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Stor dag pa" " Skrenten " 
Ft stort øyeblikk var det for bade 
ordfØrer KAre Kjølle og Victoria Birch 
da de mandag klippet over snora til 
bygdas nye avlastingsbolig "Skrenten" 
pA Kronafeltet. BAde helse og sosialsjef 
Inger Haagaas, sosialleder Knut 
Johnsen, foreidre, brukere og direktør 
Egil Egeland fra HVPU avdelingen I 

fylkeskommunen bivAnet begivenheten. 
Og ildjelene I styringsgruppa, Bent 
Antonsen, Anita Toverud og 
kommunens prosjektteder for HVPU, 
Jan Peter Hegg var slot te over A kunne 
ønske velkommen til et varmt og trygt 
hjem for 6 brukere og 14 medarbeide-
re. 

25 mi*11i*one 
i restskatt 
Med muntre verselinjer forteller bygdas nye 
ligningssjef Jakob Mysen at Arets ligning er Mar. 
Samlet ilignet stats, fylkes og kommuneskatt for 
Enebakk 1 1988 er 220.855.158. Totalt for kommune 
og fylke er skatten for 1988 pA 
106.803.277.Skatteanslaget for Enebakk for 88 var 
pA drøye 64 millioner 	 Forts. side 8 (2) 

Et stort Øyeblikk - bade for ordfØrer  Kãre  KjØU  og for 
Victoria somfzkk  ceren av a klippe over snora til Skren-
ten. Marit Aistadseter var ogsà med pa begivenheten. 

Det hele starlet tidlig i var da 
kommunen stilte en av sine 
boliger til disposisjon. Fylkes-
kommunen bidro med 300.000 i 
tilskudd . Dermed var grunn-
laget lagt for kommunens første 
avlastningsbolig. Siden gikk del 
hele meget raskt. Det konkrete 

Enebakk kan komme til 
A miste en av de to ABC 
- bank filialene i 
kommunen. Etter at et 
flertall i formannskapet 
mandag kveld gikk inn 
for at kommunen gAr 
over til A bruke DnC, 
henger banktilbudet i 
Kirkebygda i en tynn 
trAd. 

To av formannskapet med-
lemmer stemte imot en DnC 
avtale. Og del er kommunesty-
ret som endelig avgjør saken i 
sitt mote 23. oktober. Slik del 
ser ut nâ later del imidletid til at 
del gar mot skifte av bankfor-
bindelse for kommunen. 
Det var i februar i âr at 
formannskapet vedtok A, gA ut 
til banker i distriktet og be om 
tilbud pa banktjenester. 
Henvendelsen ble gjort i samar-
beid med IKO Offentlig 

arbeidet med a sette boligen i 
stand til formâlet starlet i mai, 
og i midten av juni ble den tatt 
i bruk. Entusiasme, fleksibilitet 
og utradisjonelle arbeids-
metoder satte fart i sakene. 
-Et sprekt tiltak, sa direktØr i 

Ledelse A/S. Kommunen har 
forhandlet 	med 	fire 
forskjellkige banker, nemlig 
ABC . bank, Bergen Bank, 
DnC og K - bank. Det viste seg 
at DnC kom ut med del 
gunstigste ilbudet for 
kommunen, som kan sparte 
156.000 kroner i rene penger 
ved a inngA en avtale med 
denne banken. Det kommunen 
har sett pa som vesentlige 
momenter i vaig av framtidig 
bankforbindelse er rentebe-
lastningene, kommunikasjons - 
muligheter og banktilbudet i 
kommunen. 
Nâr del gjelder banktilbudet, 
har ABC - bank tidlig i 
forhandlingene gjort del Mart at 
dersom kommunen velger en 
annen bankforbindelse kommer 
banken til a vurdere om del er 
grunniag for a opprettholde to 

filialer i Enebakk. De bankene 
som har vrt inne i 
forhandlingen har pa den andre 

HVPU fylkeskommunen ved 
âpningen. Og foreidrerep-
resetant Hans Birch fastslo at 
etableringen av " Skrenten" 
plasserer Enebakk Iangt fram i 
forhold til andre kommuner i 
HVPU samenheng. 

