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Politi- 
runden 

Räkjøring 
En bit med tre 

ungdommer slapp heldig 
anna en bilveit i 
ødegArdsveien 	pA 
Flateby fredag kveld. 

De kom kjørende fra 
Finastasjonen og oppover 
i feltet i en Saab person bil 
som tilhørte faren til en 
av guttene. I svingen ved 
Bjerke dagligvare kom de 
utenfor alfaltkanten og 
vettet over mot gangvei- 
en. 	 . . 
Bttde politi og brannfolk 
kom raskt til stedet, og 
flkk ryddet opp. lJtykken 
skjedde sA pass tidlig pA 
kvelden at det ennA var 
en del mindreArige langs 
gangveien. 

Det antas at det var 
aitfor stor fart som var 
Arsaken til bilvelten. 

Innbrudd 
Fra den nedlagte Texaco-

stasjonen pA Flateby er 
det stjAlet rekvisita for 
store verdier. 
Tyveriet bie opdaget lør - 

dag morgen, da det skulle 
hentes og fraktes bort. 

En av Spigerverkets 
hytter pA Svines i Ytre 
har ogsA hatt ubudne 
gjester. 
Natt til lørdag We det fm 
en av hyttene bI.a. stjAlet 
fiskeutstyr og en kassett- 
spiller. 
Innbruddet skjedde ved 

sekstiden om morgenen, 
og tyveriet ble observert 
av en besØkende pA en av 
de andre hyttene. 
De hadde sett to menn pA 
en gut motorsykket 
forsvinne fra stedet. 
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	Lokalavis for Enebakk 

Det erpa tide at noe blir gjort, sierfra v. Hilde A lflzei, Janka Henriksen og Sidsel Snellingen i Enebakk 
Natur og tlngodrn. 

sannsynligvis vii bli tatt opp i 	se om politikerne holder de 
nr framtid. SA vi far vente a 	de lovet for valget. At noe 

Det var det lx)kstavelig 
talt da Enebakk Natur og 
Ungdom stilte opp 
utenfor Herredshuset 
mandag kveld for 
kommunestyremøtet. 
Ungdommene protesterte 
mot kloakkutslippene I 
Vâg, og mot for drlige 
kloakkrenseanlegg gene - 
relt I bygda 

Som bewvis pAtiistanden 
hadnndoihiene fisket 
opp ren kloakk utenfor 
Skovheim I Ytrc 	Dette 
hadde de i bøtter som de viste 
bygdas politikerc. I tillcgg 
markerte de sin misnøye med 
gifttømmingen pa Thorud, 
som førcr tit at gill renner rett 
Ut i vannet. Representantene 
fra Natur og Ungdom spurte 
politikerne om de aktet a gjø-
re noe med disse problemene, 
og fikk til svar at dette 

Ved utgangen av 
august var det 105 
arbeidsledige i 
Enebakk, Det er 1 
mindre enn mAneden 
for. Ser vi pA Nedre 
Romerike som heihet, 
har arbeidsiedigheten 
gAtt ned med 106 fra 
1. - 13. september, og 
ligger nA pA 2409. 
- Dette indikerer at den 
stadige økningen i arbeids-
ledigheten n har sluppet 

ma gjøres kan de ikke vere 
tvil om. 

taket og at vi er pa rett vei, 
sier distriktsarbeidssjef 
Johnny Fiinstad ved Arbeids-
kontoret pa Nedre Romerike. 

Dc 105 arbeidledige i 
Enebakk fordeler seg pan 46 
kvinner og 59 menn. 
Sammenligner vi ledighets-
tallet for august 
i âr med fjorâret finner vi en 
økning pa 86. I tillegg til de 
oppgitte ledighetstall, kom-
mer personer pa sysselset-
tingstiltak. Pa Nedre Rome-
rike var det ved utgangen av 
august 365 personer pA 
sysselsettingstiltak ( inkludert 
personer pA Arbeid for trygd) 
og 280 personer pA attføring. 

Ungdomsltn: 

Kvoten utvidet 
til kr,300,000 
31 av kommunestyrets 32 tilstedevarende rep-
resentanter gikk mandag kveld inn for a utvide 
ungdomsiânets kvote fra 150.000 til 300.000 kroner. I 
formannskapet hadde de borgerlige representantene 
stemt for A opprettholde vedtatte kvote pA 150.000 for 
innevrende fir, mens Ap hadde gAtt inn for A utvide 
rammen. Dag Skaug, Ap anket saken inn for 
kommunestyret, hvor høyres  gruppeleder, Tore 
Tidemann, lot deg overbevise av Jorunn Buer og 
Magne Bergs gode argumenter. Dermed valgte ogsA 
resten av de borgerlige A gA inn for en utvidelse av 
lAnekvoten. 	 Forts. side 4 (1) 

105 arbeidsiedige 



PINSEMEHICUETEN r 
YVIL 	DETEL 

SØn. 24.9. ki. 10.00: SØn-
dagsskole. 
1(1. 19.00: Oddleif Wahil 
og ungdomskoret. Mi-
sjonsoffer. 
Alle velkommen. 

OPPLEV MICHAEL JACKSON  MAGISEE VEPDEN 

A 

JACKSON 
1OOWALKER 

Onsdagens tekst 

Var fri! 
KoL2, 16 - 19 

Paulus oppmuntrer sine venner til A stA fast i den kristne 
frihet. Vi er bundet sammen med Kristus med sterke bAnd, I 
ham er det vi lever og er til. Han hjar kjøpt oss fri fra Ilovens 
forbannelse. - La ingen ødeiegge troen deres! Paulus advarer 
mot A bli menneskers treiler. Dette kan skje hvis en følger 
menneskebud mer enn Guds ord. Mange forbinder kri-
stendom med noe livsfiendtlig og trist. Men det gode budskap 
gjelder fortsatt .: Jesus har dødd for deg og sonet all din 
synd. Derfor kan du vire fri. Kom til meg alle dere som 
strever og brer tunge byrder, sA vii jeg gi dere hvile, sier 
Jesus. 

O.S. 

James Bond pa eqenhând- 
CLLS 	E>>11 

TIMOTHY DALTON 

JAMES BO•VL) 007 

MED RETT TIL A DREPE faw 
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	 11ntt- 2 

Gudstjenesteliste 
for Enebakk 

24. september 1989 
Enebakk kirke ki. 11.00: 

v/Helgheim. 50-árskonfir-
mantene. 

Mari kirke Id. 11.00: v/Øvste• 
gárd. 50-árskonfir-
mantene. 

Bryllup 
Sissel Bergskaug, Flateby og 
Sven Kjellerott, Haugerud. 
Vielse i Enebakk kirke lØrdag 
23. sept. Id. 15.00. 
Adr. for dagen: Kolbotn Sam-
funnshus. 

Torsdag 21.9. 
U) 18.30 

"MOONWALKER>> 
U) 20.30 

>>MOON WALKER>> 
Fredag 22.9. 
U) 18.30 

'>MOON WALKER>> 
V) 20.30 
"JAMES BOND, LICENSE 

TO KILL>> 
Søndag 24.9. 
V) 20.30 
-JAMES BOND, LICENSE 

TO KILL>' 
Mandag 25.9. 
V) 18.30 og 20.30 
-JAMES BOND, LICENSE 

TO KILL'> 
Tirsdag 26.9. 
V) 18.30 og 20.30 
.JAMES BOND, LICENSE 

TO KILL- 

Betel Ukens mØter. 
Se annonse 

Flateby kino Ukens filmer. 
Se annonse 

Enebakk skolekorps arr. 
aspirantopptak. 
Se annonse 

ABC-banken Kirkebygden 
ombygningsarb. 
Se annonse 

Enebakk Hagelag arr. sopp-
tur. 
Se annonse 

Emaus MØter. 
Se annonse 

Jubileumsfest pa Emaus. 
Se annonse 

Oldefar gratuleres med 
80-ârsdagen. 

Hilsen Ronja 

Driv mot 
7. divisjon 

LØrdag spiller Drivs 
A-lag opprykkskamp mot 
Vennersberg pa Mjrer-
banen. Foran kampen hg-
ger laget pa en solid 2. 
plass med maksimale 
opprykkssjanser. Bhir det 
seier, er gutta klare for 7. 
div. 

- Vi háper folk stiller opp i ho-
petall for a heie gutta fram, sier 
oppmann WickstrØrn. Han for-
teller at det har butt opprykk 
hvert ar de siste 3 Arene. 

sa har da ogsa laget hatt en 
god trener som har drevet spil-
lerne framover, Jan Christiansen. 

LØrdag blir det full fres pa 
Mjrbanen. Billettsalg starter 
allerede pa formiddagen pa Sen-
teret, og skolemusikken kommer 
til a stille opp for a kaste glans 
over kampen. 

Man 
Reidar MØrk, Sigrun Bergo, 

Reidun Forfang, Knut GrØholt, 
Birgit øiestad Løvik, Amund 
Oudenstad, Jorunn Ødegârden, 
Vibeke Pedersen, Ragnhild 
Braathe, Grethe Bergersen, Tu-
rid Pettersen, Inger Sundvoll, 
Sigrid Dahie Hakonsen. 

(Kandidater er ordnet i vilkâr-
hg rekkefØlge). 

Enebakk 
1. Ingrid Matheussen, Kirkebyg- 

Râdyr 
pãkjørt 

Et rAdyr ble drept etter 
sammenstøt med en bil 
ved Mjrvann i Ytre 
søndag kveld. 

Hverken bit eller 
passasjerer ble skadet i 
sammenstøtet, 	og 
viltnemnda kom og tok 
seg av rãdyret. 
De antar at det ble dr ept 

momentant. 

Utløst alarm 
Alarmen hos Normark pa 
industrifeltet pA Flateby 
utløste natt til søndag. 
Ved utrykning fant man 

ingen spor etter innbrudd. 
Det er vanskeiig A si om 

det er innbruddstyver 
som har vert pA ferde, 
elier om alarmen er utløst 
ved en fell.. 

Biltyveri 
Fra LinAs pA Flateby ble 

det natt lii søndag stjAlet 
en 	Ford 	Sierra 
stasjonsvogn 1,6 I. 

