningen. 

Na har vi fátt hØringsdokumen-
tene, men jeg tror ikke vi rekker 
a fa saken fram til kommune-
styret innen 15. oktober. Vi kom-
mer til a behandle den i for-
mannskapet i begynnelsen av 
oktober, og avgir en forelØpig ut-
taleise da, med beskjed om at 
kommunestyrets vedtak kom-
mer senere. 

Etter hva jeg ski Ønner blir jord 

- Det stØrste  inngrep no-
ensinne i norsk natur, me-
ner Johan Ellingsen. Han 
er en av bØndene som kan 
fà gassrØrledningen over 
garden sin. 

El 
Det er foresiatt flere alternati-

ve traseer for gasstransporten, 
alt etter hvor den blir iiandfØrt. 
KãrstØ i Rogaland er en mulig-
het, Tjeidbergodden i TrØndelag 
en annen. Det er dersom gassen 
blir iiandfØrt pa 'Fjeldbergodden 
at, gassledningen kan bli lagt 
gjennom Enebakk. For hvert av 
de to llandfØringsstedene er det 
imidlertid utredet flere mulige 
traseer.Det er den ene av trase-
ene fra Tjeldbergodden som gâr 
gjennom Enebakk. Den gar gjen-
nom østerdalen, via Minnesund 
og Eidsvoll og Øst for Jessheim til 
LillestrØm. Fra LlllestrØm blir 
den viderefØrt i Øyeren, gjennom 
vâtmarksomrádet fram til Flate-
by. Der fØlger den stort sett den 
gamle jembanetraseen som var 
planiagt gjennom bygda. Den vii 
gâ over Borgenlandet, Sundby, 
Haugstein, Moen, videre Ut mot 
Langtjern, ned i Kirkebygda, og 
over Orderud. Der vii den krysse 

Ekebergdalen ved Rakkestad, sa 
videre via ØstenbØl , Hoistad, 
Nyland og Omberg, over Ha-
raldstadkroken, langs Lyseren 
ned mot Spydeberg og videre til 
Halden, og over KornsjØ til Sveri-
ge. Et annet trasealternativ gar 
pa andre siden av Øyeren, glen-
nom BjØrkelangen, TrØgstad, 
Mysen Rakkestad og videre til 
Halden. 

Av de i alt fern trasealternati-
vene fra Tjeldbergodden, er det 
traseen gjennom Enebakk som 
utredningsmyndighetene holder 
en knapp pa, blant annet fordi de 
mener den f.r minst miii Ømes-
sige konsekvenser, man unngar 
verneverdige h'Øyellsomrader, 
og man mener den har god in-
frastruktur i forhold til de andre 
aiternativene. 

Gassen som skal transporteres 
er stort sett metan. Den er iettere 
enn luft og ikke giftig. Foruren-
smgsprobiemene ved transport 
av naturgass regnes som liten. 
RØret gassen skal transporteres i 
er 80 cm i diamter og med 10 - 18 
mm tykke stâlvegger. Det skal 
ligge 0,9 - 1,2 meter under bak-
ken, avhengig av befolkningstet-
thet i ornradet. I fjell skal den det 
overdekkes med 0,6 m. 

PA begge sider av rØrledningen 
skal det vre en sikkerthetssone 
pa 25 meter. Her blir det bygge-
forbud, forbud mot bruk av lId, 
og det blir graverestriksjoner. 
Rundt ventilstasjonene legges 
det opp til et felt med diameter 
pa 100 meter. 

Traseen skal deles inn i sikker-
hetsklasser avhengig av eksiste-
rende og forventet bebyggelse 
langs strekningen. Sikkerhets-
klasse er avgjØrende  for avstand 
meilom ventilene som skal hind-
re større lekkasjer ved eventuelt 
brudd pa ledningen. I en sone pa 
200 meter til hver side kommer 
ogsá arealbruken til a vre regu-
lert. 

Bade i anleggsperioden og 
etterpá vil gassledningen fA kon-
sekvenser for skog og landbruk. 

Der ledningen blir lagt i skog-
somrâder, blir det en permanent 
skogfri gate pa 10 m bredde over 
rØret. Der rØret gár over jord-
bruksarealer regner man med 
100 prosent avlingstap i anlegg-
skorridoren ( 30 m ) i byggeperi-
oden, og noe tap i árene etter 
p.g.a. jordpakking. 

Prisen pa den planlagte gass-
ledningen er 5-6 milliarder. Det-
te er mye dyrere enn et sjØalter-
nativ. Skal det vre Økonomisk 
forsvarlig, ma det ogsà skapes et 
marked for gass pa østlandet 
mener olje og energimyndighe-
tene. Det utredes derfor paraleilt 
alternative byggesteder for gass-
kraftverk pa østlandet. ForelØ-
pig er Emmerstad eller Saner i 
Vestby, og Evje eller Støtvikásen 
i Rygge aktuelle alternativer. I 
tillegg er ogsá Norsk Hydro inter-
essert i a kjØpe gass til industrien 
pa HerØya. 