Side 5 

ikke har planer om A etablere i 
Enebakk de nrmeste Arene, 
selv om de fAr kommunen som 
kunde. 
Banksjef Wahl i ABC - bank i 
Kirkebygda, sier at del ikke er 
aktuelt for banken A komme 
med nye tilbud til kommunen 
pA bakgrunn av formannskapets 
vedtak. - Vi har strekt oss sA 
langt som del er økonomisk 
forsvarlig. Slik jeg ser del er til -
budet til DnC basert pA sA godt 
som null prot'itt. Jeg kan ikke 
tenke meg at de pA sikt er inte-
ressert i A opprettholde et slikt 
tilbud. Etter noen tid vil man 
nok oppleve at dette forandrer 
seg. 
NAr del gjelder eventuell ned-
leggelse av en av filialene som 
følge av at kommunen eventu - 
elt skifter bank, sier Wahl at 
banken generelt fører en linje 
hvor man ønsker A vre sA 

Forts, side 8 (1) 

Kommunen s *fter bank 
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Gudstjeiiesteliste 
for Enebakk 

8. oktober 1989 

11: Mari kirke. Høsttakke-
festgudstj. v/Øvstegârd. 
Menighetsrâdsvalg 	fra 
gudstjenestens slutt og 
fram tit ki. 15. 

11: Enebakk kirke. HØsttak-
kefestgudstj. v/Helgheim. 
Menighetsrâdsvalg 	fra 
gudstjenestens slutt og 
fram tit ki. 15. 

17: Stranden bedehus, Flate-
by. HØsttakkefestgudstj. 
v/Helgheim. Menighets-
rádsvalg fra gudstjenes-
tens slutt og fram tit ki. 20. 

PSNtMENIGflEU.N 
VTJ1E ENEUAJO 

Møteserie med Willy 
Dalskâs 4.-8. okt. 
Onsd.-fred. ki. 19.30. 
LØrd.-sØnd. ki. 18.00. 

Sangkrefter: 
Onsd.: Karin, Jorunn og 
Sten. 
Torsd.: Soifnid og Roar. 
Fred.: Ungdomskoret. 
LØrd.: Menighetsmusik-
ken. 
SØnd.: Ungdomskoret. 
SØnd. Id. 10.00: SØndags-
skolens høsttakkefest for 
smâ og store. Junioren 
og barna medvirker. 
Alle velkommen. 

I 

 

C 

 

  

Onsdag 4.10. 
U) 18.30 og 20.30: 

<<BRYLLUPSFESTEN>> 
Torsdag 5.10. 
U) 18.30: 

<<LICENCE TO DRIVE/ 
KJOREPRØVEN<< 

v) 20.30: 
<<INDIANA JONES III>> 

Fredag 6.10. 
V) 18.30 og 20.30: 

<<INDIANA JONES III. 
Søndag 8.10. 
B) 16.30: 
<<ASTERIX HOS BRITENE 

EUROPA>> 
U) 18.30: 

<<LICENCE TO DRIVE! 
KJØREPROVEN'> 

V) 20.30: 
<<INDIANA JONES III>' 

Mandag 9.10. 
V) 18.30 og 20.30: 

<<INDIANA JONES III>> 

V5.r  kjre sØster, svige-
rinne og tante 

Ingeborg 
Bratloss 

t 

sovnet stille inn 
den 28. september 1989, 
68 ãr gammel. 
Ailtid kjcerlig, god og snili, 
aidri vi deg glemme vii. 

Borghild 
Olaug 

Magnus 	Nancy 
Ingoif 	 Inger 

Nieser, nevØer 
og øvrige familie 

Begraves fra Enebakk 
kirke fredag den 6. okto-
ber 1989 ki. 13.00. 
Alle som fØlger til be-
gravelsen er velkommen 
tit minnesamvr pa 
Emaus. 