Ellen er lysebiA metallic, 
og har registreringsnr. 
DD 71906. 

Tyveriet har skjedd en 
gang mellom to om natten 
og Atte om morgenen. 

den, 2. Ole Dokkehaug, Kirke-
bygden, 3. Anne Marie Berger, 
Flateby, 4. Aslaug Nss, Dale-
1erdingen, 5. Marit Ødegard, Kir-
kebygda, 6. Per Smestad, Flate-
by, 7. øistein Skullerud, Dale-
fjerdingen, 8. Andreas Lund, Kir-
kebygden, 9. Erna Finne, Flate-
by, 10. Reidun Krogstad, Ham-
meren, 11. Trine Ødegárd, Flate-
by, 12. Tordis Martinsen, Dale-
lerdingen, 13. Ruth Bergersen, 
Flateby, 14. Knut Grinde, Kirke-
bygden, 15. Bent Bakken Tol-
lefsen, Flateby. 

MOONWALKER er et 
musikaisk action eventyr pA 
alle mAter. Den beste 
underhoidning. AitsA torsdag 
to forestillinger og fredag 2 
forestillinger. 

JAMES BOND er tilbake - 
gent  007, MED RETT TIL 

A DREPE. Nok en gang i 

Nei til 
bakkesand 
Et enstemmig kommunesty-
re gikk mandag kbeld inn for 
A forkaste et privat regu- 
leringsforslag 	for 
eiendommen Bakkesand i 
Ytre Enebakk. Planen dreide 
seg om regulenng av 110 da 
pA østsiden av Rv 155 ved 
Bakken GArd, mellom Vik 
og Gran. OmrAdet var 
foreslAti 	regulert 	til 
boligformAl, natur og fri- 

Timothy Daltons skikkelse 
Og denne gangen fAr vi se en 
hardere og Tøffere Bond enn 
noengang tidligere. 

Med rett Iii A drepe er den 
16. Bond - filmen i rekken! 

Inger 

luftsomrAde og tomt 111 
barnehage. Argumentene for 
A forkaste planen var blant 
annet at kommuneplanen 
ikke legger op til bebyggelse 
i dette omrAdet, og at 
fravikelse fra kommunepla-
nen vil fA følger for 
bygdasinfrastruktur.Man 
ønsker ikke A legge opp til et 
langstrakt tettsted. Et flertall 
i kommuneslyret gikk imid-
letid inn for et forslag fra 
Øivind Strøm, Fr.P om A ta 
planen med i vurdering ved 
første 	rullering 	av 
kommuneplanen. 

Kandidater til 
menighetsrádsvalget 

Vi starter opp med to forestillinger torsdag og fredag, 
da det søndag bhir kun en forestilhing grunnet annet 
arrangement. Det er James Bond som nâ intar Flateby, 
og den vii bhi vist i sfi stor utstrekning som mulig, d..v.s. 
vi fortsetter over helgen og viser den ogsâ mandag og 
tirsdag. 

Se annonse annet sted i avisen 

Men først ungdomsfilmen 
denne uken: 
MOONWALKER med 
Michael Jackson, Filmen er 
en magisk musikaisk reise 
inn i Michael Jacksons ver-
den, en verden hvor ogsA den 
klassiske kampen mellom det 
gode og det onde utspilles. I 
tillegg kan man oppleve noen 
av de mest imponerende 
spesielle ffekter og flotteste 
sang - og dansenumre som 
har vrt vist pA film. 



Det er trist a lese 
fleste som mA betale har i 
denne mAneden 523,20 til 
vannavgift, 500 til TV, 910 til 
kioakk, 210 til lokalavis, Det 
er en fin mAned. Neste er 
2000 i forsikring pA huset, sA 

Trygdeboliger mangler. Nâr strøm, kanskje 4000. Hvor vii 
en er sa pass gammel at en politikerne hen? Vel har vi 
har barn som skal pensjone- dArlige tider. men mA en 
res, burde der vre pias i en behØve d gA pA sosialen for A 
bolig. Svert mange bor ikke i fA mat nar en har pensjon.. 
sA nye og moderne lettsleite MA en granskes i hjerte og 
boliger, og flere enn vi nyrer for A fA iov til A leve 
kanskje tenker pa, bor lilt anstendig de siste arene en 
avsides. 	 har igjen? De eldre bor ikke 

stA med hatten i handa for A 
be om sine rettigheter i hver-
dagen. Bruk pengene dere 
betaler ut til arbeidslØse sA de 
kan arbeide bade ute og inne 
for eldre. Da har to grupper i 
samfunnet et mer verdig liv. 
At politikerne kan skrive om 
mangel pA penger her er 
ufattelig. De burde ikke 
kunne tenke den tanken 
engang. Min eldre naboer er 
ikke mer, Etter flere Ar er det 
et dypt savn etter dem, De 
trodde de var til besvr, men 
de ga meg sA mye. Fikk jeg 
vist det? Jeg leste I en av 
landets stØrste aviser om eld - 
reomsorgen. Jeg grat, og det 
gAr vel lang tid for del 
kommer pa avstand. Glem 
det, sier mange. Det tar pA 
deg og ødelegger deg. Der er 
nettopp feiien ved samfunnet. 
Pass pA A glemme sA du har 
det bedre selv 

Naboen 

Her har man for flere Ar siden 
satt av penger til trygghel for 
eldre, og sA er de borte. Hva 
med de som eventuelt vii 
betale 6000 kroner selv? Far 
de hjelp? 

Angsten gjør ofte at de eldre 
føier seg mer darlig. Vi unge 
kan bare gA sa langt som til 
oss selv. NAr arbeidsløsheten 
truer, og vi er redde for barna 
hvordan angsten truer med A 
trykke en helt ned. Jeg vet av 
erfaring hvordan angsten tar 
knekken pA eldre naboer. Vi 
hjelper med glede, men det er 
ogsA en evig redsel for A finne 
dem hjelpeløse pA guivet. 
Eller at en kommer for sent. 
Vi leser om deli avisene, men 
ikke alle forstAr vel hell 
rekkevidden av mangelen pA 
enkel hjelp. For selv om den 
finnes: Hvem liar rAd? Her 
følger en liste over satser 
kommunen har. Tenk dette 
mA betales etter strøm, vann, 
kommunale avgifter. Det er 
Mart at det er svrt fA som ser 
seg rAd til den hjelpen. Dc 

Ja til nye 
flyktninger 
Kommunestyret vedtok 
mandag kveid motFrP's 8 
stemmer A Ia imot inntil 10 
flyktninger 11989. TWIT
liar kommunen vedtatt A ta 
imot 19 flyktninger. Dc nye 
10 las imot slik at man kan 
fylie opp de boligene SIFBO 
alierede har anskaffet Iii 
formAlet. I vedtaket som ble 
fattet mandag heter det at det 
forulsetles at SIFBO 
avpasser innkjøp av boliger i 
Enebakk etter den kvote som 
kommunestyret har fastsatt. 
Kommuneslyrels vedtak ffør 
sommeren innebar at del 
skuilke las imot inntil 19 for A 
oppfylle tidligere vedtatte 
kvote, og at man skulle fyile 
opp boligene SIFBO hadde 
anskaffet. A fylle opp 
boligene innebrer imidletid 
at man tar imot 10 til i tillegg 
til de vedtatte 19. Strom Fr.P 
gikk sterkt ut mot SIFBO i 
denne saken. 

Ja til 
Bakkehagan 
El flertall I kommunestyrel 
vedlok mandag kveld del 
foreliggende 	regu- 
Jeringsforslaget 	for 
Bakkehagen pA Flateby. 
Del dreier seg om et omrAde 
pA 50 daa mellom RV 120, 
grendesenterel 	og 
boligomrAder. .Bakgrunnen 
for reguleringspianen var at 
formannskapet ble bedt om A 
regulere ei toml til boiiglfor-
retningsformAl. Del har vrt 
store stnd i teknisk dat om 
reguieringsforslaget fordi 
teknisk styre med teknisk 
sjef 1 spissen hadde diverse 
merknader, blant annetat pla-
nen avviker fra vedtatte 
veinormer, som er 8 meter 
for kommunal vei. Teknisk 
styre nektet A godkjenne 
forsiaget pA denne bakg-
runn, mens bygningssjefen 
framholdt at teknisk styres 
merknader ikke var faglig 
godt nok begrunnel. Teknisk 
sjef mener blant annet at 
snøbrøyting om vinteren vii 
medføre merutgifter for 
kommunen.Overfor 
formannskapet hadde 
rAdmannen innstilt pA A avvi - 
se forsiaget og be 
bygningsrAdet innarbeide 
teknisk styres vedtak for A 
fA planen i samsvar med 
vedtatte veinormer.Ordfører 
KAre KjØlie foreslo imidietid 
A godkjenne bygningsrAdets 
forslag. Del stemte da ogsA 
25 av kommunestyrets 
reprsentanter for. 

JIiutt- 

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

daksjonen ma ha navn og adresse. 

Miijøpolitikk har stâtt sent-
rait i valgkampen. Partienes 
programmer og iøfter er 
stinne av "grønne ord og 
vendinger" - Heldigvis! 

Stortingspolitikere og 
lokalpolitikere flest har 
endelig innsett hvor alvorlig 
situasonen er. Ting skjer da 
ogsA; Her i Enebakk har vi 
endelig fâtt en returorrrrdning 
nk det gjelder glass. 
Kontainere er salt ut to steder 
I bygda var, pA senteret I 
Ytre, og senteret pA Flateby.  
Batteriordning har vi ogsA.  
Man kan levere fra seg 
batterier der man har kjøpt 
dem. 
Dette skal kommunen ha stor 
takk for. 
Men dette er selvsagt ikke 

nok. Det burde f.eks. vre 
svrt enkeit A fA til en 
ordning for innsamiing av 
papir. Slik ordninga er nA, er 
det papirinnsaling kun en 
gang i Aret. Det er for lite. 
'ldig fA mennesker saler 

Gront valgflesk Acem-meditasjon 
et godt redskap aviuser o.l. et helt Ar. 

