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Kn 11hard helgef- YI1 
P  0   Ytre - senteret 
- Hemningsløs fy11, flaskeknusing og harverk, det er 
tilstanden ph Senteret i Ytre hver heig. Ungdommer 
helt ned i 13 firs aideren deltar I fyllefesten ph "lille 
kafe" som ungdommene selv har døpt omrâdet utenfor 
Soiheim kafe og Candy - shop. Der samles de som er 
for unge til h komme inn ph kafeen Et par lordager har 
noen av ungdommene kiatret opp ph veggen helt til 3. 
etasje og revet ned markiser. Bordene utenfor 
konditoriet er butt trampet i stykker. Lordag foregikk 
festen utenfor Løkens Matsenter. Etter at Per Erik 
østli begynte a gã vakt utenfor Senteret, har 
ungdommen flyttet over dit, og ph lørdag var det ekst-
ra stor "oppstutning". Attendekuassinger veivet rundt 
med øfflaska I neven. Bade østli og Thorleif Løken 
gikk vakt til langt phi natt. UtpA kvelden tok ogsâ politi 
et en snartur innom. 

Forts. side 5 (1) 

Slett ikke alle ungdommene SO1?l oppholdt seg utenfor Løkens Matsenter ravel fulle omkring. Men 
iniljøet trekker til seg ungdoin . Deter ikke sa° inye annet som foregdrfor den aldersgruppapâ lØr-
dagskvel4ene. 

wrverk og 
innbrudd  
til 50.000 
Natt ii lørdag ble det stjAlet og gjort herverk 
for minst 50.000 kroner pA Flateby. 

PA Flateby ungdomsklubb ble det stjAlet og 
ramponert for drøye  15.000 kroner En 
forsterker pluss brorparten av platene i 
discobua fikk tyvene med seg. OgsA felle-
santenne og parabolantenne for boligfeltet ble 
ødelagt. Verdien av antenneanlegget anslAs 
ogsA til rundt 15.000 kroner 	Se side 6 

 

Gjennom denne ruta tok tyvene seg inn i huset. 



PINSEMENIGHETEN 1) DETEL 
Onsd. 27/9 ki. 19.30: 
Bibel og bØnn. 
SØnd. 1/10 Id. 10.00: 
SØndagsskole. 
Ki. 18.00: VitnemØte 
(merk tiden). 
MØteserien med Willy 
Dahlskâs 4.-8. oktober. 
Onsd. - fred. kl. 19.30, 
lØrd. og sØnd. Id. 18.00. 
Sang av Kari, Jorunn og 
Sten m. flere. 
Flere detaijer til uken. 
Alle velkommen. 

Torsdag 28.9. 
U), 18.30: 

UT AV HEISEN 06 
TIL VENSTRE> 

Fredag 29.9. 
V), 21.30: 
<'KALENDERM0RDEREN> 
NATTKINO mlnogo attát. 

Gudstjeneste 
1. oktober 1989 

Enebakk 
11: Granly, Dalef)erdingen, v/ 

Heigheim. 

Ammew,a
cJM--l' 

Landbrukskontoret 
Avlingsskadetrygd. 
Se annonse 
E.I.F. Terrengkarusell. 
Se annonse 
Betel Ukens mØter. 
Se annonse 
Torud 	søppelfyll- 
plass Apningstider. 
Se annonse 
Emaus Ukens mØter. 
Se annonse 
ABC-banken, Ytre 
Enebakk Ombyggings-
arbeid. 
Se annonse 
Sosialkontoret 
Ominnreding. 
Se annonse 
Flateby kino Ukens fil-
mer. 
Se annonse 
Borgerlig konfirma-
sjon pámeiding. 
Se annonse 

Kun et par forestillinger for vi 
starter opp med oktober mAneds 
fi!emer. Og for en maned; 
spekket med filmer for enhver 
smak, filmer som gAr pA Oslo - 
kinoene 
Siste fredagen i maneden 
september vil det bli vist 
nattkino m/nogo attAt og fri 
scene. Fi!men som skal vises ex 
KALENDERMORDEREN, en 
amerikansk action - komedie 
med Kevin Kline i hovedrollen, 
(kjent fra A fish called Wanda) 

Fri scene vil b!i benyttet av 
Norges stuntman Lars 
H.Hanssen som vii vise publi. 
kum noen av triksene som blir 
brukt - bl.a. under innspillingen 
av "Etter Rubicon". Lars har 
vrt med i ungdomsprog. 
rammet "Midt i smørøyet" i TV, 
og har virket som instruktør for 
fjernssynsteateret. Sâ vi har noe 
A g!ede oss ti!. 

Litt fra nattkinoens handling: 
En massemorder har skapt 
panikk i New York. I iøpet av 
11 mAneder har det skjedd 11 
mord og nA er det januar 
Borgermesteren i New York,( 
Rod Steiger) blir tvunget til A g 
drastisk til verks for a fange 
morderen. Han er nødt til a fA 
tak i den eneste mannen som 
kan finne massemorderen, 
ekspolirimannen ved nava Nick 
(Kevin Kline) 

Fi!men blir ogsA vist pA søndag. 

Ungdomsfilmen er med Pierre 
Richard - UT AV FIEISEN OG 
TIL VENSTRE . I 
utgangspunktet er Yan den 
roligste mann man kan tenke 
seg. Hans suksess som kunstner 
har slett ikke gAtt til hodet pA 
ham, han er en sjenert ung 
mann med bare en lidenskap; 
Florence. En vakker , gift 
kvinne med sans for Yans kunst 
- og visse anre ting, skal det 
vise seg. Det eneste uromoment 
i Yans IN er naboene Eva og 
Boris, men Yan regner ikke 
med at de to skal kiare A Øde-
legge et av de stØrste 
øyeb!ikkene i hans liv - den 

dagen da Florence kommer pA 
besøk til atelieret. Da det ringer 
pA dØren, og Yan Apner for 
Florence, er det Eva han finner 
- kledt i et badehAndkie... 

Forvirringen blir total. Hvem 
mon tro, vii fai!e i armene pA 
hvem? Og ikke minst: Vii aile 
overleve? 

BARNA kan g!ede seg til 
Eveentyret fra 1001 natt, 
Alladin og den vidunderlige 
lampen. En fargerik, spennende 
og humørfylt fiimatisering av 
eventyret om fattiggutten 
Alladin. Alladin pA jaki euer  
gamme! lampe, Som han tiT1tt 
finner. Men for han kan 
overvinne de onde makter, 
vinne den vakre prinsessen og 
alle rikdommer kjrligheten og 
lykken kan gi ham, mA han 
gjennom en rekke eventyr og 
spennende oppievelser. 

Tirsdag og onsdag ( 2 
foresti!!inger begge dagene) 
viser vi Wam og Vennerøds 
BRYLLUPSFESTEN. En 
fami!ie - forviklings - kriminai 
komedie med alt vi kan tenke 
oss av kjente skuespiiiere. 

Alt iigger til rette for en festfo-
restilling av de sjeidne 

Inger 

WAM & VENPIERODS 

En fgmiliqforviklingsKrimincllKumQdiQ 1' 

      

LOMAL Al  

      

4mmailegiml 

Pens jonisttreff 
Tredje oktober blir det igjen 

pensjonisttreff pa Ignarbakke i 
regi av Trekkspillklubben Frisk 
Luft og Rallaren. 

Disse treffene er etter hvert 
butt veldig popu1re, og folk 
strØmmer til lenge fØr arr. be-
gynner. I tlllegg til svingom til 
friske toner byr arrangørene pa 
gratis servering av kaffe og ka-
ker. 

t1Ii1 nit- 2 

Mor pa Skjret, Fredrikka 
Olsen, gratuleres med 
80-ârsdagen den 2. oktober. 

Hilsen fra dine 7 barn 
med ektefeller, 16 barnebarn 

og 17 oldebarn 
Dagen feires lØrdag 30. sep-
tember. 

Magnus 
gratuleres med 8-ârsdagen 
den 29. sept. 

Hilsen mamma, pappa 
og Tina 

Menighetssamlingene i Man 
menighet ble til med det for 
øyet a vre et supplement til 
gudstjenesten, Dessuten er et av 
mâlene med salingene a styrke 
menighetsfellesskapet. 
Samlingenes form og innhold 
har variert. I sâ mate har del 
vrt forsØkt a stA for 
mangfoidighet. Slik ogsâ i host 
Tre salinger star. pA kalenderen 
før jul. 
Det hele starter op med 
lovsangkveid torsdag 12. 
oktober, Det vises her til 
annonse i neste utgave av 
Vignett. 
26, oktober og 30. november  

Mamma, pappa, mormor, 
morfar, farfar og farmor gra-
tulerer 

Feffe 
pa 24rsdagen 27/9. 

Mor pa Jessheim 
gratuleres med dagen 3. okt. 

Hilsen Solveig og gjengen 

blir det arrangert temakvelder. 
Oktobersamlingen blir et mote 
med Taizi - kiosteret. I 
november spør  vi" Døde Gud i 
Auswitsch?" 
Under denne overskriften taler 
Axe! Smith, professor ved 
Menighetsfakultetet. Han satt 
seiv i Auswitsch konsent-
rasjonsleir under den 2. ver-
denskrig 

Vignet vii senere bringe fyldige 
omtaler av de to nevnte 
temakveldene. 
Ve!kommen til hØstens 
samlinger! 

Th 

Tid for menighetssalinger 



IL DRIV: 
Klubbmesterskap I 
friidrett - 3-kamp 

Kjent I Enebakk 

Bildet i vfirjubileumsavis var taft 
av forpakterboligen pA prestegtir-
den i Kirkebygda. 
Det var veldig mange som visste 
det, og ringte oss. 
Av de riktige svar har vi trukket ut 
følgende vinnere: 

Aslaug Bakken, Flateby 
John Randein, Dalefferdingen 
Margit Jordet, Pre Enebakk 
Her kommer et nytt bildet. Vet du hvor 

dette er tatt, sA ring oss pA telefon 
926004 eller skriv til oss innen neste 
onsdag, og du blir med i trekningen om 
nye lodd i pengelotteriet. 

'01"pidl- 

Revita Enebakk 

VekSthus for ideer 

I klasse jenter/gutter 
11-18 âr er Tyrvingtabel-
len benyttet ved poengbe-
regningen, for Øvrig 
plass-siffer. Øvelser gut-
ter/jenter 7-10 fir: 60 m, 
lengde og liten ball. 