En av forutsetningene for at 
gassprosjektet blir gjennomfØrt 
er salgsavtaler med svenske og 
norske kjØpere. Svenskene Øns-
ker gassleveranser i 1995. Med et 
vedtak i Stortinget váren 1990, 
en 2 - firs periode for konseions- 
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Enebakk Idrettsforening 
A-kamp 4. cliv. 
Enebakk - Lervik 
Sted: Enebakk stadion 
fredag 8.9. kI. 18.00 

Fotbailkamp 
Darner 4. divisjon 

Enebakk - $kjetten 
Enebakk stadion sondag kI. 16.00. 

Turngruppa starter 
Mandag 11. sept., Hauglia skole. 

K1 	J Ki. 17.00-17.45: Lekeparti, jenter/gutter 4-5 âr 
SF0"  Ki. 18.00-18.45: Jenter 6-8 âr 

Kl. 18.45-19.40: 	  
Kl. 19.45-20.45: Aerobic, darner 

Tirs. 12. sept., Streifinn 
Ki. 20.00-21.00: Damer/kretsprogramtreni.ng  

Ons. 13. sept., Hauglia skole 
1(1. 17.00-17.45: Lekeparti, jenter/gutter 4-5 ár 
Ki. 17.45-18.30: Jenter 9-12 âr 
Ki. 18.30-19.15: Gutter 6-10 âr 
Ki. 19.15-20.00: Jenter 12-16 ar 
KL. 20.00-20.45: Ungdom 
Ons. 13 sept., Streifinn 
Ki. 20.00-21.00: Aerobic, darner 

Treningsavgift: 
Barn kr 100.- pr. sesong. Voksne kr 200.- pr. sesong. Aero- 
bic kr 225.- pr. 10 ganger. 
Medlemskontingent (ta med kvittering). 
Barn kr 90,-, voksne kr 120,-. 
Nye og gamle medlemmer Ønskes velkommen. 
PS Darner aerobic, mot opp en ½ time fØr trening for pa- 
melding. 

Ikke begeistret 
- Jeg er naturlig nok ikke begeistret over a fâ gass-

ledningen under garden, sier Johan Ellingsen pa Haug-
stein. Samtidig bar han blandede fØlelser overfor pro-
sjektet. 

Enebakk Pensjonistlorening 
har mote ons. 13. sept. ki. 17.00. Tryllekunstner Arnold 
Edini kommer og BjØrn  Myhre Trekkspillklubb. 
Velkommen. 

Styret 



DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
Tif. 92 65 06 

Mobiltlt. 094/34 527 
DØGNVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
Tif. 92 41 24 

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

DØG NVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
Tif. 92 63 58 

MobiltIf. 094/95 547 
DØGNVAKT 

RV Enebakk kommune 
Kunngjoring om valgting 
Valgting for Enebakk kommune til vaig av 

stortingsrepresentanter og representanter til sametin-
get holdes sØndag 10. og mandag 11. september 1989. 

Stemmestedi 
stemmekrets 

Søndag 
fra U. til U. 

Mandag 
fra kL til ki. 

Flateby Samfunnshus 15.00-20.00 10.00-20.00 
Flateby krets 
Enebakk herredshus 15.00-20.00 10.00-20.00 
Kirkebygden krets 
Skogeierforeningens 
lokaler 15.00-20.00 10.00-20.00 
Dalefjerdingen krets 
Ytre Enebakk skole 15.00-20.00 10.00-20.00 
Ytre Enebakk krets 

Alle som har stemmerett og star i manntallet, har ad-
gang til a stemme. TjndersØk pa forhánd om du star i 
manntallet. 

Enebakk valgstyre og samevalgstyret, 
4. september 1989 

Káre KjØlle 
leder 

Loppemarked 
9. sept. kI. 10-15 

pa Enebakk ungdomsskole. 

Lynlotteri - Utlodning - Balikast - Kaffe-/kakesaig. 

Auksjon ki. 13.00. 
Lopper mottas med takk. 
Tif. 92 63 33/92 5157 - 92 62 35/92 49 56. 

Inntekten gár til alarmtelefon i Enebakk. 
Arr.: Sanitetsforeningene i Enebakk 

Barnekoret Dynamis 
starter opp igjen pa Emaus hver tirsdag fra ki. 18.00 til 
19.00. 
Liker du a synge, er du hjertelig velkommen. 
Alder fra 1. til 6. kiasse. 

Onsker du a bli 
TEKNISK TEGNER eller 
ARBEIDSLEDER? 

Kursene <Arbeidslederskoien> og "Teknisk Teg-
ning starter opp i Ski neste uke i samarbeid med 
NKI. Ingen forkunnskaper kreves. 
Sats pa fremtiden! Meld deg pa kveidsskole! 

Friundervisningen I Ski 
 Tils/uttet Folkeuniversitetet 

Hoitevn. 7, postboks 282, 1401 Ski 
Tif. 09/87 34 57 

1070-1 

STARTER MANDAG 11. SEPT. KL. 10.30 

i Friundervisningens lokaler. Lr a "male" bilder med 
garn. Hvert bilde far sin egen personlighet. 
Ingen forkunnskaper kreves. 