En annen veldig viktig sak er 
spesiaiavfall. Hvor skal folk 
her i bygda levere fra seg 
f.eks.kjøleskap, whitespirit, 
maling, osv.? Det er absolutt 
ingen steder folk kan levere 
fra seg slikt aavfall, foruten 
pA Thorud fyliplass. Men hva 
hjelper del nAr spesiaiavfallet 
bare blir iagt i et hjørne av 
fyilinga og ingenting skjer 
videre med del ? Jo, forresten, 
det skjer en ting, giftige 
gasser renner ut I bekken ved 
siden av fyilinga. A fA gjort 
noe med disse sakene burde 
vre greit for kommunen. 
Hvis dere har ment noe med 
de 	grønne " slaagordene 
deres kjre politikere, la oss 
nA fA se hvor djupt den 
grønne (vaig) profilen 
stikker 

Enebakk Natur og 
Ungdom 

til a fã til det du vU. Acem-medi-
tasjon forebygger stress og gir 
stØrre engasjement. Na nâr høs-
ten er her med nye oppgaver og 
forpliktelser, hjelper denne meto-
den godt ill a beholde overskud-
det og unngà mas og jag, sier Ter-
je Buer. Han er lrer og undervi-
ser i Acem-meditasjon pa friti-
den. Tirsdag 3. okt. starter han 
kurs pa Ytre Enebakk skole i 
samarbeid med Friundervisnin-
gen. En uke tidligere holder han 
orienteringsmØte samme sted. 

Hvordan virker Acem-medita-
sjon? 

När man mediterer, lØser  man 
opp i ubearbeidede rnntrykk og 
erfaringer som har satt seg i 
kropp og sjel. Resultater er god 
og dyp avspenning. Tankene roer 
seg. Oppsamlet stress slipper ta-
ket. Stramme muskier mykner. 
Alt dette gir overskudd og kref-
ter. Man far tilgang pa sine krea-
tive og spontane sider og kan 
bruke seg selv bedre i arbeid og 
fritid. I persorilige forhold opp-
lever mange at de har mer a gi og 
oppnár stØrre  kontakt i forhold 
til voksne og barn. Pa lengre sikt 
kan Acem-meditasjon bidra til 
en ikke ubetydelig personhig ut-
viithng. 

Kan alle here Acem-medita-
sjon? 

Ja, grunnprinsippene er enkle 
A lre. Man sitter i en stol med 
lukkede Øyne og gjentar en meto- 

Teknisk styre skal i fØrstkom-
mende mote den 21/9 behandle 
den meget viktige rapporten Ira 
det sákalte Rundgrenutvalget, 
der Enebakk kommune sammen 
med de andre Romeriks-kom-
munene inviteres til a danne et 
eget avfallsselskap, ROAF, for 
hele Romerike. Det sensasjonelle 
har her skjedd at et utvalg som 
egentlig skufle utrede et felles av-
fallsforbrenningsanlegg i 1982, i 
dag, 7 ar etter, ender opp med et 
forslag pa kildesortering av søp-
pel pa Romerike. Mye har skjedd 
pa disse 7 arene, og avfallsfor-
brenning er fortsatt aktuell for en 
del av sØppelet. Men for fØrste 
gang har vi muJ.igheten til a reahi-
sere det som til nA i Norge bare 
liar vrt prat og spede, men vik-
tige forsØk. 

Det er derfor meget skuffende 
nar teknisk sjef fremmer forslag 
om at Enebakk fortsatt skal sitte 
pa gjerdet og avvente hva som  

delyd inni seg lett og uanstrengt. 
Dette far man god erfaring med 
mens man fØlger kurset, som gãr 
over syv kvelder. Alle far det til, 
bare de far satt av tid til a me-
ditere, - vanflgvis en halvtime to 
ganger om dagen. Mange fortel-
ler at de til og med sparer tid ved 
A meditere, fordi de far gjort de-
sto mer resten av dagen. 

Hva slags organisasjon er 
Acem? 

Vi er en frivillig organisasjon 
som har utviklet Acem-medita-
sjon gjennom 20 ãr. Vi driver og-
sa andre aktiviteter som frem-
mer personiig vekst, hvor vi 
nyttiggjør oss den psykologiske 
innsikt vi har Mtt gjennom arbei-
det med meditasjon. Blant annet 
holder vi kurs i gruppepsykologi, 
samspill I parforhold og leder-
trening. Vi viser ansikt pa kultur-
fronten gjennom Acem Radio og 
Acem TV, som har sendinger fle-
re steder i landet, og gjennom 
kulturtidsskriftet Dyade. Dyade 
Forlag har ogsA utgitt <<Still-
hetens Psykologi'<, Nordens mest 
solgte bok om meditasjon. 

Hvordan far man vite mer om 
Acem-meditasjon? 

Ta gjeme kontakt med 
Acem-kontoret i Oslo eller hen-
vend deg til Friundervisningen 
for mer informasjon. Vi Ønsker al-
le velkommen pa kurs, avslutter 
Terje Buer. 

skier rundt oss. Sitat: <<Enebakk 
kommune tar Rundgrenutval-
gets rapport til etterretning, men 
anbefaler ikke pa nâvrende 
tidspunkt fulit medlemskap i 
ROAF fØr alle aktuelle kom-
muner har gitt sin tilslutning til 
interkommunalt samarbeid>'. 

La gA at kildesorteringa nA i 
fØrste omgang muligens blir noe 
dyrere for hver enkelt av oss, 
men skal vi nok en gang stille 055 
avventende til et stort miljØ-
framskrltt fordi vi ma punge ut 
med hele kr 86 pr. innbygger!! 

Jeg er hellig overbevist om at 
kildesortering om noen Ar vii lØn-
ne seg og at kommunene vil spa-
re utgifter ved at sØppelmengden 
blir mindre. SA, teknisk styre, 
vr sA snill a gjØre et forplikten-
de, positivt vedtak og vis at dere 
ogsA tar mIljØvernet pa alvor!! 

Johan Ellingsen 
Enebakk Venstre 

Kildesortering mulig - ná 



Ingrid Hansen i'iser franz den sjeldne fan gsten 

Nutt- 4 

Sykkeldag pa Stranda 

II 
Det var tidlig i Ar at teknisk 
etat ba om at en utvidelse av 
ungdomsiAnbets utlAnskvote 
ble vurdert. Henvendelsen ble 
referert for formannskapet, 
men Jorunn Buer anmodet 
om at den ble iagt fram som 
egen 	ssk. 	Da 
boiigiAnsordningen for 
ungsom ble opprettet, het det 
at lAneordningen skuilke 
vre pA inntil 300.000. I 
1985 var kvoten pA 150.000 
kroner, men aile de 
pAfølgende Ar har beløpet 
vrt 300.000 kroner, boirtsett 
fra i innevrende Ar, da det 
aitsA ble satt ned til 150.000 
kroner. 	RAdmannens 
argumentasojn for A ikke 
utvide rammen i innevterende 
Ar, var blant annet at det var 
fA søkere til ordningen. Bare 
tre stykker i inneverende Ar, 
hvorav to fikk 75.000 kroner 
hver, mens in tredje søker 
ikke kvaiifiserte p.g.a. kort 
botid. UngdomslAnet gis til 

Vrcrgudene stilte opp med 
flott høstbver til Arets 
sykkeldag pA Stranda. 

Det var lagt opp lii et 
tredeit program som startet 
med sykkelkontroll. Her var 
det lensmannssbetjent Bjorn 
Jacobsen som stilte opp i 
full mondur og sjekket at 
hver ankelt av sykiene var i 
skikkelig stand. Lys, bremser 
- alt ble gAtt nøye etter i 
sømmene for sykkeisertifikat 
kunne skrives ut. SA bar det 
ivei videre til neste avde-
lingen som besto av ni fer- 

husbankens maksimumsrente 
For kommunen medfører 

den minimale utgifter. En 
pAplussing pA 150.000 pA 
Arets kvote yule belaste 
budsjettene med ca 25.000 pA 
det meste. Jorunn Buer Ap 
pApekte da ogsA dette. Hun sa 
at iAnet er ment som en 
nødhjeip og at selv om disse 
iAnene er mindre gunstige 
enn etabieringsiAn, er det 
ikke noe argument sA lenge 
rammen til etabieringslAn 
ogsA er for liten.. Hun henvi-
ste ogsA til at man nA skal ha 
fly utiysing av tomter pA 
Nylende, og at teknisk etat 
har hatt henvendeiser som de 
har mAttet avvise fordi Aprets 
kvote er brukt opp. - 
Dessuten, dersom det ikke 
meider seg nok kvalifiserte 
søkere, biir ikke 15net tatt opp 

A vi risikerer ike sA mye 
annet enn A hjelpe 2 - 3 
ungdommer, framholdt Buer, 
som ogsAp minnet om at 
ungdomsiAnet ogsA er ment A 
skulle hjeipe ungdommer til 
kjøp av andre typer boiiger.  

digjhetsprøver, etter opplegg 
fra Trygg Trafikk. Siste delen 
av svkkelclagen var rund-
iøype oppe I boligfeltet. Her 
gjaldt det A overholde alle 
trafikkregler. 	Brudd med - 
forte prikkbelastninger alt 
etter hva man gjorde gait. 
Ved slutten av sykkeldagen 
ble det deit ut diplomer til de 
som kom seg best igjennom 
de forskjellige testene. - Helt 
feilfrie kommer de ailer fr-
reste av eievene gjennom 
dette, sier rektor Robert 
Brønmo. 

Høyres Tore Tidemann gikk i 
utgangspunktet inn for A 
utvide rammene, og syntes 
det var riktig A prioritere gode 
iAneordninger, for derved A 
følge opp Tomteseiskapets 
intensjoner i Nylende. Han 
trodde imidlertid det yule 
bety iite A gjøre noe nA, og 
syntes det yule vre nktigere 
A satse pAAgjøre noe 
skikkelig til neste Ar. 
Her argumenterte Jorunn Buer 
med at det slett ikke betydde 
lite A gjøre noe nA for de det 
gjaidt. Hun viste til at man 
bare skriver september og har 
en utlysning igjen. Hun viste 
ogsA lii at rAdmannen under 
budsjettbehandlingen hadde 
bekreftet pA forespørsei at 
ungdomslAnet là june. - 
Hadde vi da visst at det var 
halvert, yule vi sørget for A fA 
inn midlene da, sa hun og 
innrØmmet at hun hadde vrt 
for lat til A bla igjerinom 
sidene med lAneordninger. 