Resultater: 
Gutter 1982 

1. Pal Myrer (14,9 - 1,81 - 10,06). 
Jenter 1982 

1. Kari Berg (12,4 - 2,11 - 13,46), 
2. Lillian Eriksen (12,4 - 2,35 - 
10,29), 2. Elin Eide (12,2 - 2.01 - 
10.76). 
Gutter 1981 

1. Christian Gjertveit (11,8 - 
2,95 - 20,20), 2. Eivind M. Solberg 
(12,7 - 2,59 - 24.69) 
Jenter 1981 

1. Kjersti Enger (11,4 - 2,47 - 
10,25). 
Gutter 1980 

1. Eivind Eriksen (10,2 - 3,47 - 
27.10). 
Jenter 1980 

1. Hege NØkleby (10,7 - 2,81 - 
31,22), 2. Marit Berg (11,6 - 2,61 - 
17,72), 3. Kari Bognerud (11.8 - 
2,66 - 11,27), 4. Heidi Ruud (11,7 - 
2,46 - 11,25). 
Gutter 1979 

1. Kim A. Thorvaidsen (10.5 - 
3,41 - 34,13), 2. BjØrn  Staff Iversen 
(10,7 - 2,89 , 28,26), 3. Atle Sikker-
bØl (10,8 - 2,92 - 21,86). 
Jenter 1979 

1. Kate Knagenhjeim (11,8 - 
2,60 - 17,77). 
øvelser gutter/jenter 11 - 
14 âr: 
60 m, lengde, kule (2 kg 
11-12 ár, 3 kg 13-14 âr). 
Gutter 1978 

1. Rune Berg (9,9 - 3,59 - 6,17) 
2066 poeng, 2. Marten Finnerud 
(10,4 - 3,38 - 6,19) 1891, 3. Torkjel 
Hongve (10,8 - 3,25 - 5,90) 1735. 
Jenter 1978 

1. Marianne Bjerkland (12,7 - 
2,65 - 3,46) 1186. 
Gutter 1977 

1. Henrik Eide (9,3 - 3,60 - 8,51) 
1965. 
Jenter 1977 

1. Laila Eriksen (9,9 - 3,54 - 6940) 
2040, 2. Ingeborg Enger (9,8 - 3,80 
-5,32) 2029, 3. Anne M. Knagen-
hjelm (10,9 - 3,16 - 5,45) 1639. 
Gutter 1976 

1. Bernt Myrer (9,5 - 3,97 - 7923) 
1787. 
Øvelser jenter 15 fir, gut-
ter 16 âr, menn senior/ye-
teraner 
100 m, hØyde,  kule (3, 4 og 
7,25 kg) 
Jenter 1974 

1. Elin NØkleby (15,3 - 1,25 - 
7,46) 1885. 
Gutter 1973 

1. Marius Bergan 15,1 - 1,64 - 
10,45) 1699. 
Menn senior 

1. Ton Frenay (13,3 - 1,30 - 7-06), 
2. Geale de Vries (14,5 - 1,35 - 
5,97). 
Menn veteraner 

1. Helge Tryti (13,6 - 1,40 - 7,46) 
2. Roar Eide (14,2 - 1,15 - 8-41). 

IL Drivs klubb- 
mesterskap 
(4. karusell) 

Kort lØype 
Kl. 82 og yngre 
Jenter 

1. Annette Tryti 1. 16, 2. Elm El-
de 1.18, 3. Lillian Eriksen 1.23, 4. 
Karl Berg 1.24, 5. Lene Halset 
1.37, 6. Heidi Rasch Johnsen 1.56, 
7. Lillian Bjerkland 1.57. 

Gutter 
1. Andreas Tryti 1.07, 2. Joar 

Resaland Wiik 1.22, 3. Pal Myrer 
1.28, 4. Marius Thue 1.31, 4. Lars 
Nordhagen 1.31, 6. Terje Ruud 
1.39, 7. Eivind Berntsen 1.44, 8. 
Lars Giver 2.03. 

Kl. 81 
Jenter 

1. Marte Nordhagen 1.17, 2. 
Cathrine Gran 1.29. 

Gutter 
1. Christian Gjertveit 1.12, 2. 

Eivind M. Solberg 1.16. 

Ki. 80 
Jenter 

1. Pia Therese Guibrandsen 
1.06.24, 2. Hege NØkleby 1.06.53, 
3. Kathrine Tryti 1.08, 4. Marit 
Berg 1.15, 5. Marianne Rasch 
Johnsen 1.16, 6. Karl Bognerud 
1. 19, 7. Heidi Ruud 1.21. 

Gutter 
1. Tom Pettersen 1.02, 2. Ei-

vind Eriksen 1.05, 3. Espen Bu-
ringsrud 1.12, 4. André Halset 
1.24, 

Kl. 79 
Gutter 

1. Tommy Krogh 1.08, 2. Ey-
vind Opedal 1.09, 3. Atle Sikker-
bØl 1.12. 

Lang løype 
K!. 78 
Jenter 

1. Marianne Bjerkland 3.31. 

Gutter 
1. Rune Berg 2.44, 2. Marten 

Finnerud 2,47. 
Kl. 77 
Jenter 

1. Laila Eriksen 2.30. 
Gutter 

1. Henrik Eide 2.23, 2. Truls P 
Bjerkestuen 2,27. 
To ganger lang lØype 
K!. 76 
Gutter 

2. Bernt Myrer 5.14. 
K!. 75 
Gutter 

1. JØrn Ege 4.51, 2. Fredril 
Rasmussen 4.54. 
Tre ganger lang lØype 
Kl. 74 
Jenter 

1. Elin NØkleby 10.20. 
Kl. 73 
Jenter 

1. An.ja HØnsi  9.04. 

Revita er et seiskap 
stiftet av arbeidssøkende 
mennesker, og er et for-
holdsvis nytt foretag-
ende. Det begynte I 
Drammen for noen 
mAneder siden, og har 
spredd seg ti!,  andre 
kommuner.. NA gjør den 
sitt inntog her ogsA, som 
en av de første i landet. 

Det. var arbeidsøkende og 
kommunen som i fellesskap 
gikk sammen i et mote for a 
lodde stemningen, og i første 
omgang har 17 personer vist 
interesse for tiltaket. De vii nâ 
danne grupper, og legge frem 
idder for hverandre. 

Gutter 
1. Tommy Gravlien 7.35, 2. 

Marius Bergan 7.50. 

Fire ganger lang løype 
KL 30-39 Ar menn 

1. Leif Gjertveit 13.04, 2. Sverre 
Gjestang, 13.43. 

K!. 40-49 Ar 
Kvinner 

1. Aud HØnsi 16.30. 

Menn 
1. Trond Wettergreen 12.19, 2. 

Per Finnerud 15.42. 
Kl. 50-59 
Menn 

1. Oddvar HØnsi 12.45. 

Stein Mahie fra Flateby er en 
av dem. han har vrt arbeid-
ledig siden i sommer, og ser 
positivtpa tiltaket. Idéer har 
han ogsâ, men vâger ikke a 
satse alene. NA vii han og de 
andre ga sammen om a lage nye 
arbeidsplasser i Enebakk. 
Dette er i første omgang en 

forsøksvirksomhet, sâ ingen vii 
miste del de i dag mottar av 
støtte. Det er ailerede avklart 
med distriktsarbeidsjefen. 
De som melder seg pa ut med 

en liten inngangsbillett - ca to-
trehundre kroner. sa vii de ha 
møter hjemme hos hverandre, 
og legge frem idéene sine. 
Kommunen har ogsa stilt her-
redsstyresalen til gratis disposi-
sjon til feilesmØter. 

Skal idéen settes ut i livet ma 
man ut med en sum til, men den 
vii ogsa vre veldig lay. Videre 
haper de pa godvilje fra 
nrings1ivet, om a fâ lane elier 
leie rimelige lokaler til virk-
somheten. Viser den gode resul-
tater vii overskuddet bli satt inn 
pa sperret konlo. sa iangt har 
man ennâ trygghet i stønaden 
man far. Det skal heller ikke 
vre mulig a heve bade trygd 
oglønn. 
Hvis lønnsomheten overstiger 

det dobbelte av det man mottar 
i trygd, kan man ga ut av 
systemel a bli selvstendig. 

Der Revita startet er del 
bedrifter som er selvstendige 
etter bare fA maneders virk-
somhet. 
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En stri1ende søndag - 
som for femti fir siden 

Fargeri*kt, kostymelop 
Søndag 1. oktober 1939 hadde 
like strâlende vr som søndag 
24.september 199989. 50 - Ars 
konfirmantene var spesielt 
invitert 	tit 	søndagens 
gudtjeneste. Av de 43 
konfirmantene, hadde 20 funnet 
veien tilbake tit Enebakk kirke 
denne fine høstsøndagen. 
En kunne merke allerede for 
gudstjenesten. Kirken var fint 
pyntet. Det summet litt mer i 
benkene enn ved en vanlig 
høymesse. I lâet av 
gudstjenesten ble jubilantene 
presentert for menigheten. De 
mAtte fram pA kirkegulvet som 
ved sin konfirmason, men spør - 
smAlene var av en annen 
karakter denne gangen 
Sokneprest Helgheim foresto 
spørsmAlsstillingen, og svarene 
kom noksA lavmelt, som de vel 
ogsA gjorde for femti Ar siden. 
Det varikke hell enighet om 
hvor konfirmasjonsforbe-
redelsene hadde foregAtt, i 
kirken eller andre steder. Men 
det betydde mindre. Lre mAtte 
de i alle fall. Helgheim ba Arets 
konfirmanter merke seg at det 
slett ikke var snakk om A lre et 
samevers i ny og ne, nei jubi - 
lantene sa kiart fra om at de 
mAtte lre en hel same, med 
alle versene tit hver ukentlig 
samling. Det var ingen som vil - 
le frampA med hva de hadde bli-
tt spurt om tit konfirmasonen. 
Var det glemt? Helgheim 
medga at det var ikke mye han 
husket fra eksaminasonen sin, 

bortsett fra at han hadde svart 
pA alt. Dermed husket han i alle 
fall det. Hva han hadde klart A 
svare riktig pA, husket han ikke, 
sA det ble vel tatt tit inntekt for 
at det vel var riktige svar Arets 
jubilanter hadde gitt. 
Konfirmasojnsforberedelsen 
dengang gikk over hele 
sommeren, 	fram 	tit 
konfirmasonen den 1, oktober. 
Gutter og jenter mØtte hver sin 
dag tit undevisningen. Det var 
27. jenter og 16 gutter som sto 
tit konfirmason i Enebakk 1. 
oktober 1939. 
Etter gudstenesten var det on - 
entering i kirken, hvor 
Helgheim snakket litt om hva 
en hadde funnet fram av fly 
informason under restau-
reringen om kirkens historie. 
EtterpA var det middag pA her-
redshuset , hvor pratefl vel gikk 
livlig om opplevelser og epi-
soder fra konfrimasjonstiden 
og hvor en hadde anledning tit 
A hØre om hvordan det var gAtt 
de forskjellige. Det er noe 
spesielt A kunne treffes igjen 
etter sA mange Ar. Mange treffes 
vel nA og da her i Enebakk, 
men en del var ogsA kommet 
tilreisende for denne spesielle 
dagen. Konfirmasonen har 
betydd noe, den er noe A bygge 
videre pA. Den vii fortsatt bety 
mye for den enkelte. 

tassu 

Et fantasifulit og fargesprakende 
kostymeløp dannet avslutningen pa 
Kirkebygdens skoles aktivitetsdag 
forrige onsdag. Klokka kvart pa ett 
gikk starten pa løpet som gikk rundt pA 
Lotterudfeltet. En løype pA 1,5 km for 
de yngste og en pA3 km for de eldste. 

Folk pA Lotterud hadde nok fin 
underhoidning da spøkelser,jAledamer, 
sykesøstre og oljesjeker beinet forbi 
med figrende gavanter. Tilbake pA sko-
len ble det avslutning med premie til 
kiassen med flest gode kostymer 

Moteserie p A Betel 

Gunnleik Seierstad 

Evangelist Will DahlskAs 
besØker oss, og det blir mØter 
hver kveld. DahlskAs har tidli-
gere besøkt oss, blant anriet for 
snart tre Ar siden i fellesmØtene. 
Han var forstander i Filadeifia 
Askim tit utpa forsommeren, da 
han flyttet tit Stavanger, og 
virker nA ut fra menigheten der. 

DahlskAs er en trosfrisk for-
kynner med et aktuelt budskap 
for alle. Han har en kompromi - 
ssløs tro pA Bibelen som Guds  

ord, og forventer at ordet stad-
festes med tegn og under. 
Forbønn for ulike behov. 
Det biir ogsA sang og musikk. 
Kari, Jorunn og Sten, og 
ungdomskoret blant andre del-
tar. Sett noe tit side og benytt 
denne spesielle aniedningen. 

Se Betels annonser. 