OGSA PA DAGTID: 
URTEKURS 

STARTER MANDAG 11. SEPT. KL. 15 
i Friundervisningens lokaler. 
La-,r om de forskjelhge urtene og deres virkning. Hvordan 
piukker vi og tilbereder urter? Vitaminer. mineraler 09 van-
nets betydning gjennomgás ogsá, samt kinesologi. 

RING OSS SNAREST. 

Friundervisningen I Ski 
Tilsiuttet Folkeuniversitetet 
Hoitevn. 7, postboks 282, 1401 Ski 
Tif. 09/87 34 57 

w Hapdagsius 
EN NYSKAPNING INNEN 
UNDERVISNING I NORGE 

Hesten '89 og váren '90 sender NRK programserien 
"Hverdagsjus'>, som er et fjernundervisningsopplegg pa 
universitetsnivá. Dette er det første i sitt slag i Norge. 
Vi skal følge de juridiske flokene i familiedynastiet Gran-
dahi. Dette er en humorfylt serie som vekker var nysgjer-
righet angâende dagiigiivets juridiske problemer. 

TV-SERIEN STARTER 21. SEPT. 

FRIUNIJERVISNINGENS KURS 
STARTER TIRSDAG 12. SEPT. 

Opplegget gár ut pa a følge til sam men 60 undervisningsti-
mer ved Friundervisningen, sende inn 4 brevbesvarelser til 
NKS. Eksamen i mai gir 5 vekttall. 
Lrer: adv. Erling Hoyte. 

Ring oss for fagplan med alle opplysninger. 

Friundervisningen I Ski 
Tilsiuttet Folkeuniversitetet 
Hoitevn. , postb. 282, 1401 Ski 
Tif. 09/87 34 57 

Hjemmearheid 

Ijjtt 
II 

jentene er i P12. 
I helgen deltok jentene under 

Dnc-cup som Kurland arrange-
rte i Skárerhallen sist heig. 

Sju blide fornØyde jenter, som 
kom i fra cupen med to seire og et 
tap. 6-1 mot Gjerdrum, 4-0 mot 
Holter og 1-4 mot Kurland. 

For de jentene som ogsá var 
med pa fjorârets sesong, sá var 
dette en ekstra stor dag. For det 
A komme seirende Ut av kamper 
har de ikke vrt bortskjemte 
med. Pa lØrdag fikk de sin fØrste 
seier noensinne, sâ for Øyeblikket 
er handball belt topp. 

Denne cupen var bare for jen-
ter i alderbestemte kiasser, og fra 
Eif deltok det fem lag. 
Foruten PlO var det P12 som 
vant sin puije, med tre strake sei-
re. 13-2 mot Ojerdrum, 6-0 mot 
Holter og 1-0 mot Kurland 2. 
For puljene PlO og P12 var det 
ikke sluttspill. 
I P14 var det to lag. Enebakk 1 
kom pa 4. plass i sin puije, og der-
med ikke videre til sluttspill. 
Enebakk 2 ble nummer to i sin 
puije, og kom belt til semifinalen. 
Der ble det tap med 2-8 mot Kur-
land. 

P16 kom ogsâ videre fra sin 
puhje, og ble i likhet med P14 
slátt Ut i semifinalen av Kurland. 
Her ble ogsâ resultatet 2-8. 

Med litt enkelt kveldsarbeid 
kan du tjene 350 000 kr pa 6 
mndr. Det du skal gjØre  er a 
kopiere noen papirer og selge 
dem over postordre. Dette er 
en fuilt lovlig virksomhet. 
Noe for deg? 
Send navn og adr. til Box 19, 
4990 SØndeled. 

LEDERUTDANNING 
FOR HELSE- OG SOSIAL- 
SEKTOREN 

STARTER I SKI MAND. 11. SEPT. 
Er du utrygg nár du leder andre? Vii du Ire a bi en bedre leder? 
I dette deltidsstudiet over 3 semestre far du nye kunnskaper om 
det a bli en god arbeidsieder, du far kompetanse - og !rer a 
opptre sikkert og effektivt. Studiet er et brevkurs med støtte-
undervisning en gang pr. uke. Lrer: H. Tore Skaug. 

RING OSS SNAREST 

Friundervisningen I Ski 
Ti/slut tet Folkeuniversitetet 
Hoitevn. 7, Postboks 282, 1401 Ski 
Tif. 09/87 34 57 

Annonser leses 
av folk flest 

W DENNE UKEN STARTER k) FOLGENDE KURS: 

• Tysk 
	

• Maskinskriving 
• Spansk 
	

• Regnskaps- 
• Italiensk 
	

skolen 
• Fransk 
	

• Silkemaling 

Har du meldt deg pa? 
Ring snarest for nrmere opplysninger: 

Friundervisningen i Ski 
Tilsiuttet Folkeuniversitetet 
Hoitevn. 7, postboks 282, 1401 Ski 
TIf. 09/87 34 57 

W DAGSKURS I JAPANSIT' 
1) KUNSTBRODERI 
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Bingo n 
er i gang pa 

Mjr ungdomsskole. 