Hennes partifelle Magne Berg 
argumenlerte med at en 
utrvideise av rammen til 

—Afâminki 
krepseteiner er ikke 
helt uvanhig for 
hytteeiere hangs 
Lyseren. Men A fA to 
stykker i ei teine det 
shçjer sjelden. Men 
nettop det opplevde 
Ingrid og Guttorm 
Hansen pA hytta si 
oppe pA Svines ved 
Lyseren. 

- En kamerat av oss tok ogsA 
to i en teine en gang, forteller 
Guttorm Hansen. Han la fisk 
i teina som Ate for A fA has pA 
minken. Vi giorde pA samme 
mAcen. La teiria med fisk i 
nede ved brygga her, og 
denne gangen ble det to 
mink. Vi har ogsA tatt et par 
mink tidligere, Den ene av de 
skal stoppes ut. Hva vi gjøi 

300.000 yule koste 
kommunen hoyden 13.000 
kroner i innevrende Ar. 

-I kommunestyremøter skal 
man jo prove A overbevise 
motparten med sine 
argumenter. Og jeg lar meg 
overbevise av Magne Bergs 
hoderegning. sa  Tore 

med cle andre vet vi ikke 
enda. 

- D.et er noen fle rovdyr 
vet du, sier kona Ingrid. En 
dag da jeg sto ute og hang 
opp toy, sA jeg en mink som 
tok ei and i nakken. Jeg 
kunne ikke fA gjort noe med 
det. Det var forferdelig. 
Minken tar bAde ender, fisk 
og kreps, og det har vrt litt 
av en plage her oppe. 

Ekteparet forteller at en 
gang gikk minken like inn i 
røret som leder vannet fra 
takrenne og ut i Lysern, Den 
gangen tømte vi vann i tak-
renna og sto parat i den andre 
enden av røret for A ta minken 
nAr den kom Ut.. 

Ingrid og Guttorm Hansen 
bor størstedelen av Aret PA 
Burstad i Daiefjrdingen. De 
kan fortelle at ogsA nede i 
BrevigsomrAdet har man fAtt 
mink i teiner. - Men to 
stykker i en, det er svrt 
sjelden, understreker de. 

Tidemann, Høyre, som ogsA 
A Buers poeng med at det 
ennA i september gjensto nok 
en runde pA Nylende. Dermed 
lot resten av den borgerlige 
fløyen seg overbevise, 
bortsett fra Sp's Thorvald 
Ungersness 

Tunga rett I munnen nA! Tm bare ikke 
at det er sA Iett A balansere sykkelen pa 
en 30 cm sykkelsti! En etter en smyger 
de sykiene gjennom forskjellige nâiøyer. 
Det er ikke bare sykkelstien. Man skal 
ogsfi forsere strekninger med sla- 

lomkjøring mellom kiosser med liten 
avstand. Men aller frst ma sykkel og 
utstyr vre i orden. Det skjekket onkel 
politi da elevene pa Stranden skole pa 
Flateby hadde sykkeldag forrige onsdag. 
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 Leif Berstad 

Del II 

FØr <<Lerka>> fekk skroget og kjelen Aars fortel om, 
hadde ho ein lang arbeidsdag bak seg. I 1907 vart 
Rausjø Skog seld til And. H. Kir & Co. Firmaet 
planla stordrift og yule flØyte tØrnmeret over  BØr-
tervatna ned Prestâa til Øyeren og vidare til Fred-
rikstad. Men der gjorde del opp rekning utan vert. 
Oppegaard-familien fekk rettsleg medhald i at vass-
draget ikkje var fløytbart  frâ naturen si hand, og del 
fekk dermed ogsâ fløyteretten. Kir hogg ned alt 
som hoggast kunne frà 1907 og utover, og <<Lerka>> 
drog. Kher hadde ogsâ ein motorbãt I BØrter, men 
den var ikkje heilt a lute pa. Det helter seg at 
<<Kiar-bâten sto mest, sâ <<Lerka>> dro mest>>. 

FØr Lerka ble brukt til lystturer, hadde báten en lang arbeidsdag bak seg. 

Ein til a fyre og em 
til a styre 

Styrmannen sat akter. Var 
farvatnet uoversiktelig og 
vedhaugen stor, stod han n-
rast pa tá og fØrde  rorkulten 
med beina. Nettopp i denne 
posituren, og med kvitskjorte 
og hatt, er det mange hugsar 
AsbjØrn Oppegaard. Mange 
fekk fyre, men fá fekk styre. 
FyrbØtaren matte passe godt 
pa, men skulle det siokne un-
der kjelen, var det enkeit a la-
ge kveikjeved, for hoggestab-
be og Øks hadde fast plass om 
bord. 

TØrre sommardagar var 
mannskapet stØrre.  DA matte 
dei ha brannmannskap, for 
det gneistra kraftig frã skor-
steinen. I BØrtervatna finst 
sund der ein nr sagt kan stá 
i baugen pa ein bat og spytte 
til lands pA begge sider. Her 
var det ikkje lett a skulle fØre 
dampbât. 

Dampmaskina var pa kring 
atte hestekrefter, og <Lerka" 
kunne gâ med âtte-nl knops 
fart. Med rimeleg sieping 
brukte ho kring ein halv famn 
ved kvar dag. Vestabiane lag 
piasserte ved vatnet silk at 
det var lett a bunkre. 

Ei wale gjer ingen 
sommar, men ei ler-
ke 

Maskina rusla og gikk, men  

det var verre med skroget. 
N.r baten var i arbeid, matte 
han bauge seg fram meilom 
tØmmerstokkane. Dessutan 
skulle dei kvart âr tidlegast 
muleg i gang med flØytinga, 
sa det var fØremalstenleg a la 
<<Lerkao vere isbrytar sa langt 
maskinkreftene og skroget 
heldt. I RausjØgrenda  kom 
<Lerka med varen. 

Det er uremt farvatn i BØr-
ter, srleg etter langvarig 
tørrver, sa alt i alt var det 
uunngaeleg at skroget vart 
noksâ medteke etter kvart. 
Ikkje berre skroget, forresten. 
Heile bâten vart etter kvart 
noksâ ribba. PA sine eldre da-
gar hadde han ikkje det over-
bygget som biletet viser. Det 
var nok praktisk mot sot, 
gneistar og nedbØr,  men det 
gikk dârleg a bruke tØmmer-
hakar under tak, og dermed 
matte taket bort. Men del 
som lappa gneisthoia i kieda 
til mannskapet, sakna det 
nok mang ein gong. 

BØrter blir verft 
Da skroget var i ferd med a 

seie takk for seg, skulle ein tru 
at bten Si tid var ute. Men 
bâteigaren var faglrd inge-
niØr. DeSSutan hadde han pla-
ter til overs etter a ha bygt 
tØmrnerrenne, sâ det skulle 
bli rad med nytt skrog. Dette 
var kring 1915. Det var em 
vanskeleg prosess fØr  lerke- 

fuglen liksom FØniks skulle 
reise seg fra oska. Det gamle 
skroget hadde yore oppbygt 
bak, men Sidan baten no var 
fast stasjonert langt borte fr 
hay, var det lite vits 1 a ha eks-
tra vern mot skvettsjØ. Der-
med vart hekken endra. 

Baugen hadde hatt to fell. 
Han var sa rett at han stanga 
mot tØmmeret og sa smal at 
full vedlast gjorde bãten 
sterkt framtung. Forskipet 
vart no gjort breiare og bau-
gen krum. Kjelen hadde em 
stygg sprekk pa ein stad som 
var vanskeleg a vole, sa det 
vart skaufa ny kjel. Denne 
kom fra ein sjaiupp frâ 
Oscarsborg som nett dA skul-
le hoggast. Den nye kjelen 
hadde ikkje samme m.1a som 
den gamie, sa ogsa den fekk 
sitt a seie for utforminga av 
det nye skroget. 

I dag yule skroget butt svei-
sa saman utan store problem. 
Den gongen var det ikkje sâ 
enkelt. Na.r ein ser korleis pla-
tene I hekkpartiet ligg lag pa 
lag for a ía til den rette krum-
minga kring propellen, er det 
nesten vanskeleg a skjØne n.r 
Ulf Oppegaard fortel at det 
ikkje vart knekt eit einaste 
bor dA naglehola vart laga. 
Men han var med, sa vi ma tru 
han. Elektrisk drill var luksus 
for del aller fleste i den tida, 
men ikkje pa BØrter. Ein gard 
med eige elektrisitetsverk har 
litt av kvart. 

Det vart ein stor dag dA ba-
ten skulle pa vatnet og Aars 
far ordet att, med eit utdrag 
av <<stabelavløping pa land-
et". 

Det var en stor dag I bygda, 
og sjefen hilste velkommen. 
Husmennene ia pa bakken og 
hvilte, og diskusjonen gikk 
hØyt om assen den nye <<Ler-
ka>' yule flyte. Men den almin-
nelige mening var at det yule 
ga bra, for det var sjefen selv 
som hadde konstruert baten. 

<<Ja, sa lar vi 'a ga, da,' sa 
rederen. Og bade Baldevin og 
Petter og jeg fØlte 055 atskilhig 
.ndssvake. For det var fiere 
kilometer opp til vannet, og 
det vifie ikke nytte stort a 
bruke samme fremgangsmate 
som ved andre stabelavlØp-
ninger - bare a smØre grønn- 

sape pa slippen og dra vekk 
klossen og la baten gil. 

Men sjefen smilte. Og frem 
bak smia kom atte hester 
trekkende med en spesielt 
konstruert doning som skulle 
bre Lerka" opp til vannet. 
Det ble en del hiving med tau-
verk og tajler fØr alt var klart, 
men sa bar det oppover. Hes-
ter og vogn og dampbat med 
husmenri og tllskuere. Veien 
var kronglete, og <<lerka 
	rette element. Det var 
som et karnevaisopptog gjen-
nom skauen. 