Frank Henriksen 

Søndag ble søndagsskolens 
100 - Ars jubileum feiret pA 
Emaus i Kirkebygda. BAde 
barn og voksne hadde møtt 
fram. og det var pyntet med 
baiionger i taket. Vi fikk 
sang av søndagsskoiebarna, 
og en kort andakt 

EtterpA fortsatte festen med 
kaker og brus, noe Vignetts 
utsendle kan skrive under pA 
at det var nok av. Det var 
med andre ord en verdig jubi-
lant som ble feiret pA Emaus 
søndag Bursdagskaka sinakte fortreffelig 



- Ungdommen er 
0 virt felles ansvar 

- Vi er alle ansvarlige for 
vAre barns 
oppvekstmiljø, sier 
kiubbleder Tore 
Tidemann I Ytre 
Enebakk 
Ungdomsklubb.- Det 
ansvaret ma vi som 
voksne og foreidre na 
begynne a Se. Det er pA 
tide A Apne øynene og 
reagere, for det er for 
sent. I dag kan man ikke 
lenger bli sittende pA sin 
hue tue med seg og sitt 
og stenge seg ute fra ver-
den. 
-I de Arene jeg har arbeidet i 
klubbmiljøet mener jeg A ha 
registrert stadig yngre ungdom 
bli dratt med i negative miljøer 
med med stort alkoholforbruk, 
sier Tidemann. Han gAr sterkt i 
rette med foreldregenerasjonen, 
og del ansvar man har for hva 
man formidler gjennom 
hoidninger og iivsstil. 
Tidemann sier ogsA at dersom 
man hadde halt voksne som var 
villige til a stille Opp og ta i et 
tak, kunne kiubben holde 
kiubben Apent ogsA pA lør-
dagskveldene, yule en del av 
fylleprobiemet forsvinne pA 
Senteret. Da yule alle tilsku - 
erne, de som egentlig ønsker et 
sted A samles og ha det moro, 
heller gA pa kiubben. 
BrAkmakerne yule miste sitt 
publikum, og dermed yule det 
hele lose seg Opp. Det har vi 

sett gang pA gang, ogsA 
klubbsammenheng.. 	I 
begynnelsenvar vi ofte plaget 
med brAkmakere som kom 
beruset og reagerte med agg-
ression fordi de ikke fikk 
komme inn. De yule gjerne ha 
igang slAsskamp, og de andre 
ungdommene strømmet til for A 
fA underhoidning. NAr de ikke 
ble noen skikkelig "oppvisning" 
og de ikke fikk i stand noe brAk, 
løste del hele seg Opp. 
Vi ønsker A holde lørdagsApent i 
klubben for A gi et tilbud, men 
da er vi anhengige av at foreidre 
eller andre er villige til A stilie 
Opp i en turnusordning og hjeipe 
til. 
- Vi hankke by til A stiile oss 
likegyldige til det som skjer pA 
Senteret, sier Tidemann. Del er 
hele miljøets ansvar, og jeg kan 
bare bekrefte at det er stadig 
yngre Arganger som hiver seg pA 
helgefylla. Frustrasjon over 
innholdsløshet og tomhet i tii-
vrelsen kan vre en Arsak. Vi 
som foreidremA i iangl større 
grad vre bevisste pA den ver-
diformidlingen vi gir hjemme, 
ikke bare verbait, men gjennom 
handling og livsførsel. Og sA mA 
vi vre villige til A ta del i 
ungdommenes liv - hvis de 
ønsker det, ved A vre tilslede, 
bAde innenfor hjemmets fire 
vegger, og ute i miljØet., sier 
Tidemann.. Han understreker 
imidlertid at del sletl ikke er 
alle ungdommene som 
oppholder seg miljøene rundt 
"grøftafylia" som deltar aktivt. 
En stor del er tilskuere til det 
som foregAr. 

BLI L. 
skaffes ut fra ajourført kjennskap til markedets Iánetilbud 
SERiØSE og ERFARNE rAdgivere gir uforpliktende vurde-
ring av mulighetene ved kjop, op plAning eller refinansiering. 
Effektiv re fra 12,2 - 12,9 %, basert pA fast rente 11,5 - 
12,5 % garantert i 3 Ar. Ogsa IAn med rentegaranti i 30 Ar. 
EKSEMPLER PA MANEDSUTGIFT PR. 100.000: 
UTJEVNINGSLAN 

Me boli9rvper 
9,75% I S at: 

SERIELAN 
Selveler 11,5 % 
, 	Avdragsfrmn: 

ANNUITET 30 AR 
Selveler 11.8% 
Garantert 3k: 

SERIELAN 
Borenslag 12,2% 

Avdragsfritt 

813 960 1016 1016 

PerSIOIAR&COA 
Torggt. 31, 0183 Oslo 1. TIf. 36 27 40 

I samabeld med BN-kredltt. Realkredftt. ElendorriskrecUtt, Norgeskredftt, 
DNH. Elcon Fnans. Norsk Kausjon og Norsk Kollektiv Pensjonskasse. 
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- Naive Politikere 
- Vi kan bekrefte at det 

henger mye ungdommer 
rundt senteret i Ytre, og 
at fyUa blomstrer, sier 
Iensmannsførstebetjent 
Stig Hansen. -Det er en 
kjent sak at en restaurant 
virker som en magnet pti 
ungdommen, og at det 
politikerne er naive om de 
ikke skjønner at dette er 
ting som følger i kjøl-
vannet av en bevilling 

Konfrontert med antydningene 
om hasjrøyking i miljøet utenfor 

II 
Slett ikke alle av ungdommene 
som opphoidt seg pA stedet var 
beruset. Men miijøet virker som 
en magnet pA yngre ungdom 
som driver rundt . Og man bØr 
vre oppmerksom pA den 
negative smitteeffekten. 
- Jeg er luta lei av A komme ned 
her morgenen etter og sope Opp 

Senteret, sier Hansen at detle er 
noe han ikke kjenner til, eller har 
fâtt melding om. - Men vi far 
heller ikke mange meidinger om 
densiags. Det virker som om 
hasjbruk er butt mer aksepterl. 

Nâr del gjeider brAket som 
føiger med "festene" utenfor 
Senteret fAr vi heller ikke mange 
meldinger. De som styrer er jo 
ikke interessert i brAk! Skjer del 
noe fAr vi som regel melding i 
ettertid. Vi patruijerer stedet i 
helgene nAr vi likevel er ute pA 
oppdrag. Men vi drar ikke ens 

rend ut for A patruijere. Det har 
vi ikke ressurser til. . Og vi gAr 
ikke ut og inn blant ungdommen 
for A kontroliere. Vi vii ikke egge 
Opp til brAk, og vi gAr jo heller 

flaskeskAr og tØrke blod, sier 
Østlie som cier senter-
bygningen.De sisle fredags og 
lørdagskveldene har han gAtt 
vakt til langt pA natt. - Foreidre 
burde rive seg iøs fra TV - 
kroken og se etter hva ungene 
driver med. 

- Jeg kommer til A fortsette 
med A gA vakt her nede i 

ikke inn pA Ignarbakke eller 
andre steder hvor det testes for 
A sjekke fcstdeltakeme. 

- Men festdeltakeme pA senteret 
er mindreArige? 
- Ja, og de konsumerer ailfor 
mye, og i tillegg drikkes det pA 
offentlig sted, noe som ogsA er 
iovstridig. Derfor griper vi ogsA 
fatt i problemene nAr vi er der. 
Overssstadig berusede ungdom-
mer 

ngdom-
mer kjører vi hjem, men ofte 
opplever vi at det liar liten 
hensikt. Sette en 14 - 15 Aring 
pA glattcelie i fyllearresten loser 
heller ikke noe problem. Men 
mA kanskje heller spør seg hvor 
ungene fAr tak i fyuia. Dette med 
alkohoikonsum har sklidd mer 
ig mer ut. Grensene skyves. 

helgene sA lenge del er behov 
for det sier han. - Jeg drar ned 
like etter at Candy - shop 
stenger, for da begynner som 
regei " festen ". Forrige 
fredag var jeg her nede ved 
23 - tiden, da sA det bra ut, 
men etterpA utviklet det seg 
hI rent Texas. Ungdommen 
kastet flasker etter hverandre, 
det var slosskamp, og en ble 
skAret Opp. Og det er bare tull 
A hevde at det er tilreisende 
ungdom. Oct dreier seg om 
ungdom fra Lia all samen, 
Forrige lørdag gikk jeg vaki 
til klokka to om flatten. Del 
var tredje helga pA rad. 

- Andre lørdagen del ble 
revel ned markiser her, ringte 
jeg foreidrene til de 
ungdommene det gjaldt. Den 
ene stakk, men kom senere 
tilbake og treuet med hevn! 
Den andre rakk ikke A 
komme seg unna. Framtidig 
kommer jeg ikke til A nøle 
med A nnge foreidrene og be 

dem hente avkommet silt, det 
were seg ungene til bade 
venner og naboer. Ingen ma 
ikke bli overrasket om de fAr 
en telefon utpA natta. 
Foreidre er altfor godtroende. 
Dc burde ta seg en tur ut i 
rniljøet, og følge lilt med i 
hva ungene forar seg, og 
hvor de oppholder seg. 

Politiet burde ogsA patruijere 
her oftere. Dc var her for 
14.dager siden, men gjorde 
ikke noe med tilstanden. 

Østli understreker imidletid 
at ikke all ungdom som 
oppholder seg pa omrAdet 
driver hterverk. Det er stor 
forskjell, men fordi noen 
ødelegger mA vi jage alle 

Det rare er at ingen gjør 
hterverk etter eget utsan. 
Likevei skjer det. Dc som da 

Det er butt akseptert A vise seg 
full of fentuig.. 
Og jeg skal nAr som heist skrive 
under pA at ungdommen liar et 
aitfor stort aikohoiforbruk, som 
bare tiitar. 
- Dere liar ikke mye A stiiie Opp 
med. Hvis ansvar er det nAr 14 
Aringer kan drikke seg 
sanseiøse heig etter helg? 
Ansvar har først og fremst mdi-
videt selv og foreidrene. 
Dernest kommer barnevernet 
nn, og nAr det blir et ordenspro-
iem er del ogsA politiets 
nsvar,, sier Hansen..Han 

inderstreker ogsA at kontroil av 
ingene er helt nødvendig, og at 
'oreidre har ansvar for a holde 
We pA hvor ungene oppholder 
•eg 

blir sure og hevngjerrige 
overfor oss nAr de blir jagd 

bort, og mener at de ikke har 
gjort noe gall, de far da heller 
ta 	oppgjøret 	med 
brAkmakerne. Dc vet nok 
hvem del gjelder. 

østli anslar festdeitakerne pA 

senteret til 72 - Argangen og 
yngre. Short sell ungdommer 
som ikke kommer inn pA 
kafeen og dermed lageer silt 
eget tvilsomme tilbud 
utenfor. . - Men senesl nA i 
helga observerte jeg ci 
Attendeklassejentre her nede 
som hadde drukket segful-
istendig sanseløs. Og nAr 

ungdommer gang etter gang 
begynner A kiatre oppetter 
veggene her, sa ma man lure 
pA hvadet er de tenker. Skal 
de prove A fly ? Tanken er 
ntrliggende, for det er ikke 
bare vanlig tobakk som 
røykes utenfor her. Deter helt 
sikkert. 

OgsA Thorleif Løken sier at 
han nA ser seg nødt til a til-
bringe fredags og lør- 
dagskveldene 	utenfor 
butikken sin for A passe pA. - 
Foreldre bør vre fulistendig 
kiar over at det er mindreA-
rige som oppholder seg her 
nede fredags og lørdagsnatta. 
Forrige heig ble det sparket 

-Problemet er ikke 
ukjent for oss, sier Jan 
HneriksenpA Ytre 
Enebakk Bensin og 
Service. - De fyrer op her, 
og nAr vi stenger flytter 
de seg lenger bortover. 
Det har imidlertid butt 
betydelig bedre hos oss 
etter at vi stengte 
gatekjøkkenet og gjerdet 
inn phassen hvor vi n  
oppbevarer tomkasser. 