OBS! OBS! OBS! 

Torsdag kI. 19.00 

Arr.: I.L. Driv 
Azzt 	L& 	

EGET SER V/CE VERKS TED I 

326 tolvere 
hver uke 
ble i gjennomsnitt utbe-
talt i 1987. Det er lettere, 
matematisk sett, a vinne 
toppgevinsten i tipping 
enn noe annet lands-
dekkende spill. 

T1PPING 
ga 719 millloner til Idrett 
og forsknlng 11987 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Händballkamper I 
MjawhaIIeN 
søndag 10. september 

kI. 13.00 P 12 Enebakk - Nordby 
kL 13.55 G 14 Enebakk - FSB/SKI 2 
ki. 14.50 P 16 Enebakk - Haga 
ki. 15.55 G 16 Enebakk - Skedsmo 
kI. 17.00 D 7. div. Enebakk 2 - Vestby 1 
ki. 18.15 H 6. div. Enebakk - BjØrkelangen 

L_IC 	L 

rflr r  —fl  
til refinansering og kjop. 

Flexan bygger pa il 	utjevningsprinsippet 
Tabellen viserforskjellige betalingsformer for et Ian pa kr. 500.000,- 
med en nominell rente pa 11,85% og effektiv rente Ca. 12,8%. 

R9 

Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4 Eks. 5 Eks. 6 

A betale 
pr. mnd, 

Egeninn- 
betaling 
starter 
p6 6% 

Egeninn- 
betaling 
starter 
pä8% 

Egeninn- 
betaling 
starter 

pA 10% 

Egeninn- 
betaling 
starter 

pâl2% 

Egeninn- 
betaling 
starter 

pA 14% 

Avdrags- 
fritt 

11,8% 
10 6r 

Første âr kr. 2.500 kr. 3.333 kr. 4.167 kr. 5,000 kr. 5.833 kr.4,916 

Tredje âí kr. 4.225 kr. 4.181 kr. 4.507 kr. 5.101 kr. 5.833 kr. 4.916 

Tiende at kr. 7.140 kr. 6.579 kr, 5.930 kr. 5.468 kr. 5,833 kr. 4.916 

Femtende âí kr, 7.140 kr. 6.579 kr. 6.571 kr, 5.747 kr. 5.833 5.435 
f.o.m 
ii. 

Lâneter 
nedbet.etter 18 ãr 22,5 k 23,3 âr 23,5 Sr 16,5 at 30 ãr 

Silk bruk.r du tsb&l•n: 
I. Finn det aktuelle alternativ, 
2. Del mAnedsbeløpet pA 5 og 

gang med det antall 100.000,- 
du ønsker A lAne. 

Ik..mp.l: 
FlexilAn 8% kr. 300.000,-. 

k 3.3335x'3  a kr. 2,000 pr. mnd. 

Renteblndingstid og eventuell 
underkurs avnenger av iAne type. 
eksemplene er underkursen 1% 
og renteblndlngstiden 1 Ar. 

Krav til sikkerhet 
Jo bedre slkkerhet du her, desto lavere blir renten. 
Innenfor 50% av Iânetakst: Effektiv rente 12,3% 	(nominell rentell,5%) 
Innenfor 80% av ianetakst: Effektiv rente 12,8% 	(nomineiirentell,8%) 
Boresieiligheter: 	Effektiv rente 13,9% 	(nomineiirente13,0%) 
Fiere panteobjekter: 	Effektiv rente fra 13,0% 	(nomineil rente l2,1%) 

Hvordan fungerer tilbakebetalingen? 
Lan som blir formidlet gjennom oss betales kvart- eller halvârlig 
etterskuddsvis. For at det ikke skal bli sà mye a passe pa og for 
a oppná en jevnere betalingsstrøm har vi lagt dette inn pA 
mAnedlige terminer. Vi ordner med at det blir etablert et fast 
oppdrag pA din lennskonto, sA etablerer vi en sparekonto (pt. 
8% rente) for deg. Kontoen er regningsadresse for renter og 
eventuelle avdrag. Det betyr at du ikke trenger A tenke pA 
betalingen og far bare regningene (kvitteringene) tilsendt etter 
at deer betalt. Dette og eventuell Arlig oppjustering blir fulgt opp 
av oss. I de tilfeller hvor egeninnbetaiingen er lavere enn den 
faktiske rentekostnad far man en kreditt pA denne konto. denne 
kreditt dekker rented ifferansen og blir tillagt gjelden. 

Fleksibel Iàneform 
Som nevnt foran, har man dersom man ensker det, en kreditt i 
tillegg til hovedlAnet. Dette betyr at cm det i fremtiden skulle 
oppstA uforutsette ting, kan man redusere mAnedsinnbetalin-
gen for en kortere eller lengre periode. 