Oppe ved selve Stordam-
men var det det skulle forega. 
Terrenget gar i en jevn bakke 
ned mot vannet der, og <'Ler-
ka>' ble kjØrt nedtll, og hes-
tene spent fra. StabelavlØp-
ningen kunne begynne nar 
som heist, men <<Lerka'> vile 
ikke. Det var ikke mulig a ía 
henne til a forlate kjØretøyet. 

<'Vel,> kommanderte sjefen. 
-Sperm for gampa igjen.> Og 
hestene matte ga foran ut 1 
vannet og dra doningen etter. 
Gardsguttene stod i vann til 
opp pa brystet i festk1rne, 
og de forreste hestene hadde 
bare hodet og halsen over 
vannet. Men >Lerka'> var 
stadig like trassig, og hus-
mennene sa spØrrende pa sje-
fen. 

-De Aars, har ikke De en 
sag eller to borte pa hytta?> - 
Gardsgi.ittene og hestene og 
kjØretØyet ble staende i van-
net til vi kom tilbake med de 
nØdvendige redskaper. Og sa 
fly ordre: 

-To mann foran og to mann 
bak til a sage i filler hele kjer-
ra>'. 

Karene vasset uti og saget 
vekk i understellet <<Lerka> 
stod pa. Det knaket i bordene 
fØr noe hendte. Og sá falt 
>Lerka> ned i vannet med et 
kjempemessig plask. Hestene 
rykket til, og de ytterste la pa 
svØm med gardsguttene pa 
slep. <'Lerka" hey voldsomt 
pa seg, men rettet seg opp 
igjen og svevet pa vannet, 
grasiØst som en svane. Hes-
tene og karene karet seg til 
lands igjen, men om bord pa 
'<Lerka" satt skipsrederen og 
padlet mot land med en plan-
kestubb. Den nye <'Lerka" 
hadde gatt av stabelen. 

<Lerketurar>> 
Det nye skroget var silk det 

skulle vere. Srieg var den 

nye baugen ei forbetring. 
<<Med god damp kunne vi kjØ-
re over tØmmerbommene,<< 
seier TJif Oppegaard. 

Tømmerslepinga hadde 
minka, men ikkje lystturane. 
Familie- og foreningsutfiuk-
ter fekk ekstra glans med 
<Lerka>. Dessuten hØyrde det 
med til brsesongen at em 
kombinerte brtur og lysttur. 
Arbeidsdelinga var enkel: 
'Kara prata polltikk og 
kvinnfolka peila beer.. 

Det finst framleis folk som 
har bilete frA og minne om sli-
ke turar. Einkvan av del bØr 
ta penmen fatt. 

>Lerka<> dampa seg gjen- 
nom 	harde tredveara og 
enda lenger, men pa slutten 
av levetida var ho ikkje seg 
sjØlv. Ei Øks kan skjeftast om 
mange gonger, men byter du 
hovud pa henne, er det ikkje 
lenger samme Øksa. Silk fAx vi 
seie det var med <Lerka>. PA 
sine hittil siste dagar fekk ho 
om bord effl dieselmotor. No 
har ogsa den tent tida slut, og 
skroget ligg pa land utan mo-
tor. 

Fugi FØniks - endã 
ein gong? 

Smã lerkar piar ikkje vare 
sa lenge, veit vi. Men enno er 
ikkje siste ordet sagt om dette 
vidunderet av ein bt. Svend 
Oppegaard har planar om a 
bli tredje generasjons brukar 
av baten. I ledige stunder har 
han drive i smia. No er alt det 
teknlske i stand, og kjelen er 
trykkprøvd etter litt meir mo-
derne metodar enn Aars fortel 
om. Dermed kan det nok hen-
de at Enebakk igjen f.r damp-
bt. Kan hende <'Lerka>' ogsâ 
I framtida vii vere til glede. Ho 
er ikkje for ingenting i slekt 
med baten som Yarrow-verf-
tet laga til kong Thebaw av 
Burma. Han vart sa glad i 
skuta at han kvar kveld fekk 
sikkerheitsventllen og rattet 
Inn pa soverommet sitt. D 
var han sikra at ingen kunne 
bruke baten utan at han sjØlv 
var med pa moroa. 
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Trrsdag 5. seplerner: Grunnmuren er k/ar. 

Erik Kjelgaard. Og gardinene 
har Liv fAtt sydd hos Ge - Te 
Manufaktur. Alt er nA Mart til 
innflytting. Men fort skal 

andre fA anlednin g til A se 
hvor praktisk denne 
løsningen er. Til helga invite -
rer leverrandøren, Moelven 

Brug til visning i Livs nye 
livsløpsbolig pA Nylende. 
Benytt anledningen! 

-Ill og med oppvaskmnaskinen 
i'arptplass da Jiuset ble satt 
pd grunnmnuren 

Liv 'iserframn sitt nye lettstelte 
kjØkken, Jivor alle ting varpd 
plass. 

E-ILV EN 

   

BYGG GRUPPEN A.S 
Avdelingskontor Oslo 
Dag Hammarskjoldsvei 49, 0585 Oslo 5 
TIf. (02) 650400 

t Iiutt- 6 
ANNONSE 

- Jeg synes det er veldig viktig at folk tenker 
igjennom dette med livsløpsbôliger. Man bør 
were forutseende. Livsløpsboliger er ikke 
bare for gamle og funksjonshemmede. Hus 
tilpasset disse gruppene kan brukes av enhver 
annen gruppe og. Derfor bør ogsä unge og fri-
ske tenke framtid, sier Liv Vikan. Om kort tid 
flytter hun og ektemannen Ola inn i sin nye 
livsløpsbolig pi Nylende. Boligen ble reist over 
natten. Huset er levert av Moelven Brug, som 
fraktet de fiks ferdige seksjonene pa plass. 
Enorme kraner plasserte dem pa grunnmuren. 
Pa noen timer tirsdag den 5.september sA Liv 
drømmen om egen , handikapvennlig enebolig 
bli til virkelighet. 

5. august var trste borehullet 
kiart pa tomta til Liv og Ola. 
Na er boligen innflyttingsklar 
Bade Liv og Ola Vikan er 

handikappede. - Dette var 
den eneste mate vi kunne 
bygge pa, sier Liv. Vi har jo 
ingen muligheter for a gjøre 
noe selv. Samarbeidet med 
Moelven har vrt helt strâ-
lende, og jeg har hatt all 
mulig anledning til a influere 
pa det ferdige resultatet selv. 
For det er ikke slik at man 
kjøper en ferdig løsning uten 
muligheter til a pâvirke 
produktet man far. Jeg har 
vert med A tegne opp 
innvendig, vegger, doter og 
kjøkkeninteriør. Det eneste 

jeg var aaavhengig av var A 
holde meg innenfor mAlet pA 
seksjonene. 

Liv og OIas0  hus er perfekt 
for formAlet. Apne dører over 
alt, bortsett fra til soverom 
og bad, ingen terskel er, 
ingen trapper. Fiks ferdig ble 
det levert, med oppvaskm, 
komfyr og det hele. 
Kjøkkeninnredningen varpA 
plass, likesA el - opplegg 
Tapet og malerarbeider var 
unnagjort. Bare teppelegging 
og en del smAflikking gjensto 
.Det er nA 	unnagjort av 
Moelvens snekkere fra Inre 
østfold Bygg. GjenstAende 
rørleggerarbeid er utført av 

 

MW 

 

Naboene gjorde store Øyne. Fra den ene dagen til den andre var husetplutselig pa' 

plass. Pd Jo° dager var huset innflyttingsklart 

Visning:  
0 Se Liv og 01as livslopsbolig pa 

Nylende lordag 23. og søndag 24. 
sep t. mellom U13.00 og 16.00 



7.12 
7.38 

KI. Gutter 13 hr 
1.Tarjei Limi 7.10 
2.Erlend Olaisen 
3.Stian Helle 
4.Glenn H Ski1lebk brutt 

Foran: BjØrnar Berger og Anett Olafsen. 
Bak: Frode Michalsen, Øyvind Andersen og Erlend BØ 
Andersen. 

2.Heidi Skaug 	8.46 	4.Thomas Olsen 	14.16 
5.Jon Edvard Fossum 47.23 

KI. Gutter 12 Ar 
1.Frode Michalsen 	6.44 
2.øyvind Andersen 	6.56 
3.Bjørnar Berger 	8.14 
4.Erlend Bø Andsersen 9.04 

Ki Jenter 14 6r 
1.Trude Bakken 	15.01 

Ki Jenter 15 ãr 
1. Siri Marsdal 	15.05@ 

Ki. Gutter 15 fir 
1.Kenneth Helle 	10.51 
2.Espen Olafsen 	12.05 
3.Jan-Erik Kristiansen 12.20 

Ki. Gutter 16 ãr 
1.Morten Enger 
2.øystein Engen 

Ki. Gutter 17 fir 
1.ørjan Lag 

K!. Menn 18-35 fir 
1.Harry Olafsen 
2.Tom Ohlberg 

KI. Menn 36-42ár 
1.Juel Sverre Stener 9.43 
2.Jon Petter Langnesll.15 

KI Mosjonister 
Tore Skillebk, Svein 
Helle, Jan Brunstrøm, 
Magnar Nordli, Ellen 
Mari Andersen, Gunvor 
Brunstrøm, O.Kristiansen, 
Britt Helle, Grete Olafsen. 

10.19 
10.26 

10.17 

10.45 
11.48 

Annonser leses av folk flest 

eiIi,gn t 	7 

Goy med terrengonikarusell Old boys handball 
Skigruppa sier seg godt 

fornøyd etter at det første 
karusell-løpet er avviklet. 
Over seksti personer stilte pa 

startstreken. Fra de helt smâ 
med assistanse rundt 
løypa,via de som er mest 
konkurranseglade og til de 
tilärskomne foreidre som 
utfordret hverandre. 
Mange blide fjes og se sâ 

dette ga nok mersmak. 
Her kommer resultatene. 

Klasse 0-6 fir: 
Lars Fredrik Bakken, Guro 
Glavin, Eirik Nordli, Helen 
Rud Sther. 

KI.Jenter 7 âr 
1.Tonje Berg 2.08 
2.Christina Bakken 2,23 
3.Bente Tørâsen, 2,30 
4.Nina Kristiansen 2.51 
5.Aina Veggumsløkken 3.04. 