- PA forsommeren hadde vi 
noen stygge tendenser. Vi har 
til og med funnel sprøyte-
spsser pA toaiettet her. Hvor 
de kommer fra har vi ingen 
formening om. Del kan vre 
hvem som heist, herfra eller 
forbipasserende. Vi har imid-
letid siAtt hardt ned pA det vi 
har sett, og vefl shrikse. Det 
er jo ikke popuiri, men nAr 
de blir edru igjen,,, viser del 
seg at de har skjønt 
meningen. Og i dag har vi 
lite aivoruige problemer rundt 
oss her. Men vi har observert 
fulle ungdommer helt nede i 
12 - Ars alderen rundt dørene. 
Vi har fort den hnjen at vi 
prater med ungdommene pA 
en mAte som de skjønner. NAr 
A reagerer mA vi ogsA ten.ke  
pA A gjØre det pA en mate sA 
vi ikke risikerer A komme 
ned hit og oppleve at de har 
hevnet seg med gnsing og 
herjing. Det jeg synes er rart 
er at ikke foreidrene følger 
med i hva en 12 Ars gammel 
unge bednver ute klokka 11 
om kveiden. 

inn ei rule i butikken her. Det 
roet seg ikke ned for i fire - 
tiden om natta. Og la det 
vre helt kiart: Del er 
Enebakk - ungdom del dreier 
seg om. Det er ikke 
utenbygds - ungdommer som 
er i flertall her nede, sier 
Løken. 



Opprykk tross tap 

A - laget jubler samen med supporterdamene etter kampen. Tap ble det riktignok, men oppmykket er s 

ret.

ik- 

. 	 . 	 - 
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Knusende 
nederlag ! 

Lørdag sikret Drivs A - 
lag seg plass i neste 
sesongs 7. divisjon. For 
tredje Aret pi rad rykket 
de opp, og det unge Driv 
laget har sikkert mer A 
gA pA. Det var stor 
stemning pa* Mjer - 
banen da Driv sikret seg 
opprykk, selv om laget 
mAtte se seg slAtt av 
Vesterøy med 3 - 2 etter 
en heller rotete forbakk-
lamp. 

Av Gunnleik Seierstad 

Svak fotbalikamp 
Det var store forventninger til 
lørdagens kamp mellom Driv 
og Vesterøy. Endelig skulle 
>Drivs A - lag fâ bevise at laget 
ikke hØrer hjemme i 8. divisjon, 
Forutenom skolemusikken for 
kampen, og Drivdamenes 
muntre tilrop fra sidelinjen, ble 
dette en heller middelmâdig 
forestlling. 

1. omgang 
Pa den meget sleipe og 
vanskelige gressmatta ble det 
en nervøs âpning. Vesterøy tok 
imidletid etterhvert tak i 
kampen, og etter 10 minutters 
spill 10k de fortjent ledelsen. 
Driv spilte ukonsentrert og 
svakt, og de virket langt mer 
usikre enn Vesterøy. Men etter 
34 minutter kunne Per Harald 
Andersen utligne till - 1. 
Jubelen steg, men dessverre for 
tidlig, for bare 3 minutter sene- 

Lørdagens oppgjør 
mellom Enebakk og 
Arvoii ble etterhvert et 
mareritt for Enebakks A 
- lag. Selv om 
enebakkingene hag bra 
med i forste omgang, sA 
ledet Arvoii hele 7 - 1 da 
dommer Roar Furuseth 
blAste av kampen. 

Gunnleik Seierstad 

1. omgang 
Del ble en jevn Apning av 
denne kampen. Ingen av lagene 
makiet a rive til seg et overtak. 
Men utover i omgangen ble 
Arvolls raske og meget bailsik-
re spillere et hummer for store. 
I løpet av omgangens 5 siste 
minutter scorte de 2 heldige 
mal, og kunne dernied gâ vel 
fornøyde i garderoben. 

2. omgang 
Enebakk fikk en fin start pa 
andre omgang. Allerede etter 6 
minutters spill kunne Ragnar 
Engerholm redusere pa straffe. 
Vi hapet at enebakkingene skul-
le komme tilbakeMen dessverre 
for Enebak sâ rant malene inn 
den gale veien. Ved halvspilt 
qmgang sto del hele 5 - 1 til 
Arvoll, og mer skulle det bli. 

J l2 Driv 2-Langhus2 1-7 
J 12 Driv 1 - Kolbotn 4 13-6 
J 16 Driv - Frogner w.o.hl. 
D 5.div Enebakk-Nit/Hak 
20-21 

1tter en drøy halvtime kunne 
Arvolls raske spisser fastsete 
sluttresultatet til 7 - 1. Dermed 
ble del nok et stortap for 
Enebakks A - lag i 4. divisjon. 

Blir for hardt 
- Det gikk bra i 30 minutter. 
Etter det gjør vi altfor mange 
personlige feil. Del virker som 
om gutta ikke klarer a 
gjennomføre to gode kamper pa 
rad. Nâr nøkkelspillerne ikke 
bar dagen, sA fungerer del ret og 
slett ikke, fastslo trener Ole 
wagenes etter lørdagens neder - 
lag. 
Kampfakta 
Enebakk stadion: 
Enebakk - Arvoll 1-7(0-2 
) 

Enebakks mM 
51 mm. 1 - 2 ved Ragnar 
Engerholm (straffe) 
Enebakks lag: 
Arne Rydje, Wiktor Luther, 
Ragnar Engerholm, Fred 
Sandäs, Bjorn Ivar 
Stubberud, Geir Wiger, Roar 
Sandãs, Gunnar Mathisen, 
Widar pederstad, (Per Weng i 
21 mm. ), Geir østli, Roy 
Andersen (Dag Kr.Olaisen i 
37 min.) 
Gult kort: Bjorn Ivar 
Stubberud 
Dommer: Roar Furuseth 

H 5.div Driv - Sørumsand 2 
22-14 
Old boys Driv - Barum Verk 
25-14 
H 6.div Jardar 1- Enebakk 
48-12 

re tok Vesterøy nok en gang 
ledelsen. Driv kjempet det de 
kunne, men det upresise spillet 
skapte fâ klare mAlsjanse 

2. omgang 

Etter pause gikk Driv hardt Ut, 
men det stlnet fort av. Og etter 
14 minutter økte Vesterøy til 3 - 
1. Vesterøy spilte mer 
disiplinert og sikrere, men 
kampen utviklet seg til a bli en 
amper og temmelig rotete 
fotbailkamp. Ikke fØr Lars 
Løkstad etter 32 minutters spill 
reduserte til 2 - 3 vaknet Driv - 
gutta. De kjempet vilt for en 
utligning, og del bar kampen 
tydelig preg av. Men del hjalp 
lite at Driv sâ gjerne ville vinne, 
for det var gjestene fra Vesterøy 
som vant. Heldigvis betydde 
ikke nederlaget noe i kampen 

om opprykk, sA vii Vignet bare 
gratulerer og ønsker Iykke til i 
7. divisjon. 

Kampfakla 
Mjtrbanen 
Driv - Vesterøy: 2 - 3 (1 - 2) 
Drivs mM: 
34 mm.: 1- 1 ved Per Harald 
Andersen 
77 mm: 2 - 3 ved Lars 
Løkstad 
Drivs lag: Roy Nordstrand, 
Jørgen Fjeldstad, PM Jahr, 
Jan Erik Christiansen, Lars 
Lølkstad, Andreas Myhre, 
Lars Mork, Bjorn Engelsen ( 
Jan Amundsen i 84 mm. Mats 
Gulbrandsen, Per Harald 
Andersen, Robert Skaug 
(Vidar Krogseter i 54 mm.) 
Dommer: Tor Eklund. 

Lars Løkstad i aksjon. lEtter 7 inin kiarte han ô fd inn Drivs andre 

i;ull i denne kampen. 

Geir Østli ifrisk tacklingpd Enebakk stadion lørdag 

Händballresultater 
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LORDACENS 	PRO VEBIL: 
SPESIAL- 	1 STK. VW CARAVELLE 

JILBUD! 	TD, 5 gear 

KUN 145.000.- 
(Ny pris 174.500.-) SELCES KUN LORDAG! 

 

VW TARO - bilen du ma se og gierne prøvekjøre 
* Firehjulsdreven 
* Kraftig 2.4 liters dieselmotor 
* Registrert for 4 
* En pick-up a bli glad i 
Velkommen til en hyggelig bildag 
Veer glad du har VW eller Audi!!! 
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HOSTFEST OG BILDAG HOS 
Au&  Erling. Rød AIs 

Sekkelsten industriomráde, Askim - TIf. 88 16 15 

Kun lordag 30/9 kin 9,00-15m00 

Oljebytte pa din 
personbil - uansett 
merke. Du betaler 
bare for oljen. 
- 

GRATIS!!! 85 BMW 525i 

156.000. 
84 HONDA CIVIC 1.3 

59.000.- 
87 NISSAN SUNNY 

1.6SLX 89.000. 
86 OPEL ASCONA GL 

1.6S 99.000.- 
VAR FINANSIERING 

STILLER I EGEN KLASSE 

13,5% 

KNALLTILBUD! 

MOBIL I 
MOTOROLJE Pr. I 	U 

FROSTVIESKE 1050 
pr.I 	IJ 

SPYLERVIESKE 9750 
5' 

Vi bar ogsä 
REDUSERTE PRISER PA 
* Lyktegrill til Golf 

* Ekstra bremselys 
* Blaupunkt Sanremo 

I 	TILBUD FRA 
VERKSTEDET! 

GRATIS! !I 
10 pkt. sjekk pa din 

personbil - uansett merke 

BILLIGE 

BRUKTBILER 
81 VW POLO 

35.000.- 
86 VW GOLF CL, 4-dors 

80.000.- 
86 VW JETTA GL 

84000. 
84 VW PASSAT CL 5E 

83.000. 

NB*1  
VI MANGLER BRUKTE 
varebiler - pick-up - kombibiler 

89-modeller og demobiler til spesialpriser pa lørdag 
Se og prov: 90-modeller av Golf - Audi 80 og Passat 



kIbCr 

KVALITETSDEKK TIL GUNSTIGE PRISER 

SEMPERIT REDES1EIN VIKING 

APENT KL. 9-17 

TORSDAG KI. g-ig 
LORDAG KL. 9-14 

Lawpis-mapked 

BILGUMMI 
finnep du pA 4(Ytpe)  

Ytre Enebakk Bensin & Service 
TIC 09/92 44 08 

	-"III 
aNti!! 

Enebakk Bilveftsted 
Forgasser - Bileiektrisk 
service pa bàtmotorer 
og elektr. anlegg 
Smoring og oljeskift 
Lastebiier 
Lordag etter avtale 

Innehaver: Jan Haagensen 
do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk - hf. 9271 60 

Stedet er selvfølgelig 
ØSTFOLD 

BILAUKSJON • Askim 
TLF. 88 08 96 

MAN.-TIRS. KL. 9-17. ONS.-TORS. 9-2 

fbcAmium Sk  
NORDBYVN. 34,1400 SKI. TLF. 09/87 45 55 

ALT I SERVICE OG REPARASJONER 
TLF. 06/83 1110 - SMESTAD, 2008 FJERDINGBY 

FA bilen klargjort 
for VINTEREN! 

20 pkt. drifts- og sikkerhetskontroll: 
m/bl.a. skift av plugger og stifter + justering, skift av olje + oljefflter. 

Kontroll av: kjØlesystem - frostvske - bremser - styring - lysjustering 
lading av batteri mm. 

Prus kr 1.000.- inki. moms 
Ring i dag: 06/83 1110 	Gratis lánebll 

'5 
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THOR 

TID FOR VINTERDEKK 

EGET MODERNE DEKKVERKSTED-
RASKT - FAGMESSIG 

LIrsLJEevEE 
AUTORISERT BILVERKSTED 
RUD, 1911 FLATEBY 

Gammeldags 

stop service 
1.320 + deler 

inki. moms 

- bilreparasjoner 
- maskinreparasjoner 
- utleiebiler 
- dekksalg 

Kontakt var verksmester 
ØYSTEIN RINHAUG 
Telefon 09/928772 

Kraftlinjeavdelingen og bygge- 09 anleggsavdelingen: Telefon 09192 89 90 
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Konfirmantleir pa' Slora 

Konfirinantenefikk sen nok mange over raskelser pa'Slora i helgen. 

Dine kunder ser etter ue 
i avisen. 