Betallngsplan 
Du far ogsA en fulistendig oversikt over hva du skal betale i Arene 
som kommer, hva du kan trekke fra pA selvangivelsen og 
hvordan du betaler ned pA gjelden. 

Hvilken IânemodeH skal man velge? 
Du som kunde har selvfelgelig det avg jørende ordet. Vi vii som 
økonomiske rAdgivere gA gjennom din økonomi og komme med 
forsiag til et "skreddersydd" oppiegg tilpasset dine ønsker og 
din inntekt. 

Kiarer jeg a betjene Iânet? 
—og hvor mye far jeg igjen a leve for? 
Som nevnt ovenfor tilpasser vi lAnet til den enkeltes økonomi. Vi 
setter ogsA opp mAnedsbudsjetter, beregner skatten og ser hva 
man far igjen til egen disposisjon etter A ha betait alle utgifter. 

Er det mye mas og jobb for a fà til en 
refinansiering? 
Nei, ikke nAr du refinansierer gjennom oss. Vi tar oss av alt 
arbeid med oppsige!se og innfrielse av de lAn du har i dag. 

Er du fremdeles ikke overbevist? 
Da er det ikke sA mye mer vi har A argumentere med, men vi kan 
Jo nevne at vi bistAr med utfylling av selvangivelse og gjen-
nomgang av din økonomi hvert Ar. 

Ring oss og avtal tid for et mote, sâ far 
du gratis og uten forpliktelse, beregn-
ing av Ian, oppsetting av budsjett og 
Iikviditetsanalyse. 

' 	. 	. ... 	... c... '' 
Oe* c\ ç ."Oç\\f.ç\\ $?' 

KNuT-  ANDRE-SEN A. S 
Triaden - Gamlevn. 88 - 1476 Rasta - TIf.: 97 28 90- Telefax: 9745 05 

I samarbeid med Norsk Kausjon A/S og Bolig og Neringskreditt A/S. 
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RELIGIOSE MOTER 

JL 
r, Misjonshuset I We Enebakk 

,) Misjonsstevne son. 10.9. 
Marl kirke ki. 11.00. 

Misjonshuset ki. 16.00. 
Tale av heimesekr. Jan G. Sirevág. Sogneprest Heig-
heim. Kalls. kap. øvstegárd. Sang av <<BrØdrerØsterx. fra 
Hamar. Etterm.mØte. Kollekt. Hjertelig velkommen. 

NL Misjonssamband 
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FORSIKRINGSM 
HUSETI, 
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FORSIKRINGSHUSET .. . .. U. U. UU •• U• 
Vi kan Ian: 
Tit kjøp av bolig, selveier/borettslag eller refinansiering 
Alt fra 11.15%. 

Hvorfor ikke bli HELKUNDE hos oss?? 
Vi har alle typer forsikringer HUS - BIL og HYTTE, 
GJELDSforsikring, liv- og pensjonsforsikring 

Vi har det meste i SIKRINGSUTSTYR! 
BI.a. brannslokningsapparater 

roykvarsler 
brann/tyveri SAFE 
sikkerhetslâser 

SPESIALTILBUD pa GODKJENT BILALARM og HUS-/ 
VILLA-ALARM 

Niels Jungersen — Geir Nilsen 
Râdgiver forsikring/finansiering 
Stromsvn. 54, 2010 Strommen 

TIf. 06/81 99 15 
Fax 06/81 99 18 

I somarbeide med: 

Samvirke forsikrinc 

,D Nikken's Conditori 

Flatebysenteret, tlf. 92 91 60 

Ukens tilbud 
- 
 - 8505 

Onsd. 6/9: Kneipp 	 kr  

750  Torsd. 7/9: Havrebrod 	 kr  

0
9O 

Fred. 8/9: Grovbrød 	 kr  

Ailed.: Kaffe ogwienerbrod 	krlOi" 

Lord.: Kaffe og bløtkake 	 kr15i" 
Apningstider: 

Alle d. 10-17. Fred. 10-18 Lord. 10-14 

I f,  to flLtt 	 9 

Enebakk Bondekvinnelag 

Kurstilbud 

uus 

BEG RAVELSESBYRAER 

Oda 

Kontaktlinser 
topasses 

Timebestulling: TIf. 06/81 43 91 

LILLESTRØM 
KONTAKTLINSEINSTITUTT A/S 
Storgt. 21 (Fjellberghjornet) 

OPTIKER 

OLAV KJULBERG 
GEIR KJBLBERG 
M.N.K.F. - M.N.O.F.  

STILLING LEDIG 

TIL SAWS 

9111 	 
Ski 

'13eOravc1se5br CHRSTENSaJOEFW 

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

Hele dØgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Foilodistriktets byr 
gjennom 60 £r 

VEDLIKEHOLO 

MODERNISERING 
NYANLEGG 

Se Or utstilling 

av sanitr-

utstyr - 

kjakken-

innredning og 

baderoms-

møbler. 