KI.Jenter8â r 
i.Trine Nilsen 
	

2.00 
2.Silje Stener 
	

2.11 
3.Mari Torstvedt 
	

2,23 

Kl.Jenter 9 Sr 
1.Marianne Andersen 2.0 
KI. Gutter 9 âr 
1.Birger Godvik 1.50 
1.Thomas Rundtom 1.50 
3.Hâvard Nordli 1.56 
4.Kenneth Ohlberg 2.09 
5.Askild Bø Andersen2.18 

KI. Jenter 10 ãr 
1.Cecilie Larsen 4.00 
2.Line B Bakken 4.11 

3 Hege Skaug 4.29 
4,Siri Nilssen 4.35 
5.Ine Robertsen 4.50 

KI.jenterll hr 
1.Veronica Sther 3.45 
2.Anita Stener 3.53 
3.Synnøve Glavin 4.17 

KI. Gutter ll âr 
1.Reidar Gravlien 3.17 
2.Bjørnar Skogstad 3.22 
37erje Jemterud 3.40 
4.Peder B Godvik 3.45 
5.Fredrik Langnes 3.59 

KI. Jenter ll 6r 
1.Anett Olafsen 7.39 

Det en ikkc bare 1.diViSofl 
handball som I helgen haddc 
scricâpning. Drivs old boys 
møttc søndag Nit/Hak I 
Nittcdal. 
Driv var ikkc snauere enn at 

de vant 29-17. Gamlekara har 

H findball resultater 
G14Kolbotn-Enehakk 8-14 

	
18-14 

J14 Encbakk-Krâkstad 12-10 
	

H 5.div. Driv - AKSK 28 - 15 
J 14 Enebakk - Fsb/Ski 5 - 6 

	
H 6.div. Encbakk-Jar 9 - 25 

G 1 4Driv-Drøhak/Frogn 
	

Old girls: Driv-Haslum 11 - 3 

* 

* 
* 

Hvite 

50 + 

03 4 

O3lO 

07 4 

0712 

Justert 

r 'VGARDEROBESKAP 
¶' 	-Interior-Service A/S 

* 
* 
* 

lager: endelig pa 

Avpassede 

IMPREGNERT: 
Terrassebord 

kombiskap, 100 cm 	kun kr 790. 
60 cm m/hylle og stang kun kr 590. 
BILLIG LATEX'MALING: 
liter Alna 	 kunkr 	95.• 
liter Alna 	 kun krl9S.' 

liter Nordsjo 	kun kr 1 49. 
liter Nordsjo 	kun kr 395.' 

SALONGTEPPER fra lager 

NA ±20% 

	

22x95 	pr l.m. kr 	6.50 

	

plank 48x98 	pr. I.m. kr 1 3.90 

I n 
Skjrvavn. 
Strommen. 

I bY9 
evarer 

Her finner 
- 	Al 	 duoss er.ør- 

Service 

Stor parkeringsplass 

A/S 
20 	 T T 
TIf. 06/84 25 40 	 j 

fl' 

BLI3 LAI\J 
skaffes Ut Ira ajourført kjennskap ti  markedets lànetilbud 
SERØSE og ERFARNE rãdgivere gir uforpliktertde vurde-
ring av mulighetene ved kjøp, opplãnirig oiler refinansiering. 
Effektiv rente fra 12,2 - 12,9 %, basert pa fast rente 11,5 - 
12,5 % garantert i 3 ãr. Ogsã Ian med rentegaranti I 30 ár. 
EKSEMPLER PA MANEDSUTCIFT PR. 100.000: 
UTJEVNINGSLAN 

JIe boli9typer 
9,75 % 13 at: 

SERIELAN 
Selvoler 11,5% 
, 	Avdragsfritt: 

ANNUITET 30 An 
Selveier 11,8% 
Garantort 3 at: 

SERIELAN 
Borotislag 12,2% 

Avdragsfritt 

813 960 1016 1016 

hoidt sammen I noen âr na og 
trener hvcr iørdag fra kI. 17 - 
18 i Mjrha1ien. 

Er det flOCfl SOrfl Ønskcn a 
rørc pa seg er det ailtid plass 
til ticre spillere. 

SAl-I 

Per S79150 lan & Co. % 
Torggt. 31, 0183 Oslo 1. TIf. 36 27 40 

samarbeld med BN4creditt, Realkreditt. Elendomskreditt, Norgeskredltt, 
DNH, Elcon Flnans. Norsk kausjon og Norsk Kollektiv Pensjonskasse. 



Fodseisdag - 
ekteskap inngás - 

foriovelse - 
nye verdensborgere 

Søndagsskolen 
pa Flateby 
Det har vrt søndagsskole pa 

Flateby i veldig mange âr, de sis-
te ârene med vekslende og srlig 
synkende antall barn. For 11/2  ar 
siden ble søndagsskolen flyttet 
fra bedehuset til Hauglia skole. 
Det er i dette omrâdet de fleste 
barna bor, og vi tenkte kanskje 
det ble lettere for barna og foreld-
rene og finne veien da. Dette har 
ikke belt holdt stikk. Vi som dri-
ver med søndagsskolen spØr oss: 
Er sØndag formiddag kl. 10.00 
blitt en helt umulig tid a samle 
barna? Bade barn og foreldre er 
sá opptatte hele uka, sâ nar søn-
dagen kommer, orker man ikke 
tanken pa enda en aktivitet. <<Uff, 
i dag er det sØndagsskole!" Det 
er ikke meningen det skal vre 
slik! Vi Ønsker ikke A stresse 
barn, foreldre og ledere: Norsk 
søndagsskoleforund er 100 ãr i âr, 
og sØndagsskolen bar en lang 
tradisjon. Mange steder bar man 
likevel lagt sØndagsskolen til en 
hverdag. Vi vil gjerne ha noen re-
aksjoner fra dere som har hattl 
har barn i sØndagsskolen. Eller 
dere som kunne tenke dere a sen-
de barna til sØndagsskolen, men 
ikke er kommet sá langt. Kan-
skje pa grunn av dumt tids-
punkt. Hvilken dag, klokkeslett 
synes dere er gunstig? Et sam-
arbeid med barneklubben pa be-
dehuset er kanskje et bra alter-
nativ? Vi vil 1 alle fall starte opp 
igjen sØndag 10. september kl. 10 
pa bedehuset. Det vii bli sØn-
dagsskole annen hver sØndag. Vi 
er altsá veldig âpne for forand-
riinger! Velkommen til sØndags-
skolen! 

Bent Bakken Tollefsen 

SYKKELHJ ELM 
ER INN 
UANSETT 

ALDERSTRINN 

Enebakk kommune 
Q, Okonomikontoret Ko nsu lent 

skai ansettes for tiltredelse fra 1.1.90. 
Okonomikontoret er organised i en avdeiing under rádmannen 
med okonomisjefen som leder. Ved kontoret er det for tiden 7 3/5 
stiilinger, men dette antall kan bli utvidet som foige av ruliering av 
organ isasjons-/bemanningspianer. 
Stiiiingens hovedarbeidsomráde er budsjett og regnskap. Stii-
iingsinnehaveren vii vre dagiig leder for regnskapsarbeidet. Det 
kan ogsá vmre aktueit a tiiiegge stiliingen nestiederfunksjonen 
ved kontoret. 
Regnskapene føres pa EDB, og de fleste øvrige oppgaver er og-
sã Iagt over pa EDB. Ti! stii!ingen hører derfor vedlikehoid og vi-
dereutvikiing av disse rutinene. 
Det tas forbehoid om endringer i arbeids-/ansvarsomrâde som 
foige av pagaende arbeid med ruliering av organ isasjons-/be-

manningspianer. 
Stiiiingen ønskes fortrinnsvis besatt av person med høyere oko-
nomisk utdanning og med praksis fra arbeid med budsjett og 
regnskap. Det vii bli iagt vekt pa erfaring fra bruk av EDB. 
Stillingen aviønnes som konsuient med aiternativ piassering i 
stii.kode 6559 - itr. 21-25/stili.kode 7269 - itr. 26, avhengig av 
kvaiifikasjoner. 
Kommunen har heidøgns forsikringsordning for sine ansatte, og 
vii ev. søke a bistà for a avhjeipe bohgbehov. 
Nrmere oppiysninger ved henvendeise økonomisjef Tore 
Skeid eiier konsuient Unni Skogiund, tif. 09/92 60 60. 

Full mektig 
skai tiisettes ved kontorets skatteavdehng fra 1.11.89. 
Arbeidsoppgaver vi vre innfordring av skatter og avgifter, pa-
ieggstrekk, avstemminger, renteberegninger mv. Det las for-
behold om endring i arbeids-/ansvarsomrade som feige av ut-
arbeideise av ny organ isasjons-/bemanningsplan. 
Del er ønskelig med utdannings- og erfaringsbakgrunn fra tii-
svarende arbeid. Den som tiisettes ma dessuten ha interesse og 
iegning for tailarbeid. 
Avionning i stifl.kode 6555, itr. 11-18, stigende fra kr 110228.- ti 
kr 141 344.- pr. ar med toppionn etter 16 àrs ansiennitet. 
Nrmere oppiysninger ved henvendeise avd.ieder Karen Ha-

gen, tif. 09/92 60 60. 
Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemái sendes 
Enebakk kommune, personal kontoret, 1912 Enebakk, innen 4. 

oktober 1989. 
p 	 

HAndballkamper i 
Mjawballen 
K 5. divisjon 

Enebakk - NIT/HAK 1 
sØndag 24. september kl. 15.55. 

Enebakk Idrettsforening 
A-kamp 4. dlv. 
Enebakk — Arvoll 
Sled: Enebakk stadion 
iordag 23.9. ki. 16.00. 

(:1  

Menighetspidwaig 89 
Menighetsradsvaig 8/10 -89 foregár for Enebakk sokn i 
Enebakk kirke etter gudstjenesten og til ki. 15.00. 

For Flateby pa Stranden bedehus etter gudstjenesten 
kl. 17.00 og til kl. 20,00. 

For Marl I Mari kirke etter gudstjenesten og til kl. 15.00. 