For virc ksere er rekinnie cii uiaiiirli del nv lese-
slot ci. Dc ser etter dine aiiiioiiscr i lirbilI(leIsc ined in 
inking eller sare-iiiiorniasjoii. 

Ver sikkcr pill al do er lilieCic! 

CU r eff Ion 

Annonser leses 
av folk flest 

10 J1jiwtt- 
!-Ioltbassenget. 

Pumpeautomatikk 
montert etter to Oar 
Endelig er 

pumpeautomatikken for 
høydebassenget pa 
Holttjerntoppen pa plass. 
Det har tatt to fir. Det var 
i 1987 at dette bassenget 
til Kirkebygden og Ytre 
Enebakk Vannverk ble 
satt i drift. 
Pumpeautomatikken ble 
montert i forrige uke, 
for teller Bjorn 
Oppegaard til Vignett. 
Bjorn Oppegaard som er 
grunneier i omrâdet gar daglige 
turer forbi bassenget og har 
nØkkel for a holde litt oppsyn. 
Han forteller at han gjentatte 
ganger har henvendt seg til 
vannverkets leder om denne 
saken, og sagt at automatikken 
burde monteres i stedet for a 
ligge pa gulvet som den har 
gjort de siste to arene. Svaret 
han har fâtt, sier Oppegaard er 
at televerket først matte bli fer-
dig med sine arbeider, at del var 
de som hadde med instal - 
lasonen a gjøre. Det har imid-
lertid vist seg at Televerket var 
ferdige med sin del av jobben 
for lenge siden. 

Konsekvenser av at 
automatikken ikke har vrt 
montert er at pumpe nummer to 
som skal kobles inn automatisk 
nar det blir knapt med vann 
ikke har fungert. Innkoblingen 
har skjedd manuelt, og nâr del 
sA har vrt fuilt i bassenget har 
ingen automatikk vrt der til a 
stanse pumpen. Den har fortsatt 
A ga mens vann har flommet 
utover 	og 	nedover 
Saltvedtjordene ifølge Bjorn 
Oppegaard. Han hevder at dette 
er grunn en til for liten kapasi - 
tet i tØrkeperioder. Verst har 

det gâtt utover Dalefjerdingen. 
De merker det først nâr det blir 
lite trykk. Som medlem av det 
frivillige brannkorpet i bygda 
har Bjorn Oppegaard flere 
ganger gitt utrykk for engstelse 
overfor tilstandene, og sagt at 
han nødig vii ta ansvaret for 
hva som kan skje hvis det 
begynner a brenne i Lia, og det 
ikke er er nok vann. Oppegaard 
har tydeiigvis nadd fram til 
slutt. Na skulie alt vre i orden. 

Leder i Kirkebygden og Ytre 
Enebakk Vannverk, Arne 
Svarthol bekrefter overfor 
Vignett at automatikken ikke 
har vrt montert for na. Han 
framholder imidletid at det har 
hatt liten betydning for 
vannforsyningen. og at 
Vannverket ikke har sett pa 
denne saken som sin viktigste 
oppgave akkurat nâ. Det del 
dreier seg om er automatisk 
start og stopp av en pumpe. Nar 
del gjelder vannpumpene har de 
gâtt for suill i heØie sommer, 
sier Svarthol. Pumpen er butt 
startet og stoppet manuelt, noe 
man har ordnet etter behov i 
forbindelse med det daglige 
lilsyn i vannbehandlingsan-
iegget. Svarthol sier videre at 
det har vrt mye anleggstrafikk 
pa televerkets sigriallinjer som 
styret aütomatikken, 1flc at del 
er først i forrige uke at dette var 
i orden. sa selv om 
automatikken hadde vrt 
montert yule man sannsyniigvis 
mâttet stoppe og starte pumpen 
manuelt til stadighet. Nar det 
gjelder pâstanden om vann som 
renner,  over, sier Svarthol at det 
dreier seg om sma mengder, og 
at det ikke har hatt noen 
betydning for vannforsyningen. 

I helgen ble den første av i 
alt tre konfirmantweekender 
avholdt pa Slora. 
Ca 40 konfirmanter fra hele 

Enebakk var pa plass som ci 
ledd i konfirmantforbe-
redelsene. Weekenden var 
lagt opp slik at det ble rikelig 
tid til bade alvor og 
underhoidning. Den alvorlige 
dclen besto av kveldssam-
linger, samt prestens time. 

Der tikk konfirmantene høre 
at konfirmasjon ikke bare er 
panger og stas, men at det 
først og fremst er en stad-
festelse av dâpshandlingen. 
Dc fikk ogsâ høre at de na 
star overfor livets viktigste 
veivaig. Den livlige delen 
besto blant annet av den 
traddsjonelle 	nation- 
enteringen, 	 der 
konfirmantene ble sendt Ut j 

nattemørket med lommelyki 
for A lose forsskjellige 
oppgaver. Dette ble en 
blandet fornøyelse for sAvel 
ledere som deltakere. 
Weckenden ble avsluttet med 
sportsgudstjeneste søndag 
formiddag. Alle konfirmanter 
og ledere var enige om at 
dette hadde vn en rik opp-
levelse som var vel verd A 
were med pA. 

Folkereising mot Krig 
avholdt forrige heig sitt 
landsmøte i Enebakk. 

* 

Kirkebygden bamehage ble 
470.000 kroner dyrere cnn 
beregnet. Kommunestyret 
har derfor vedtatt a utvide 
kostnadsrammen med tilsva-
rende beiøp. Merutgiften skal 
dekkes gjennom lAneopptak 

* 

Kommuneslyret har godtat 
en finansieringsplan til 1,4 
millioner for kauiskapel-
lanbolig I Mari menighet. 
Prosjektet skal finansieres 
ved lAneopptak, og det er 
Block Watne som skal bygge 
boligen. 

* 

3.mars fyller biblioteksjef 
Aud Skoghout 67 Ar. Hun 
fratrer da stillingen i bibli- 

oteket. . Skoholt har wert 
alene om jobben i Enebakk 
foikebbliotek, uten sA mye 
som en fast vikarordning. 

Hun har stAtt pa i relevante 
kommunale organger for A 
styrke bemanningen, og 
paradoksalt nok vii dette 
skje, antagelig samme Ar som 
hun fratrer 

Aktivitetstilbudet Lek med 
ball starter i disse dager pa 
fly sesong. For ungene pa 
Flateby vii det ogsA i Ar bli 
to grupper - en for jemler 
og en for gutter. Tilbudet 
vii først og fremst gA tiø 
første- og andrekiassinger. 

* 

I morgen og fredag er del 
høstferie pA samtlige sko-
icr ibygda.. 

For kr. 3,30 om dagen er du 
med pa a redde liv og gi barn 
en framtid. La det ikke bli 
med den gode tanken: 

Bli Redd Barna-fadder i 
dag! 

J 	. Jegonskerábli 
Redd Barna-fadder 

[I Send meg informasjon om Fadder-
ordningen, og blankett for 
pImelding 

11 Send intormasjon om Redd Barna 

NAVN: 

ADR: 

POSTr'JR: 

Sendes: 

REDD BARNA 
Jernbanetorget 2 
0154 Oslo 1 



Pet var stor oppslutning om Hagelagets 
sopptur forrige torsdag. Turen gikk i 
omriidet ved TØmmerbriten. Pet var 
svrt lite sopp i finne, noe som blant 
annet kan skyldes et par frostnetter 
mener skjønnere. De som deltok pt 
soppturen kerte imidletid desto mer om 

sopp, og hvordan man gjennom lukt og 
smak kan bedømme hva som er giftige 
og hva som er spiselige sopper. Pet 
sørget soppekspert Tore Halvorsen som 
deltok pa turen for. Etter turen var det 
kaffe, kaker og utlodning i her -
redshuset. 

Kursieder Astrid Fossuin la get de leknste kranser og tok i br uk 
naturens egne inaterialer 

miljo I sentrum for 
bibliotekaksjon 

IijjiUtt - MARKED 
Fra den ene - UI den andre 

HAR.DU NOE DU VII 	Merk konvolutten: 

SELG,E - ELLER KJØPE 	Vignett-marked 

Kun kr 30.- pr. annonse (f SI)  av 4 linjer) 
VIGNEU 

1iIgue(t -marked hver onsdag 	 Boks 62
1912 Enebakk 

NB. KUN PRIVAT 
ANNONSERING 

Annonser leses 
av folk flest 

Kirkebygden og 
We Enebakk Vannverk Al 

Spyling av hovedvannledning omfattende Kirkebygden, 
Hammeren og Dalefjerdingen iverksettes Ira mandag 2. 
oktober. 

Arne Svarthoel 

Kranbil koinnier ikke til Flateby kino, men innendØrs stunt kan ogs 
gá ganskefrisktfor seg 

IIfl 

Matnyttig — men lite mat 
11 

Populvert med 
krydderbinding 

Forrige torsdag startet 
Bondekvinnelaget sitt krydder-
bindingskurs pa Kirkebygden 
barneskole. Kvinner fra hele 
bygda møtte opp for a 1re seg 
kunster og knep som skal til for 
A lage krydderduftende kranser 
og buketter. 
Kursieder Astrid Fossum 1rte 
de ivrige deltagerne a lage bade 

lysmansjetter og massevis av 
julekranser , adventskranser 
julekranser og buketter. Her 
kom kongler og andre tine,  man 
finner ute i naturen godt med. 
Det er ikke nødvendig a kjøpe i 
dyre dommer nar man skal tryl-
le fram lekre dekorasoner. Det 
overbeviste den dyktige krus-
lederen om. 

Det var stor oppslutning o,n Hagelagets sopptur 

Stuntman pa" Flateby Kino 
Norges eneste hel- 
tidsengasjer te stuntman, 
Lars H, Hansen kommer 
til Flateby før-
stkommende fredag for A 
underholde (og forsk-
rekke?) fØr kveldens 
nattkinoforestilling, 
Kalendermorderen 

I seks âr har Lars hansen 
1ivnrt seg pa farlige 
stuntoppdrag. Han har hatt en 
rekke jobber i norske filmer, og 
blir mye brukt i NRK, Om 
sommeren kjører han egne 
stuntshow rundt omi landet. 
Egentlig er han utdannet 
postmester, men etter noen âr 
med bokføring og regnskap 
fikk han mer enn nok av a vre 
kontorrotte og begynte istedet a 
jobbe som karateinstruktØr. 
Hanssen har svart belte We i 
karate, Tae Kwon Do og Jiu 
Jitsu. 

I forbindelse med 
Bibliotekuka har Folio-
bibliotekene og østlanets 
Blad samarbeidet om en 
bibiiotekaksjon med 
MiljØvern I sentrum. 
Aksjonen har pAgAtt 
siden 21. september og 
avsluttes 5. oktober. 
Mâisetningen for aksjonen er a 
motivere barn og unge til a 
bruke bade avis og bibliotek for 
a skaffe seg kunnskaper. Et 
ledd i aksjonen bar vrt en 
tippekonkurranse 	om 
miljøspørsmal, I dag er siste 
dagen for innievering av 
tippeskjemaene som er utiagt i 
alle Folio - bibliotekene, ogsä 
Enebakk foikebibliotek. sa 
skynd deg avgârde. Du kan 
ennâ rekke det. 
Det har vrt avvikiet 
forskjellige arrangementer som 

iedd i aksjonen i alle 
Follobibliotekene, untatt I 
Enebakk Folkebibliotek. - Vi 
har deesverre ikke hatt 
aniedning til a følge opp dette pa grunn av manglende 
ressurser, sier biblioteksjef Aud 
Skogholt som er alene om alt 
arbeidet i biblioteket vârt. 

Nar det gjelder selve 
tippekonkurransen, sâ skal det 
kâres en vinner fra hver av de 
sju Follokommunene, og blant 
disse sju skal Miljømesteren 
1989 kares. Det skjer den 5. 
oktober. 
De sju vinnerne far boksjekker 
i premie, mens Miijømesteren 
far en Oslo - tur med besØk hos 
Miijøvernministeren. 
Selve premieutdeiingen skal 
foregâ i et av Folio - bibli-
otekene. 