FINANSIERING 

AUT VVS RORLLGG(* 

Strømsv. 100, StrBmmen 

TIl. 06/81 4597-81 4598 

TJUPVVS OS AUMAMEN KJOP VAS ADS fAGMAT4r 

3 

Nr 
det gjeider 
gL c 

Alt  
dorer 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Spell. 

Alt i gtassarbeid 
utfores. 

RING 06/81 4733 
06/81 6838 

Lillestrøm 
Vindu & Glass A/S 

(TIDL VILLA GLASS A/SI 

Sørumsgt. 38, 2000 Lillestrøm 
Darer - Vinduer - Spel - Alt i glass 

Har du mottatt 
stengevarsel? 

Unngã avstenging - spar stengeomkostninger 

Stenging starter 7. sept. 

Har du sporsmãl - ring 09/92 60 60 

Enebakk Energiverk 

Trenger du skyss pa 
valgdagen? 

Kontakt: 
Alf K. Nilsen, Flateby, tif. 92 87 69 
Anne-Lise Skaug, Y. Enebakk, tlf. 92 47 38 
Jorunn Buer, Kirkebygden, tlf. 92 63 32. 

Godt vaig. 
Enebakk Arbeiderparti 

Lysefiell 
Enebakk Historielag og Spydeberg Historielag 

arrangerer rusletur langs den gamle rideveien over Ly-
seIell, lØrdag 9. september ki. 11.00. 
Fremmøte ved Brmerud i Enebakk og Myrberg i Spy-
deberg. Ta med niste. Vrforbeho1d. 

Velkommen! 

Møbeltapetsering, lØrdager,  starter 14. okt., 8 g. 
Billedvev starter 4. okt., 8 g. 
Lefse/tlatbrød starter 24. okt., 4 g. 
Hvis interesse, nytt krydderbindekurs etter jul. 

Oppl./pâmelding tif. 92 60 38 etter ki. 19.00. 
Senest en uke for kursstart. 

Dagmamma ledig I Kirkehygden 
Ta kontakt i 

Of. 09/92 64 34 

Enebakk kommune 
Bygdeboka 
Ny innbinding av bygdeboka bind I og II er nâ 

til saigs 1 ABC-banken. Pris kr 150,-. 
Kutturkontoret 

Optisk synsprøve 

; Kontaktlinser tilpasses 

1imebestiling 

Ski Optiske As 

Princesshuset, 1400 Ski 
Tit. 09/87 05 24 
Moervn. 7,143o As 
Tit. 09/94 04 67 

04 

VINN OPPTIL 

5 PENGEPREMIER 

PA SAMME LODD! 
//y/  

4engelOtteeiet 



awali 
COMFORTBUTIKKEN 

med installasjon-
service 

SKI STASJON 

K3EPPESTAD-4E%etA  

8REDA 

Ecvr,E 

Tor Veitebei A/S 
Aul. roileg5ertirma 

BREDA INDLJSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 
TELEFOP4 87 35 06 
TELEFON 87 08 28 

Har du problemer? 
FØler du deg ensom? 
Ønsker du forbØnn? 

Eller vil du vre med pa 
vrt vennetreff? Kontakt 

Kristent Krisesenter, 
Postboks 76, 1912 Enebakk 

Tif. 09/92 72 31 

Nye kurs starter n! 
Flateby: Ring Gerd K. 
Flateby, tlf. 92 85 46 
Uføre-, familie- og 
pensjonistrabatt 

KJØP EN 
BRENDERUP 
TILHENGER 

og less opp 
med tillatt vekt 

av 
Ostraadtstein 

±30% pa B-sortering 

Du betaler likevel 
under listepris for 

varehengeren 

TILBUDET WELDER 
UT AUGUST 

,vi m# 	 t& 	  
L' jkJ1'  .1 sp,io.,g -- 	- 

lndustrivn. 2, Spydeberg 
TIf. 09/83 85 20 

E. kI. 17 tlf. 83 79 85 

Har du hatt besok av 
innbruddstyver I sommer? 
Kan vi hjelpe med sikring av din bolig/bedrift? 
Ja - vi leverer innbrudds- og tyverialarmer 
med mulighet for brann- og vannlekkasje-
varsling til boliger 09 bedrifter. 

Fra kr 2.799.- inki. ma. 
Kontakt Arne Mila for nrmere informasjon ev. 
tilbud. 
Vi utforer for ovrig alt innen DATA-, TELE- og 
ELEKTROINSTALLASJONER for liten 09 stor. 

elektro 
centeret as 

Avd. Lilestrøm: C/o Competansesenteret, Vektertorget, Kirkegt. 1. 
TIf. 06/80 05 90. Mobil 094/35 043. 
Avd. Oslo: Strømsvn. 266. TIf. 02/32 29 00. Mobil 030/24 623. 