Det er anledning til a forhândsstemme pa menighets-
fuilmektigens kontor, Gamle Herredshus mandag og Ire-
dag Id. 8.00-15.00 og pa prestekontorene i kontortiden. 

Enebakk og Marl Menighetsrãd 

Vãrt hovedkontor i 

IJOICA
Kirkebygden  

bank, Kirkebygden 

ma dessverre 

fra mandag 25. til ons- 
holde stengt 
dag 27. september 

pga. ombyggingsarbeider. 

Var filial i Ytre Enebakk holder bent som 
Vanhig. 

I Kirkebygden Vii sentralbordet Vre betjent 
for henvendelser. 

Giro til betaling kan leveres i Var postkasse. 

Med hilsen A/B/C-bank, Enebakk 
Tif. 92 60 70 

csko1 	Obs! Foreidre Obs! 
417 
	

Enebakk 
Skolekopps 
arrangerer 	aspirantopptak 	for 

2.-kiassinger og oppover ons. 20. sept. kl. 18.00 pa Kirke-
bygden barneskole (6.-klasserommet). Nrmere oppl.: 
Dir. Roar Birkeland, tif. 92 63 90, form. Lise Nordby, tlf. 
92 60 79. 

inttt- 8 	 
RELIGIOSE MOTER 

Emaus 
N.L. Misjonssamband 
MØte ons. 20.9. kl. 19.30. Bibe1skolelrer Kars-

ten Valen og elever Ira Fjellhaug skole deltar. Bevert-
ning. 
Velkommen. 

TIL SALGS 

Selvplukk mais 
Hver dag fin og usprØytet  mais. Pris pr. kg 20,-. 
Hoel, Skovegg, Trøgstadvn. 180, 1800 Askim. 

Tif. 09/88 15 64 

TIL LEIE 

LeiIihet til Ieie 
Pa Flateby 

i underetg. pa  ny enebolig, 96 m2  med stor parkerings- 
plass, hage, egen inngang. 
Leil. mneh.: Gang, hail, kjØkken, bad, 1(2) soverom, vas- 
kerom og stue. 
Leie kr 5 000.- p1-. mnd. Depositum kr 15 000,-. 
Ligger sentralt til handlesenter, buss, barnehage og 
park. 
Visning etter avtale. 
Henv. tif. 09/92 84 98. 

STILLING LEDIG 

KIJNNGJORINGER 

Traktorgraver 
ledig for oppdrag til rimelig pris. 

Henv. Vidar Jensen, tif. 09/92 5145 

Annonser leses av folk flest 



JIitntt 

fra 137 pr. m2  

pr. m2  GYLLENGUL 11x24cm 	  A49

Stort utvalg i gulv- og veggfliser 

53 forskjellige nyheter i host 
Alt til meget gunstige priser 

GULVKLINK: 
Uglassert rodbrun, 11 x24 cm 	 

, 9 av 10 yule valgt RAUMNES-HUS 	NYTT! 

<<Rom for personlige Ønsker>> 
Navn: 	  
Ad-r.: 	  

El Send katalog 
El Har tomt 

\ El Vedi. egen skisse 
El ønsker konsulentbesøk 

t 	  
Raumnes Ho us - Postboks 181 —2151 Ames - IL 06/90 0777 

VEGGFLISER 15 X  15cm, hvite 	  kr .  pr. m2  

Vi har ogsà en del VEGG FUSE R til 

-15-25% 

Verpetvn., 1540 Vestby 
TIf. 09/95 21 85 - 
Fax 95 28 17 

AS FLISHUSET 
.0 . 

... 

Apningstider: 
Man., firs., ons. og 
fre. 10.00-17.00 
Tors. 10.00-20.00. 
Lor. 10.00-14.00 

06/ 

SKAL DU INNREDE 
HJEMMET DITT? 

SE VAR UTSTILLINC AV. 

Norema kjokken, bad, garderobe og dører. 
HJEMMEBESØK MED OPPMALING OG 

PLANLØSNING, IKKE BINDENDE. 

Noremabutikken Spydeberg A/S 
Askimvn. 6, (over Matland), Spydeberg 

TIf. 09/83 87 40 
MAN-FRE. 10-17 	 TORS. 10-19 

LOR. 9--14 

NOREMA 
gjer hJemmet frfvellgere 

LANGMOEN 

0/0 :30 
BYGG & TRELAST 

1912 Enebakk - TIf. 92 62 46 

HUS FOR SMA TOMTER 
Hetlandhus her utviklet 	 Send \nnp009en t0t  

nrmaSorS 

standard, tilpasset mindre tomter 09 til- 	\ 
rettelagt for videre pâbygging. 
Tenk anderledes, vi ken gi deg en 

, 	bedre boligøkonomi. 

I ICLJ.JIIJCI. ft rsIICI',I ICI IC¼AC I Ida II I5.A e g e god 

4 
Hetilandhus 

SKI 
dreffsvn. 9, Postboks 385, 1401 Ski 

Tlf. (09) 8754 00 

adree - 

' t.arb—
ltar tOmt 0 

prW. 



TRYGT 
BRUKTBILKJOP 

82 Volvo 343 DLS hr 	49.900.- 
84 Volvo 344 DL 1.4 kr64.000.- 
84 Volvo 384 kr 69900 - 
85 Volvo 363 DL kr 	91.070.- 
86 Volvo 363 DL kr 	88.000.- 
86 Volvo 343 DL 1.4 hr75.000.- 
87 Volvo 363 DL kr 104.000.- 
87 Volvo 365 DL, soltak kr 	98.000.- 
87 Volvo 365 GL Spirit kr 109.500 
88 Volvo 365 GL, kat. hr 132.750.- 
83 Volvo 244 DL hr 	79.500.- 
86 Volvo 244 DL hr 115.000 
86 Volvo 244, DL aut. hr 125.000.- 
88 Volvo 244 DL, aut./s. kr 145.000.- 
88 Volvo 245 GL kr 174.500.- 
88 Volvo 245 GL kr177,000,- 
89 Volvo 245 DL kr 209.500.- 
86 Volvo 744 GL hr 166.000.- 
87 Volvo 744 DL hr 188.000 
87 Renault 5 IL hr 	61.000 
87 Renault 5TL hr 	60.000 
88Renault5TL hr 	79.900. 
88 Renault5TL hr 	79.900.- 
88 Renault 5TL hr 	79.900.- 
88 Renault 5 DIE hr 	99.500.- 
85 Renault Trafic 1000 hr46.000. 
77 Colt Dalant Sigma hr 	16.000. 
82 Ford Granada 2.0 hr46.500.- 
86 Mitsubishi Lancer hr 	79.000.- 
86 Mitsubishi Lancer DLX hr 	72.500.- 
84 Nissan Cherry 1.5 hr 	53.000.- 
87 Subaru Justy4x4 hr 	70.000.- 

Prisene er inkl. reg.avg.' 

Torsdag âpent til kI. 19.00 
Lordag apent til kI. 14.00 

VOWO 
RENAULT 

FOLLO 
Myrfaret 1, Ski. TIf.: (09) 87 54 11 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjern Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

VINN OPPTIL 
5 PENGEPREMIER 

4engelOtteriet 

PASAMMELODD!  

Kj8ere 

403 

DEL GODENE SV-velgere 
Vi takker for Witten og vii gjerne fâ kontakt 
med dere! 
Onsdag 27.9. W. 19.30 motes vi hos Trifle 
Alfhei, Flateby, tlf. 9280 19. 
Ta kontakt med henne eller Kari Heier, tif. 
928412. 

Vel mott. 

348 stemmer (7,2%) 
i Enebakk 

TAKK FOR TILLITEN! 

444&y~ 
-NKA_~' 

T 	Kurs I 

1) ROSEMALINC 
Rosemaling er en utrolig spenriende hobby. Hvis du er 
glad i vr gamle bondekultur, skal du 1re deg denne 
tradisjonsrike kunsten. 
Vi har 3 og 4 ledige plasser pa kursene for nybegynnere 
og videregâende. 
Kursstart fØrstk. torsdag og tirsdag. 
Individuell veiledning. 
Maks 10 deltagere. Ytre Enebakk skole. 
Lrer: WebjØrg Steinset, Enebakk. 

Ring i dag hvis du vii ha plass. 

Friundervisningen I Ski 
Mo 
j

Ti/sluttet Folkeuniversitetet 
Holtevn. 7, postboks 282, 1401 Ski 
TIf. 09/87 34 57 

Enebakk Hagelcig 
STIFTET 13. MAI 1975 

Vi arr. sopptur 
tors. 21. sept. ki. 18.00 

On med scp,4acoeii 
og kniv og mot opp pa' parkeringsplassen v/Enebakk 
kommune. 
Vi har med oss Tore Halvorsen som vii 1re oss litt 
om sopp. 
Kaffe, 
kaker og 
utlodning 
i kantinen 
etter turen. 

I '- 

j-  IIJ# 

Styret 

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

Fra kr 2.799.- inkl ma.  
Kontakt Arne Mila for nrmere informasjon ev. 
tilbud. 
Vi utfører for evrig alt innen DATA-, TELE- og 
ELEKTROINSTALLASJONER for liten og stor. 

elektro 
centeret as 

Avd. Liikstrsm: C/o Competansesenteret, Vektertorget. Kirkegt. I - 
Tif. 06/80 05 90. Mobil 094/35 043. 
Avd. Oslo: Strømsvn. 266. 'flf. 02/32 29 00. Mobil 030/24 623. 

- VAR FAGKUNNSKAP - DIN SIKKERHET - 

Auksjon/saig 
lordag 23. september 

kI. 12.00-16.00 

Komfyr, kjeleskap, oppVaskmaskin, vinballortger, kiste, kurver, 
cross-sykkel (DBS), bord, kommoder, sofa m/ekstraseng, skriVe-
putter, skap, dauphin stol m/5 hjul, Neolt tegnemaskin 80x1 20 pa 
sokkel, Neolt lysbord, skrivemaskin (el. og batt.), kjokkenbord + 

sofa og 2 stoler, kurvstoler, køyesenger, vannseng (dobb.), ma-
drasser, strikkegarn, valnett tidløs veggseksjon, farge-TV i full or-
den 24", mm. 