Jaktsesong 
Jakten pa smâvilt og râdyr-
bukker har vrt i gang en 
stund allerede, og i disse 
dager utvides den med jakt 
pa 	râdyr generelt, og 
1 .oktober starter elgjakta. 
I Ar er det gitt fellingstil-

latelse pa 49 dyr, det samme 
antall som i fjor, Det er for-
delt pa 15 lag, og de har 
kvoter pa fra et til seks dyr. 
TIllatelsen gjelder 16 kalver, 
17 eldre hunndyr og 16 fne 
dyr. 

Det fortelles at stammen av 
dyr er god i hele bygda nâ. 
For noen är tilbake var den 
liten i Flatebyskogen, men 
ogsâ der har den tatt seg opp. 
Den bør heller ikke bli en 

aitfor stor stamme, for da far 
man skader pa furuskog og 
havreâkre. Det hØrer med iii 
sjeldenhetene at alle dyr del 
er gitt fellingstillatelse pa blir 
skutt. 

God jakt 

Spennende 
teaterprosjekt 
i gang 

ENEBAKK KOMMUNE 

Boliglãnsordning for 
ungdom 

Kommunestyret har i mote den 18.9.89 bevilget en til-
leggskvote for 1989 pa kr 150.000,- til reduksjon av egen-
kapitalbehovet ved fØrstegangs anskaffelse av leiighet 
eller bolig for ungdom. SØker ma vre under 30 âr og 
med minst 10 ars botid I Enebakk. Lanet kan bare gis til 
A finansiere fØrstegangs erverv av leilighet/bolig. 

Ved vurderingen av sØkernes lânebehov blir det tatt 
hensyn til husstandens samlede inntekt og formue. 

Boligen, som det sØkes  lan til, ma ikke avvike vesentlig 
fra de rammer Husbanken til enhver tid benytter, og bo-
ligen skal ligge I Enebakk. 

Lânet begrenses oppad til kr 75.000,-, og det sikres ved 
pant i adkomstdokumenter. For Øvrig vises det til ved-
tatte retningslinjer. 

SØknadsskjemaer og nrmere opplysninger fás ved hen-
vendelse til Enebakk husnemnd, tif. 92 60 60 ved Rolf 
Buer. SØknaden sendes Enebakk husnemnd, 1912 Ene-
bakk, innen 20. oktober 1989. 

Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning av lá-
neopptaket. 

Enebakk husnemnd 

Enebakk kommune 
Ved driftsavdelingens vegstasjon pa Heier, 

Daleerdingen, er det ledig stilling som renholder. Stil-
lingen omfatter renhold ved vegstasjonen 5 dager pr. 
uke, gjennomsnittllg 1 time pr. dag. AvlØnning etter 
still.kode 7210 i ltr. 10-17 med topplØnn etter 16 âr. 
Praksis for arbeid som hjemmevrende kan gi inntil 6 
êss lØnnsansiennitet. Stilhingen utgjør 13,54% av hel stil-
ling. 

Ytterilgere informasjon om stilingen kan gis ved hen-
vendelse til Enebakk kommune v/personalsjef Jan Ry-
ste eller teknisk sjef Torgils Opedal, tif. 09/92 60 60. 

SØknad vedlagt bekreftede attester for utdanning og 
praksis sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 
1912 Enebakk, innen 10. oktober d.á. 

Annonser leses av folk flest 

Traktorgraver 
ledig for oppdrag til rimelig pris. 

Henv. Vidar Jensen, tlf. 09/92 5145 

$kogsved til salgs 
30 og 60 cm blandmgsved, hentet eller tilkjØrt. 

Henv. tif. 92 44 25 eller 92 49 20 

ENEBAKK KOMMUNE 

Torud søppelfyllplass 
Apningstider fra 15. september 1989: 

Tirsdager 	 12.00-20.30 
Torsdager 	 08.30-15.30 

Driftssjefen I Enebakk kommune 

Enebakk kommune 
Sosialkontoret 

er stengt torsdag 28. og fredag 29.9. pa grunn av ominn-
redningsarbeid. 

KUN NODHJELP vii bli ekspedert. 

Sosialleder 

I Atmonser leses 
v folk flest 

Händballkamper,  
I MjarhalIen 
sondag 1. okt. 

11.45 Old boys Driv - Stabekk 
13.00 G12 Driv - Oppegárd 
13.55 J14 Driv - Vestby 4 
14.50 G14 Enebakk - Langhus 1 
15.45 614 Driv - As 1 
16.40 J16 Driv - Hauerseter 
17.45 K 5. div. Enebakk - AFSK 1 
19.00 K 7. div. Enebakk 2 - Holter 2 

i- 	Sondag 1. oktober avvikles 

2. terrengkarusell 
SFO 	Etteranmeldinger tas imot fra ki. 9.30 til 

12.00. FØrste start ki. 12.30. 
Streiflnn er âpen for servering. 

Skigruppa 

Borgerlig 
konhrmasjon 
!Enebakk 

* Pdmelding snarest mulig og senest 30. september 1989. * 

Kontaktpersoner: 
* Ingermari Halvorsen 	tif. priv. 09/92 53 37 
* SØlvi LysIord 	 tlf. priv. 09/92 5131 
* Rolf StrØm Nilsen 	 tif. priv. 09/92 83 64 

Med hilsen 
Human-Etisk Forbund 

Enebakk Lokallag 

?iIifltfl!tt 12 

I fjor host fikk hererne 
ved Mjer Ungdomsskole i 
Ytre ideen til et prosjekt i 
form av en forestilling om 
Enebakk-forfatteren 
Ragnhild JØlsen. 

Ideen ble en realitet da 
hererne I mai fikk inn-
vilget sØknaden om for-
søks- og utviklingsmidler 
fra skoledirektøren i Oslo 
og Akershus. 

Prosjektet ble satt opp som 
valgfag for niendekiassene, og 40 
elever meldte seg pa. Vi arbeider 
i tre grupper bestâende av; Dra-
ma - som er den gruppen som 
jobber med selve utfØringen av 
stykket, forming - er gruppen 
som syr kostymer og lager kulis-
ser til forestillingene, og medie-
gruppa star for a lage plakater, 
skrive program, intervjue folk 
som levde i Enebakk i gamle da-
ger osv. Niendeklassene kommer 
ogsâ til a fortsette etter jul med 
arbeid om Ragnhild JØlsen i 
norsk- og samfunnsfagtimene. 
Ragnhild JØlsen var født pa 

storgârden Ekeberg i Enebakk, 
1875. Hennes far, Holm JØlsen, ei-
de den store fyrstikkfabrikken i 
Enebakk, som ga arbeid til hund-
rer av bygdas befolkning. Fyr-
stikkfabrikken brant flere ganger 
uten at JØlsen hadde forsikret 
den i det hele tatt. Hver gang 
greide ban a bygge den opp igjen, 
ved a gâ til bygdas kreditorer. 
Tredje gang fabrikken brant, 
greide ban imidlertid ikke a byg-
ge den opp igjen. Holm JØlsen 
var ruinert. Den fØr sá rike fami-
lien JØlsen matte flytte til fat-
tigslige kâr i Kristiania etter ru-
men i 80-árene, men flyttet sene-
re tilbake til Enebakk. 

Ragnhild debuterte med roma-
nen Ve's Mor'> i 1903 og skrev Se-
nere mange flere bØker, mange 
veldig Enebakk-inspirerte. Hen-
nes skjebne er sØrgelig. 

Det har i senere tid vokst opp 
interesse for denne mystiske 
skjebnen og for det spesielle for-
fatterskapet, og i disse dager Ut-
kommer det en biografi om hen-
ne. 

RELIGIOSE MOTER 

iL Emaus 
N.L. Misjonssamband 

MØte ons. 27.9. ki. 19.30. Bibelsko1elrer Nordgárd med 
elever fra Fjellhaug. Bevertning. Familiefest. 
SØn. 1. okt. ki. 18.00: Andakt v/Bjarne Solberg. Anne og 
Daniel Stranger forteller fra Israel. 
Velkommen. 

KUNNGJORINGER 



MED 
HJELMEN 

PA 
TOPPEN 
VERNAR 

DU 
KROPPEN 
A 

- MARKED 
Fro den cnn - II den andre 	- 

HAR DU NOR DU VII 
SlICE - SLIER 11005 

V 30.-  

Annonser leses 
av folk flest 

BEG RAVELSESBYRAER 

Ski 
Bcravclscsbrt 

0 CHRSTENSHUD EFTE 

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

Hele døgnet 
Vi kommer 
i konferanse 
Oitlner alt 

Follodistriktets byrã 
gjennom 60 âr 

Tripp trapp-stol 
ønskes kjØpt. 

Tif. 92 43 68 

114  Enebakk husmorlag 
arr. kurs/hyggekveld 

'-•' Astrid Fossum Irer oss Iitt om 
krydder- og blomsterdekorasjoner 

pa Kirkebygden barneskole, hàndarb.salen, 
onsd. 22. nov. kI. 19. 

Er du medlem: betaler du kr 251-. 
Er du ikke medlem betaer du kr 50,-
+ materialer. 

Er du fly i bygda 
- eller har lyst til 
A treffe men-
nesker I koselig 
miljo - mot Opp. 

Vi serverer 
kaffe og kaker. 
Utlodning. 

Alle velkommen. 

Enebakk kommune 
RADMANNEN 
Enebakk kommune - 
utdeling av legat 

Karl Lund og br. legat 
Rentene av legatet skal deles ut til ungdom I Enebakk 
som skal gjennomgá landbruksskole, fylkesskole, fyi-
kets husmorskole, gartner1re eller lignende landbruks-
utdanning. 
Sammenslátt legat 
Rentene av Enebakk kommunes sammensiátte legat 
skal deles ut med 1/2-part til pensjonister eller ufØretryg-
dede i Enebakk og ½-part til skoleungdom hjemme-
hØrende i Enebakk, til utdanning utover grunnskolen. 
Thy. Bøhlers legat 
Rentene av legatet skal deles ut til bra, evnerik og virke-
lysten ungdom, hjemmehØrende  i Enebakk kommune, 
som trenger Økonomisk stØtte til utdanning i jordbruk, 
skogbruk og binreringer som hØrer til disse hovedgrup-
per. 
Søknadsskjemaer/nrmere opplysninger fás ved hen-
vendelse til Enebakk formannskapskontor - tif. 
09/926060. 
SØknadene sendes Enebakk formannskapskontor, 1912 
Enebakk, innen 20. oktober 1989. 

'j

'REDD BARNA 
TI): (02)41 46  35 

- 	Var filial i 
Ytre Enebakk 
ma des sverre Ali 0/4: 

bank, Enebakk 
Ira mandag 2. til ons-
dag 4. oktober 

pga. ombyggingsarbeider. 

Várt hovedkontor i Kirkebygden holder 
âpent  som vanlig. 

I Ytre Enebakk vii sentralbordet vre 
betjent for henvendelser. Giro til be]ast-
fling kan leveres i var postkasse. Mini-
Banken vii vre ápen. 

Med hilsen 
A/B/C-bank, Filial Ytre Enebakk 

TIE 9243039 

bolde stengt 

Har du hatt besøk av 

innbruddstyver I sommer? 

Kan vi hjelpe med sikririg av din bolig/bedrift? 
Ja — vi levérer innbrUdds- og tyverialarmer 
med mulighet for brann- og vannlekkasje-
varsting til boliger 09 bedrifter. 

Fra kr 2.799. inki ma.  

Kontakt Arne Mila for nrmere informasjon ev.  
tilbud. 
Vi utforer for evrlg alt innen DATA-, TELE- og 
ELEKTROINSTALLASJONER for hten og stor 

 

elektro centeret as 

 

Avd. Lillestrøin: ('Jo Competanscscnrcrct, Vcktertorget, Kirkci't, I. 
TIE 06/80 OS 90 Mobil 094R6 043.  
Ad Oslo S rom' n 266 Tit 02R2 29 00 Mobil 000/24 623 

— VAR FACKUNNSKAP - DIN SIKKERHET - 

 

Veig hiant 
50 bpukte bilep 

Brukt mot brukt - finansiering - garanti 

VOWO flbeg; FOLLO 
Myn'aretl, Sid. 171(09)87541?. 