- VAR FAGKUNNSKAP - DIN SIKKERHET - 

I 

Advokat 

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

SALG= 
AVSLUTNING 

Tors. 7. - br. 9. sept. 
Vi fyller opp 

trallevogna pa nytt med 

KNALLaTILBUD.s 
25.  - pr. par 

uansett førpris 

vJeataiama S x I 
Flatebysenteret, 1911 Flateby - TIf. 09/92 83 74 

Apnlngstlder 
KI. 10.00-17.00 

Fre. kI. 10.00-18.00 
Lør. kI. 9.00-14.00 

Undepstellsbehandling \  

kan fe Pa mange 
plassep - men 
TEctI 

f ar du kun hos 
A/S SLITU 

KAROSSERIVERKSTED 
1810 SLITU 

HOSTRABATT 

-15% 
VED BESTILLING AV TIME 

FOR 12. SEPTEMBER 1989 WELDER 
TILBUDET ARET UT 
	 TLF. 09-89 44 76 	 
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BILSKADER 

IL 

er 

AL 

. 	ri1 

OG LAKKERING OPPRETTING 
Bilskadeverkstedet pa Loren- 
skog - som er autorisert for 
Mercedes-Benz, Peugeot og 
Daihatsu - tilbyr selvsagt 
ogsâ kvalifiserte skaderepa- 
rasjoner PA ALLE ANDRE 
BILMERKER. 

• Stor kapasitet gir kort 
• Garanti for fagmessig 
• Taxi, ambiilnnqer  og 

Som kunde møter du 
et moderne, velutstyrt 
verksted med alt nødvendig 
spesialverktøy - 
ogsâ rettejigger for alle 
bilmerker. 

ventetid 
rlktlg arbeld 

poiltibiler tas inn straks 
• Egen kranvogn 

For bestilling av tid og eventuell prisavtale: 
Vennligst ring verksmester Jane Mathiassen 
tlf. 02/38 61 45 ellen 02/38 60 00. 

BERTEL 0. STEEN A/S 
LORENSKOG 

Solheimveien 7, 1473 Skârer. TIf. 02/70 37 00 
Nødtelefon: 02/60 18 28 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
sAUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjern Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	41)  
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 
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RAMMEVERKSTED EIENDOMSFORM. BIL RØRLEGGER 

Audi Erling Rod A/S 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 
INNBFIUDDSALARM 
CALL! NGA N L EG G 
BRANNVENN 

SIKKFRHETSUTSTOR 
VIDEOOVERVAKING 
EL. REPARASJONEH 

Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

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

40/ 

Utfører alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 
Fast pr/s 

,zetf aLL .aKa/? 	_J1L•. s'atk,e? 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERIIG GAUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

1914 YTRE ENEBAKK 

lFam oa A%r 	4r.'k V Nr 1 4= llilLm' 

BRENSEL 

ENEBAKI( Bit VERKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bâtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

TIf. 1570 

1800 Asklm 

INDREOSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjep din nye el/er brukte bil hos oss. 
Tit. 88 16 15 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Boll NassvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGG OG ANLEGG 

EIENDOMSFORMIDLING 
Vi ordner LAN 

for kjøper/selger 
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

I 

kjØpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

ELEKTRIKER 
INSTALLASJONSFIRMA 

KJW. BRENOJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

I 

EIL_AG 
- — 

Galled Nygard 
Flateby - tit. 92 80 80 

Galleri - innramming 

Gullmedaije i innramming i 1989 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Sa/g av 
medaijeskap og innrammede akvare//avtrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsâ kveldstid 

REGNSKAP 

TANNBEHANDL. 
Strømshorg & 
Enersen J$ 

utforer alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

Tit. 09/926118-09/926256 
094/25 366 - 094/08 438 

FRISØR 

DAME- OG 
HERREFRISØR 
SOL - PARFYMERI 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

GLASS 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

SPESIALFORRETNINGER 

Man.-fre. 10.00-17.00 
Tors. 10.00-16.00 
Lør. 9.00-14.00 

RESTAURANT 

RIstorite ITAIJA a.s Pizzeria 

Alt i mat til hverdag 09 test. 
Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

SPESIALFORRETNINGER 

TRAFIKKSKOLE 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 
Opp/wring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

klasse A — kiasse B 
Tmwllurs — Kj'etImer 

Om nedvendig møter vi 
tEl kjøretimer I Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fylimasse 

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

Tønwer- og snekkerservlce 
Ernst Rasmussen, 

Bakkevelen 5, 1911 Flateby 

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

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

D. FREI I AG &COAS  

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

• PoliklinikkS Rontgen S Kirurgi 
S Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SKEDSMO DYREKLINIKK 
Vet. Kriut-Arne Nverdal 

N. Riisgard, Kjeller 
(ski!! fra Fetvn. v/flyplassen) 

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

DR0P-INs 8.30-14. Stengt helg. 