I haven pa Westerheim, 1911 Flateby 
400 m fra Fina st. Avkj. via gangvei, se skilt 

Tif. 09/92 90 69 

KS1tNA1/EN 
LhRNA IDtLG Jubileumsfest 

pa Emaus 
sØndag 24. sept. ki. 11.00. 
Andakt v/Elin Danneberg. 
Vei mØtt til store og smá. 

Kirkebygden sØndagsskole 

10 

 

 

B EG RA yE LS ES BY RAER 

Ski 
Begravclscsbvr 

CHRSTENSHtJDEFTF . 

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

Hele døgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrli 
gjennom 60 Ar 

MARKED 

HAR DU NOE DU VII 
SELCE - ELLER KJOPE 

30, 

2 sole kattunger 
og 2 voksne katter gis bort. 

Tif. 92 90 69 

Minigraver 
til leie. 

Henv. tif. 92 88 95 

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

Eller vii du vre med pa 
várt vennetreff? Kontakt 

Kristent Krisesenter, 
Postboks 76, 1912 Enebakk 

TIf. 09/92 72 31 

Husk a flytte tilbake 
klokka en time natt 
til sØndag. 



RAMMEVERKSTED EIENDOMSFORM. BIL RORLEGGER 

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 

I]h1F.  
FIuurLI1 

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

Erling Rod A/S 

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

Man-Ire. 10.00-17.00 
Tors. 10.00-18.00 

Lør. 9.00-14.00 

DAME- OG 
H ER RE FRISOR 

SOL - PARFYMERI 

,z7laLt XuVe og _i'(. e,rzL;/c,) 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

z 

Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

gtitt-t- 11 

ENEBAKI( Bit VERKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bâtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

Tit. 	1570 

EIENDOMSFORMJDLING 

Vi ordner LAN 
for kjøper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

KjØpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
Bevlllingshaver: Adv. Helge A. TylI 
Fjellveien 55, 1914 Ytre Enebakk 

51.: 09192 55 70 

ELEKTRIKER 
INSTALLASJONSFIRMA 

WELL BRENUJORD 
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

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

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utfører alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

Eli_AG 	LEEi 

Galleri Nygárd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galleri - innramming 

Gullmedaje i innramming i 1989 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Sa/g av 
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsá kveldstid 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsfører 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, torretningsførsel, 
bedrifts-radgivning. 

Gran. 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 4774 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

arbeider til avtalte priser 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 
IlL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

TANNBEHANDL. 

Stein Oarre-Iianssen 
Grendesenteret, Flateby 

Tit. kI. 8.00-15.00 	 928739 
Tit. utenom kontortid 	92 80 31 

	

Kvelder, etter avtale 	 

TIf. 92 81 24 

Roil NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGG OG ANLEGG 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

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

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

FRISØR 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

GLASS 

Enebakk glass 
Alt I glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 9246 13 

Laste. 09 personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

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

utfører ate typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LORDAGER ETTER AVTALE 

RESTAURANT 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

Alt I mat til hverdag og test. 
Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

SPESIALFORRETNINGER 

* SaIg og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Tit. 92 45 58 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

Opplring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
Tit. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 8737 10 

Masse A - Masse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig mater vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fylimasse 

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

TIf. 09/9265 43 
Mobil 094/37 548 

SPESIALFORRETNINGER. 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

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

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

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNM'JRER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

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

D. lAGCO 

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

• Poiikiinikk 0 Røntgen 0 Kirurgi 
• Lab.service • Oppstaliing opererte dyr 

SKEDSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgard, Kjeller 
(skilt Ira Fetvn. v/flypiassen( 

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

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

KVIKI( RENS 

4eaaarna 

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 

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

Brodrene Sandâs A/S 

Transport - dumperbil 09 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 

V. Enebakk 09/92 41 84 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTE KN IKE RM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

TRAFIKKSKOLE 

1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

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

BRENSEL 

Esso diesel, parafin 09 fyringsolje 

S OLH 	
Solheimbsen 

AL-,,.,.,E  E K T R I 5K E 1912 Enebakk 

SIGNALAN L E G G TIf.09IS25420 

INNBRUDOSALARM 
CALLINGANLEGG 
BnANNVERN 

SIKKERI-IETSUTSTYR 
VIOEOOVERVAK)NG 
EL. REPARASJONER 

REGNSKAP 

MME 
150999 

egnskapkoñtor A/S 
CbGkk 



aaIeiefleS A' oft indreS. 

Tr'ivel'ig skogdag Lordagsskole i 
Ekebergdalen Alle organisasjonene i 

bygda med tilknytning 
til skogen og naturen 
inviterte sist lørdag til 
skogdag, og en god del 
mennesker 	trosset 
grAveret og fikk en 
hyggelig tur i skogen 
ved Drivplassen i Ytre. 

Den var lagt opp som 
en rundløype  med 
poster der det var 
demonstrasjon av 
forskjellige aktiviteter. 
Underveis var det ogsã 
plakater med spørsmAl 
som kunne loses etter 
tippesystemet, De beste 
løsningene ble premiert 
ved matstasjonen som 

Vellet hadde midtveis I 

løypa. 
En av drivkreftene bak var 

formann i skogeierlaget - 
Wenche Butenschøn. Hun var 
ogsA en av initiativtagerene bak 
jenter i skogbruket - en 
forholdsvvis fly organisasjon. 
NA vii de gjerne fA i gang en 

bedre 	dialog 	med 
lokalsamfunnet og gA Ut A 
fortelle hvorfor og hvordan de 
driver skogen. 
De hAper at dette skal bii en 

Arlig foreteelse, og et slikt posi-
tivt tiitak kan man godt gjenta. 
Her ble det vist hogstmetoder - 
fra gamle dager med hAndsag 
og god hesteiukt til, og til 
moderne med maskiner som 
spytter Ut ferdigkvistet tømmer 
pA noen sekunder. 

Det var nyplanting, og om 
dyrking og utsetting av en ny 
og omdiskutert piante. 

Et annet sted var clet 
demonstrasjon av motorsager, 
og her fikk man se at den  

kunne brukes til mere cnn A 
kappe trier. Jostein Sørli fra 
Lørenskog hadde skAret Ut en 
fiskeørn med utsiAtte vinger 
som sto pA en sokkel. Alt 
sammen av et emne, og med 
motorsag som verktøy, 

PA standen til jeger og 
fiskeforeningen fikk man 
høre om deres virksomhet, og 
det vanket ogsA gode 
jakthistoner. Dc hadde ogsA 
utstilling av vApen og 
utstoppede dyr. 
Natur og ungdom var ogsA 

representert med sine opp-
lysninger og planer. 

Omtrent midtveis var det 
matstasjon. Den var det 
Veliet som hadde ansvaret 
for, og de vartet opp med kaf-
fe, kaker og pøiser. Kaf fen 
ble kokt pA bAiet med 
skikkelig svartkjele, og 
pølsene kunne man grille selv 
pA bAlet. Grilispydene hadde 
de fAtt hjelp av mediemmene 
i 4H til A lage. 
PA denne posten var det ogsA 

innlagt en konkurranse for 
bygdas sterke menn. En 
tømmerstokk skulie sages 
over pA kortest mulig tid. En 
mann pA hver side av saga, 
og vinnertiden ble pA bare 21 
sekunder. 
Arrangørene regnet med at 
ca hundre stk hadde besøkt 
skogdagen - og det sa de seg 
godt fornøyde med i grAv-
ret. 

Bilinnbrudd 
Ved to-tretiden pA søndag 

ble det gjort forsøk pA A 
bryte seg inn i en bit som 
sto parkert ved 
TømmerbrAtan. 

Det ble oppdaget av for -
bi- 
passerende og tyvene 
forsvant i en lys Golf I 
retning Kirkebygda. 

LØse hunder 
NA som jaktsesongen er i 

gang, blir det meldt om 
lØse hunder. I sin iver 
etter byttet, forsvinner de 
Iangt av gArde. 
I løpet av helgen er det 

innrapportert om flere 
bortkomne hundre. 

Del er Anne Marit Strom og 
Guri Olsen som nA drar i gang 
Ekebergdalen pinsemenighets 
lørdasgsskole. 
- Vi har dell Ut løpesedler til 
barnefamiiier i Ekebergdalen, 
og hAper seivsagt pA stor 
oppslutning , sier Anne Marit. 
- Foreløpig vet vi om ti barrn 
som i alle fall kommer. Vi 
gjør dette for A skaffe ungene 
i Ekebergdalen et tilbud. Vi 
har halt mange forespørsier 
om dette. Del har Jo vrt 
søndagsskole pA Nordby for, i 
minst 40 Ar, forteiler Anne 
Marit. Mannen hennes har 
gAtt der, selv er hun osiojente. 

Og om noen synes de drar 
kjensei pA Gun, sA er det heit 
riktig. Sammen med mannen 
driver hun Kristent kri-
sesenter i Kirkebygda. BAde 
Anne Marit og Guri har 
drevet med søndagsskolear-
beid tidligere, sA kompe-
tansen skuiie vere i orden 

Guri og Marit satser pA 
vanlig søndagsskoieopplegg 
pluss iitt til. Sang musikk og 
forteilinger fra Bibeien, i til-
iegg tegning, mating, og 
forskjeitige formingsoppga-
ver. Og pA lørdag bun det 
ogsA saft og boiler 

Guri Olsen (t,v,) ogAnne Marit StrØin med et dr gamle Elisabeth pa 
fanget gleder seg til a komme i gang med lørdagsskolen i 
Ekebergdalen. Og det gjør ungene deres ogsd. Foran fra V.: 
Marianne Strom, 5 âr, Bodil Olsen, 7 ár og Kristine StrØmn, 7 Or 

Førstkommende lørdag starter et nytt tilbud for barn i 
Ekebergdalen. Ekeberg dalen pinsemenighet inviterer 
til " Lørdagsskole" pit Nordby bedehus. 
Pinsemenigheten vii ikke git Emaus i neringen, og 
siden Here av barna deres ogsit har gittt pit søndagssko. 
le pit Emaus i mange fir, har de valgt it legge 
søndagsskoien sin til lordag i steden for. 

Pc kafferasten fikk man varmnet seg ved Mlet, og ble servert 
kaffe og kaker. 