RENAULT 

[FYRINGSOLJE • PARAFIN 

I • AUTODIESEL • Ad 
Folio Varmeservice 

v/Bjørn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	 41 
Bruk  VARMEKONTO hos TEXACO 

HOST/VINTER  -89 
Nyhetene ep kommet 

Na er utvalget størst 

for hele familien 

Stedet for kvalitet og service: 

Mary Hedenianns EftL Is 
SKOT0YFORRETN INC 

Jernbanevn. 11, 1400 Ski — TIf. 09/87 59 06 

Ili,gnt- 13 
LANDBRUKSKONTORET 

Avlingsskadetrygd 
Gârdbfukere som mener seg berettiget til avlingsska-
detrygd for 1989 bes henvende seg til Landbrukskon-
toret for a fâ tilsendt meldeskjema. Frist for innsending 
er 15. oktober. 

Landbrukskontoret, Jordbruksetaten I Enebakk 
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Vi tar service pa alle typer symaskiner 

Of 
HOSTENS NYE 

PIKESTOVLETTER 
HVER 
DAG 

KNEIPP- 
BRØD 

GOD HOS-TJAKT 
PA FLATEBYSENTERET 

F E    ATERY 
ENTB~ET 
et 

trives..! 

fitateby 
Bfomster & Gaver 

Telefon 92 85 44 

Stort 
utvalg 

1 
torkede 
blomster 
ankommet 

	 L 
Godkjente 
skateboard 

+ beskyttelse 

±45% 
Eks. skateboard 

For kr 375.- 

nam20G.' 
Markedets beste 

garantier pa 
Didriksons regntøy 

Kompi. dress 

fra kr 508.' 
Voksen storrelse 

fra XS til XL 

"III
SBdMi 

I/Il/Ill 
 

5FORT uu i-it'UIU as 
Fl.lebyenI..1, 1911 FIl.by. 926090 

PASENTERET: 
Post 
Lege, tannlege 
Frisor 

MAT 
Medisinutsaig 
Lotto, tipping 

BOKHANDEL 
Film, leker 

SKO, reiseeffekter 
Kvikkrens 

BLOMSTER 
Gayer 

DAME-I 
HERREKLIER 
Sol 

STOFFER, gardiner, 
garn 
Barneklr 

SPORT 
CONDITORI 
RESTAURANT 
HAGEMASKINER 
TRYKKERI 
BENSINSTASJON 

JubileumspPiser, 

GE-TE manulaktur 
Flateby - TIf. 92 83 32 

M akalaust 
stort salg 
PA symaskiner 
ti I 
<<gi bort-priser 

Run kr 1.980.- 
NybMUW 

symaskin 
(ma sees) 

i sort eller hvitt skinn med kraftig gummisále, nr. 28-39 

Ordinr pris kr 349,- 
SELGESFORKR 	 2090M 
PGA. SKJØNNHETSFEIL 

Vi har ogsá skopynt: SORTE SLOWER kr 69.' 

Apent 	10.00-17.00 
Fredag 	10.00-18.00 
Lørdag 	 9.00-14.00 ama 

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

It 

Fast Iavpris pa papir og MOP 

Hushold. papir 28 ruller 	  kr 98.-  
Toalettpapir 32 rulter 	  kr 49. 
Bleier 	 kr3990 

Service fra 11.00 - 18.00. Eventuell timebesti//ing. 
Apnngstider: Man. - Ire. 6.30- 21.00. Lor. 9.00-21,00. Son. 9.00- 21.00. 

OYEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby - 09/92 81 32 

MM,,' ' 

Husk! 
Vi har fast Iavpris papiIegg og 

middagsmat hele aret. 

E 

'.ONSDAG ,) 

LOFF 
/HVER\ 

APNINGSTIDER 
mandag- fredag kI 9-1 9 
Iørdag 	k19"l 5 

Enebakk Yti 
TIf. (09) 92 40 03 

Flatebysenteret 
III. (09) 92 83 38 

	

KARE'S 	TORE'S 

	

DAGLIGVARE 	 MAT 
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Eli_AG - — 

Tif. 1570 

J1intt- 15 

OIL RORLEGGER EIENDOMSFORM. RAMMEVERKSTED 

Audi Erling Rod A/S 

(ebctkk W559OM(R3 

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

Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

III. 09/9265 43 
Mobil 094/37 548 

>,>4>Ohk Jt10>f?' o, .M>4. OL2k,/L') 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

III. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

eft., ir %r 1 4= 4m 
EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EJENDOMSMEGLER 

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

ELEKTRIKER 

I 

I 

Solhelmâsen 
1912 Enebakk 

.. - 	E G G TO. 09192 54 20 

Galleri Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galleri - innramming 

Gulimedaije i innramming i 1989 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Sa/g av 
meda/jeskap og innrammede akvarellavtrykk 

1911 Flateby - tlf. 9286 10 
Ogsá kveldstid 

REGNSKAP 

) 

cgnskctpskontor A/S 

TANNBEHANDL. 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

TH. ki. 8.00-15.00 	 928739 
lit. utenom kontortid 	92 80 31 

	

Kvelder, etter avtale 	 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- 09 betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

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

FRISØR 

DAME-OG 	Man-Ire. 9.00-17.00 
HERREFRISOR 	Tors. 10.00-19.00 
SOL— PARFYMERi 	Lor. 9.00-1 4.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlt. 92 54 13 

GLASS 

SPESIALFORRETNINGER 

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

Enebakk glass 

4 	

Alt I glassarbeid  
La'4 

RESTAURANT 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 
Alt i mat til hverdag og test. 

Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

SPESIALFORRETNINGER 

TRAFIKKSKOLE 

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

Opplsring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
Tit. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Masse A - Masse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nodvendig meter vi 
hI kjøretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fylimasse 

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

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

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

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

D.FREIIAG8,COAS  

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk - hIt. 09/92 62 94 

• PolikIinikk 0 Røntgen 0 Kirurgi 
S Lab.service • Oppstalling opererte dyr 

SI(EDSMO OYBEKLINIKI( 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgärd, KjeIIer 
- Iskilt Ira Fetvr>. v/tlyplassenl 
Apningstider: 8.30-15/17-19 

Timebestilling 06/87 85 00 el. 
DROP-iNe 8.30-14. Stengt helg. 

KVIKK QENS 

7czcziczrna 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

TEPPE - ENGROS A/S 

ALT I TEPPER 

06 GULVBELEGG 

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

Brødrene Sandâs A/S 

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

Korn, gjodsel 09 kraftfôr 

1911 Flateby 
TIf. 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 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Roll NssvoId 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGG OG ANLEGG 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Strømshorg & 
Enersen A/S 

utfører alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tif. 92 63 00 

0LH I  
ALARMIL I E KTR 15K E 

INNS RUODSALARM 
CALLIN GA N L EGG 
B BA N N VERN 

SIKKERHETSUTSTYR 
VIDEOOVERVAKING 
EL. REPARASJONER 

ENEBAKI( Bit VERKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bàtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

1800 AskIm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjøp din nye el/er brukte bil has oss. 
TH. 88 16 15 

Kimeller selge 

elendom? 

Kontakt: 

mvii EIENDOMSMEGUNG A/S 

	 /4 
Bevlllingshaver: Adv. H&ge A, TM 
Fjellveien 5 1914 Ytre Enebakk 

T 	5570 O.: 09192 	  

INSTALLASJONSFIRMA 
WELL BRENDJORD 

UTFORER ALT I ELINSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsførsel, 
bed rifts- ràdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsfører 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tit. 09/92 64 33 

Enebakk Tannteknikk 
TANNTEKN I KERM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

1914 Ytre Enebakk - tif. 9246 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

IL1 fin  Ii.  
huhIIH1 

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

a 

Enebakk rarleggerijedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vàgiivn. 25, 1914 Enebakk - tlf. 9243 54 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og pussarbeid 
TH. 92 63 46 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

09 modernisering 

Fast pris 

Laste. og personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

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

utferer alle typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE 

* Saig og service av kjøte-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

Inneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

lIt. 92 45 58 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNM'JRER 

- TEGNING - PROS.JEKTERING 

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



Vinnere i Driv 
LL.s 
lotteri 23/9 ved 
fotbaligruppa 

Fruktkurv fra Løken: 
Steinar Magnussen, Fot-
ball med A-lagets navne-
trekk: Erik Østli, Driv-
bag: Fam. Jahr, Drivbag: 
Birgitte Kinn Rustad, 
Termos: Bente Holtet, 10 
soltimer i Vâgsalongen: 
Anne K. Myhre. 
TrØstegevinster: 

Fam. Holting, Henning 
Mathisen, Fam. LØkstad, 
Frank Bakken, Kjersti Lar-
sen, Adrian Andersen, Jan 
Christiansen, Anita Oppe-
gárd, Marius Tryland, Mette 
BØhler, Per Ruud, Fam. Tor-
vaidsen, Knut Fjeldstad, 
Birgitte K. Rustad, Kristian 
Fjeidstad, Tone Dahl, Fam. 
Rukan, Anne Karin Myhre, 
Steinar Magnussen, Terje 
Brevik, Evy B. Hansen, Fam. 
Nordstrand. 
Vennlig hilsen 

fra I.L. Driv, 
fotbaligruppa 

Einar Engelsen 

Leteaksjon 
Leteaksjonen etter en 16 

fir gammel oslo-jente fikk 
en lykkelig slutt ved to-
tretiden natt til søndag. 

Jenta var deltager i en 
øvelse KFUM og Oslo 
sanitet hadde i Rausjø-
marka pa lørdag. 

Hun var ute som markør, 
men kom ikke tilbake til 
avtalt tid. Det ble straks 
satt i gang leteing, men da 
den ikke hadde gitt resul - 
tater da det nrmet seg 
midnatt, ble folk fra lens-
mannskontoret koblet inn. 

Derfra mØtte det en med 
tjenestehund fra Folio, og 
to fra bide Enebakk og 
Ski.. 

Ved to-tiden ble det 
oppnttdd kontakt med 
jenta, som hadde gfitt i 
feil retning ut fra posten 
sin. Hun var ikke utstyrt 
med kart og kompass, og 
hadde virret rundt i 
sogen 1 mange umer. 

Tyveri 
I løpet av helga er det 

oppdaget inbrudd pA flere 
hytteeiendommer ved 
Langskaug//Klemma i Ytre 
Enebakk. De har vtert inne 
I flere hytter og boder, og 
tatt med seg bl.a. radioer, 
kassettspillere og verktøy. 

Tyvegodset er senere 
funnet igjen under en 
pressenning i skogen. 
Lensmannen antar et det 

er yngre folk som har vrt 
pA ferde. 

Biltyveri 
En Ford Sierra personbil 

som ble stjAlet i Oslo lør-
dag, ble sondag funnet 
igjen ved Stranden skole. 

Derfra ble det samtidig 
stjAlet en hvit Mazda 626 
med registreringsnummer. 
DF 15885. 

Denne er forløpig ikke 
kommet til rette. 

0  ndelig lys pa Vidotta 
Na har ogsã Vidotta 

sitt flomlys. Det har 
vert en etterlenget 
sak I flere ãr, men 
som flere andre 
ønskemãl for sports-
interesserte sA er det 
ogsA butt utsatt og 
utsatt. 

Del var Elf som tok inhlia-
tivet a var villig til A 
forskuddcre kostnadenc for 
kommunen. Del gikk i orden, 
og Linjcbygg ble engasjert 
som ansvarlig for arbcidet. 

De har halt god hjelp til del 
av elever ved E-verkslinja 
vcd Skedsmo vidcrcgAende 
skoic. Dc skal gjennom en 

del praktisk arbcid, og da 
passel Vidotta bra. 