KVIKI( RENS 

JPataj.arna S ] 0 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner, 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf. 09/92 83 74 

TEPPE. ENGROS A/S 

ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

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

Brodrene Sandás NS 
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 

Aage W. Svarthoel 

Tipp-bil transport 

Y. Enebakk 09/92 41 84 

Asveien 7, 1911 Flateby 

SOLHIIM 
LE K TR IS K E 

SIGNALANLEGG Tlf.0926420 

nebcikk 
cgnskapskoñtor A/S 

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

KR 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
Bavilllingshaver: Adv. Helge A. TryS 
Fjellveien 55, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 09/92 50 70 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel. 
bedrifts-râdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tit. 92 47 74 

Erik Kjeigaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
09 hoytrykksspyling. 

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

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

J]LmF. 
WIESEM 

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

Enebakk rorleggerbedritt 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

Stein Darre-HansseN 
.Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 
Greviingveien- 34, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 09/92 46 82 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

Laste- 09 personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

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

utfører alle typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE 

* Saig og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 

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



Bella j ubilerer i nye lokaler 

Mens andre legger 
ned, flytter Bella 
blomster inn i nye, 
og større lokaler pa 
senteret I 
Ytre.Samtidig feirer 
de tre firs jubileum, 
og har ingen planer 

Politi- 
runclen 

Innbrudd 
Ved et innbrudd hos 

Strømsborg og Enersen 
I Kirkebygda natt til 
lørdag har tyvene fãtt 
med seg microbØlge-
ovner, barbermaski-
ner, krølltenger, hãr-
fønere og telefonsvare-
re. 

De har tatt seg inn i 
butikken ved a knuse 
en av rutene i utstil-
lingsvinduet. 

Innbruddet 	har 
skjedd sent pa natten, 
og lensmannen har for-
eløpig lite a holde seg 
til. 

De vii gjerne ha tips 
fra folk som har pas-
sert Kirkebygda i lØpet 
av natten. 

om a gi Opp 

Mens de for hadde inngang 
pa baksiden av senteret og et 
omrâde pa ca 60 kvm A bolt-
re seg pA, har Bella nA fAtt 
inngfang fra verandaen 
utenfor kondiloriet. - Vi er 
glade for at vi har fAt leie 
disse lokalene av Østlie, sier 
May Britt Larsen. Hun hAper 
at det vii komme flernye 

Villa-inn-
brudd 

Midt pa dagen lØrdag 
har tyver tatt seg inn i 
en villa i Fjellveien I 
Ytre. 

Innbruddet har an-
tagelig skjedd I tiden 
12.30 til 14.30, og tyve-
ne har brutt opp inn-
gangsdØra, og gãtt inn 
den veien. 

De har rotet til i store 
deler ev huset, ende-
vendt skap og skuffer 
for de har forsvunnet. 
Man antar at de er butt 
forstyrret av floe, og 
skremt avgãrde. 

De har tatt med seg 
gull og sølvsmykker, 
sØlvtØy, to walkman, et 
fotoapparat og en del 
smertestillende tablet-
ter. 

Lensmannen hãper 
pa hjelp fra beboerene I 
Lia, î a med at irnibrud-
det skjedde midt pA da-
gen sA mA noen ha sett 
tyvene. Observerte du  

butikker I senteret etterflver. 
Kundegrunniaget er der jo. 
Men det er kiart man mA 
regne med noen Ars innar-
beidelse for det gang gA i 
balanse. Hun mener at man 
bAde bokhandel o 
skobutikk yule vere for-
retninger som hadde hatt 
livets rett pA Senieret. 

noe mistenkelig pA lØr-
dag sA ta kontakt med 
lensmannskontoret. 

Promille-
kjØring 

En mann i 18-20 Ars-
alderen fra Fiateby ble 
natt til søndag stoppet 
av lensmannen etter 
mistanke om promille-
kjØring. 

1%] 
sØknader, og anleggsstart i 92/93, 
skulie det kunne vre kiart for 
gassieveranser i 95. 

Byggetiden er beregnet til 2— 3 
r, og bemanningen i sommerse-

songen anslAs til 1000 personer, i 
vintersesongen 500. NAr lednin-
gen kommer i drift, regner man 
med at den vii gi 60 - 80 arbeids-
plasser. 

Den tekniske levetid for rØret 
er 40 Ar. Etter den tid vii det i ho-
vedregelen bli liggende nedgravd 
medmindre andre bestemmelser 
er tatt med i konsesjonsviikAre-
ne. 

/ 

Vf
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Fledaksjon og ekspedisjon: 
Nyberg 
Postboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
Tif. telefax og eksp. 92 60 04 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4 1932 98 

Privattelefoner: 
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35 
Journ. Oddbjarg Kristiansen 92 85 84 
Ann. kons. Ella M. Went 92 63 39 
Ann. kons. Soiveig Eriksen 06/83 72 56 

AviSen trykkes I Indre Smaalenenes Avis 

Annonsepriser: 
1. side pr. mm kr 5.95 
Aim. piass pr. mm kr 2.70 
Tekstside pr. mm kr 3.70 
inniev.frist: Rubrikkann.: 
Mandag kI. 12.00 
Forretn.ann.: Mandag kI. 9.00 

Abonnementspris: 
Kr 110,- pr. haivár, kr. 220 pr. àr. 