SA nA er del der - fire 
lysslolper med Ilombelys kiar 

til A ta i mot alle 
treningsvillige i høstmørket. 

1,i*ten.i*nteresse for 
tam edruskapsplan 
Det har vert liten inte - 
resse for forsiaget til 
edruskapsplan for 
bygda. Etter at planen 
har vert ute pa høring 
har det bare kommet inn 
en uttalelse - fra sko-
lestyret, som ikke hadde 
noe a bemerke til planen 

Planen vii sannsynhigvis bli 
behandlet i formannskapel 9. 
okt

'
og i kommunestyret 23 

oktober. Helse og sosialstyret 
gikk i siste mote enstemmig inn 
for A ta de foreslAtte tiltakene til 
etterrelning. 
Konkrele forsiag til handlingsp - 
lan for bygdas edruskaps-
poiitikk er opp1ring og sko-
lering av ansatte og politikere i 
helse 	og 	sosialetaten, 
informasjon og hoidnings-
kampanjer rettel mot hiemmene 
og etablering av AKAN - opp-
legg. NAr det gjelder 
beviliingspolitikken foreslAs 
del at man fornyer tidligere 
gitte bevillinger, men er 
restriktive til nye sØknader. Del 
skal imidletid fØres streng 
kontroil med skjenke og 
utsalgssleder. Kontrollen ml 

føiges opp med inndragelse av 
bevillingen hvis den blir mis - 
ligholdt, eller man skal nekte 
A fornye skjenkebevillingen pA 
steder man mener har negativ 
effekt i nrmi1jØet 
Vi  erikke hell sikre pA hvordan 
denne kontrolifunksjonen skal 
følges opp. Det kan gjøres av et 
egel utvalg, eller et medlem av 
helse og sosialstyrel. Del 
kommer an pA hva vi finner 
mest praktisk, sier Helse og 
sosiaisjef Inger Haagass.. 
øimonopoi er ogsA el tiltak som 
er luftet i plandokumentet, 
Eerfaringen fra andre steder 
tyder imidietid pA at delte til-
taket har liten effekt der hvor 
aavstanden er liten til andre 
tellsleder med Apnere kraner. - 
Jeg tror ikke pA en slik løsning 
her, sier Haagaas. Hun viser 
ogsA til dagligvarefor-
retningenes behov for A over - 
leve. Selv om hun har 
forsstAe!se for argumenter om 
dobbeitmoral pA dette punktet, 
mener hun at det er et hensyn a 
ta fordi del er viklig for alle a 
beholde nrbulikken. Helse og 
sosialsjefen tror ogsA at del alier 
viktigste i edruskapsarbeidet er 
A jobbe med hoidninger. 

Haagaas er forundret over 
mangelen pA engasjement og 
reaksjoner i denne saken, men 
tror ikke det skyides 
likegyldighet. 
Bade etaten, og ikke minst 
ordfører KAre KjØlle har sett del 
som vesentlig A fore en felles 
eddruskapspolilikk med vAre 
nabokommuner pA Romerike og 
i Folio. Ordføferens kontakter 
med disse kommunene har 
avdekkel at en rekke av disse 
fører nøyaklig samme 
bevillingspraksis som Enebakk. 
Det gjeider As, Nesodden, 
Veslby, Gjerdrum, SØrum, Fet 
og Nanneslad. OgsA der er del 
slik at alle dagligvarefor-
retningene som søker fAr 
innvilget bevilling for saig av 01 
i klase to, og for juleøi i del 
aktuelle tidsrom for del. I de 
sndre kommunene fAr dagligva-
reforretningene bevilling for 
saig av 01 i klase 3 aret rundt 
nar de søker om del. Del 
inntrykket ordføreren sitter 
igjen med etler sine kontakter 
med nabokommunene i denne 
saken er at det i flere 
kommuner er en tendens til en 
mer liberal holdning i 
bevillingssaker 

Nyberg 	- 
'Pd atboks 62, 1912 Eneba 
TO' 10., red. 92 6540 
Tel

l  
efon ann. 92 65 50 

TIf. telefax og eksp. 92601 
Bankgiro: 1605.02.01426 
Postgiro: 4193298 

Ans. red. Asláug Tidemann 9? 
Jourñ. Oddbjorg Kristia ft; en 92 
Ann. .kons. Ella M. WenlI 9263 
Ann. kons. Solveig Eriksen. O6I 
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Politi- 
runden 

Leteaksjon 
Leteaksjonen etter en 16 

fir gammel oslo-jente fikk 
en lykkelig slutt ved to-
tretiden natt til søndag. 

Jenta var deltager i en 
øvelse KFUM og Oslo 
sanitet hadde i Rausjø-
marka ph lørdag. 

Hun var ute som markør, 
men kom ikke tilbake til 
avtalt tid. Det ble straks 
satt i gang leteing, men da 
den ikke hadde gitt resul - 
tater da det nirmet seg 
midnatt, ble folk fra lens-
mannskontoret koblet inn. 

Derfra mØtte det en med 
tjenestehund fra Folio, og 
to fra bAde Enebakk og 
Ski.. 

Ved to-tiden ble det 
oppnttdd kontakt med 
jenta, som hadde gAtt i 
feil retning at fra posten 
sin. Hun var ikke utstyrt 
med kart og kompass, og 
hadde virret rundt i 
skogen I mange timer. 

Tyveri 
I løpet av helga er det 

oppdaget inbrudd pA flere 
hytteeiendommer ved 
Langskaug//Klemma i Ytre 
Enebakk. De har vtrt inne 
I flere hytter og boder, og 
tatt med seg bl.a. radioer, 
kassettspillere og verktøy. 

Tyvegodset er senere 
funnet igjen under en 
pressenning I skogen. 
Lensmannen antar et det 

er yngre folk som har virt 
pA ferde. 

Biltyveri 
En Ford Sierra personbil 

som ble stjAlet i Oslo lør-
dag, ble søndag funnet 
igjen ved Stranden skole. 

Derfra ble det samtidig 
stjAlet en hvit Mazda 626 
med registreringsnummer. 
DF 15885. 

Denne er forløpig ikke 
kommet til rette. 

Ans. red. Asláug Tidemann 924535 
Journ. Oddbjorg Kristiansen 928584 
Ann. kons. Ella M. Wenli 926339 
Ann. kons. Solveig Enksen. 06/83 72 

visen trykkes Indre SmaaleneneS V's 

m. ptass pi. 
;tside pr. mm 
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0  ndelig lys pa Vidotta 
Na har ogsã Vidotta 

sitt flomlys. Det har 
vert en etterlenget 
sak I flere ãr, men 
som flere andre 
ønskemãl for sports-
interesserte sâ er det 
ogsA butt utsatt og 
utsatt. 

Del var Elf som tok inhlia-
tivet a var villig til a 
forskuddere kostnadenc for 
kommunen. Del gikk i orden, 
og Linjchygg ble engasjert 
som ansvarlig for arbcidet. 

De har halt god hjelp til del 
av elever ved E-verkslinja 
vcd Skcdsmo vidcrcgâende 
skoic. Dc skal gjennom en 

del praktisk arbeid, og da 
passel Vidotta bra. 

SA nâ er del der - fire 
lysstolper med tlombelys kiar 

til â ta i mot alle 
treningsvillige I hostmørket. 

1,i*ten.i*nteresse for 
tam edruskapsplan 

Vinnere i Driv 
I.L.s 
lotteri 23/9 ved 
fotbaligruppa 

Fruktkurv fra Løken: 
Steinar Magnussen, Fot-
ball med A-lagets navne-
trekk: Erik Østli, Driv-
bag: Fam. Jahr, Drivbag: 
Birgitte Kinn Rustad, 
Termos: Bente Holtet, 10 
soltimer i Vágsalongen: 
Anne K. Myhre. 
TrØstegevinster: 

Fam. Holting, Henning 
Mathisen, Fam. LØkstad, 
Frank Bakken, Kjersti Lar-
sen, Adrian Andersen, Jan 
Christiansen, Anita Oppe-
gãrd, Marius Tryland, Mette 
BØhler, Per Ruud, Fam. Tor-
vaidsen, Knut Fjeldstad, 
Birgitte K. Rustad, Kristian 
Fjeldstad, Tone Dahl, Fam. 
Rukan, Anne Karin Myhre, 
Steinar Magnussen, Terje 
Brevik, Evy B. Hansen, Fam. 
Nordstrand. 
Vennlig hilsen 

fra I.L. Driv, 
fotbaligruppa 

Einar Engelsen 

Det har vert liten inte - 
resse for forsiaget til 
edruskapsplan for 
bygda. Etter at planen 
har vert ute pA høring 
har det bare kommet inn 
en uttalelse - fra sko-
lestyret, som ikke hadde 
noe A bemerke til planen 

Pianen vii sannsynhigvis bli 
behandlet i formannskapel 9. 
okt

'
og i kommunestyret 23 

oktober. Helse og sosialslyret 
gikk i siste mote enstemmig inn 
for a ta de foreslâtte liltakene til 
etterretning. 
Konkrele forsiag til handlingsp - 
lan for bygdas edruskaps-
poiitikk er opp1ring og sko-
lering av ansatte og politikere i 
helse 	og 	sosialetaten, 
informasjon og hoidnings-
kampanjer rettel mot hjemmene 
og etablering av AKAN - opp-
legg. Nâr det gjelder 
beviiiingspolitikken foreslâs 
del at man fornyer tidligere 
gitte bevillinger, men er 
restriktive til nye sØknader. Del 
skal imidletid føres streng 
kontroil med skjenke og 
utsalgssleder. Kontrollen ma 

føiges opp med inndragelse av 
bevillingen hvis den blir mis - 
ligholdt, eller man skal nekte 
a fornye skjenkebevillingen pa 
steder man mener har negativ 
effekt i nrmi1jØet 
Vi erikke helt sikre pa hvordan 
denne kontroiifunksjonen skal 
følges opp. Det kan gjøres av et 
egel utvalg, eller et mediem av 
helse og sosiaislyret. Del 
kommer an pa hva vi finner 
mest praktisk, sier Helse og 
sosialsjef Inger Haagass.. 
øimonopoi er ogsâ el tiltak som 
er luftet i plandokumentet, 
Ferfaringen fra andre steder 
tyder imidietid pa at delte til-
taket har liten effekt der hvor 
aavstanden er liten til andre 
tetlsteder med âpnere kraner. - 
Jeg tror ikke pa en slik løsning 
her, sier Haagaas. Hun viser 
ogsa til dagligvarefor-
retningenes behov for a over - 
leve. Selv om hun har 
forsslâe!se for argumenter om 
dobbeitmoral pa dette punktet, 
mener hun at del er el hensyn a 
ta fordi del er viktig for alle a 
beholde nrbulikken. Helse og 
sosialsjefen tror ogsâ at del aller 
vikligsle i edruskapsarbeidet er 
a jobbe med hoidninger. 

Haagaas er forundrel over 
mangelen pa engasjement og 
reaksjoner i denne saken, men 
tror ikke det skyides 
likegyldighet. 
Bade etaten, og ikke minst 
ordfØrer Kâre KjØlle har sett del 
som vesentlig a fore en felles 
eddruskapspolitikk med vâre 
nabokommuner pa Romerike og 
i Folio. Ordføferens kontakter 
med disse kommunene har 
avdekket at en rekke av disse 
fører nøyaktig samme 
bevillingspraksis som Enebakk. 
Det gjelder As, Nesodden, 
Veslby, Gjerdrum, SØrum, Fet 
og Nanneslad. Ogsa der er del 
slik at alle dagligvarefor-
retningene som søker far 
innvilgel bevilling for saig av 01 
i klase to, og for juleøl i det 
aktuelle tidsrom for del. I de 
sndre kommunene far dagligva-
reforretningene bevilling for 
saig av 01 i klase 3 aret rundt 
nâr de sØker om del. Del 
inntrykket ordføreren sitter 
igjen med etler sine kontakter 
med nabokommunene i denne 
saken er at det i flere 
kommuner er en tendens til en 
mer liberal hoidning i 
bevillingssaker 