Enebakk Pensjonist-
forening har mote. 
Se annonse 

Betel Ukens møter. SØn-
dagsskolens hØsttakke-
lest. 
Se annonse 

Flateby kino Ukens ff1-
mer. 
Se annonse 

Emaus mote. 
Se annonse 

I.L. Driv Fotbaligruppa 
og friidrettsgruppa. Ars-
mØte. 
Se annonse 

Misjonshuset Bibel- og 
misjonsuke. 
Se annonse 

Enebakk kunstfore-
ning àpner galleri. 
Se annonse 

Menighetssamling 
Lovsangskveld. 
Se annonse 

Jiutt- 2 

Anne, 24 hr 
Gratulerer med dagen, 7/10. 
Hilsen ei som diggar deg, dig-
gar deg, digg, digg, diggar 
deg. 

Johanne og Bjorn 
gratuleres med sØlvbryllups-
dagen den 10. okt. 

Hilsen en av de fire 

Mer plass til 
Enebakkrutene 
Landbruksnemnda har gâtt inn 
for at Enebakkrutene far ieie 1, 
5 daa av eiendommen Gnr. 115, 
bnr. 14 i Kirkebygda. Enebakk-
rutene trenger dette tiiieggsare - 
alet med tanke pa utvidelse av 
bygningsmassen pa eksisteren - 
de tomt. Nâr det skjer vii man 
trenge mer plass tit utvideise av 
arealet for a kunne kjøre rundt 
bygningen, og tit oppstilling av 
fiere busser 

Vi ber dere føige godt med i 
annonseringen i tiden fremover 
da det vii bii vist filmer pa 
utradisjonelle dager. Denne 
ukens kan vel først og fremst 
sies a vre en INDIANA 
JONES ifi uke. Fiimen gâr for 
fuile hus over hele landet, og 
den er derfor satt opp pa sâ 
mange forestillinger som 
overhodet mulig. 

ser 

Oppføigerfllmer har en tendens 
tit a bli dâriigere etterhvert, 
men Indiana Jones Ill sies a 
vre den beste av de tre. Denne 
gangen begir Indiana Jones se 
ut pA sitt livs reise i jakten p 
den heilige Gral. Men han er 
ikke alene N er hans far butt 
med for A hjelpe. En hjelp han 
hadde klart seg beddre foruten. 
Sean Connery spiller den 
eksentriske faren som fremdeles 

pa Indy som iiilegutt. 

SEAN CONNERY OG 
HARRISON FORD! Ja, det er 
litt av et par produseren George 
Lucas og regissør Steven 
Spielberg stiller opp med. 

Sprudiende morsomt for store 
og smA. ASTERIX HOS BRI-
TENE. Asterix og Obelix drar 

avsted for a hjrlpe britene mot 
Romerne. StyrkedrApene som 
gjør folk rasterke er med. 
Uheidigvis blir tønnen tatt av 
romerne og en viii jakt rundt i 
hovedstaden Londeniums 
(London) gater tar tit. 
Asterix hos britene er med 
norsk tale, og den har fAtt status 
som en av de beste Asterix - 
filmene. 

DEN STORE KJØREPRØVEN 
(License to drive) 
Det en det viktigste en ung 

person noensinne vii eie. Det er 
noe du aldri yule drømme  om A 
gA hjemmefra uteri. Det gior 
deg makt, det gjør deg fri: 
FØrerkortet!! 
Les er en av disse amerikanske 
ungdommene - og endelig er 
dagen der, men hva skjer? Han 
stiyker. Han er fra seg av skam 
og fortvilelse. Aldri i livet om 
han tor forteile noen om 
hviiken fiasko han er. SA nAr 
den vakre Mercedes ringer og 
inviterer ham Ut, og attpAtil de 
beste kameratene hans skal 
vre med, ser han ingen annen 
utvei enn A stjele sin bestefars 
kjreste eie, en Cadillac. Men, 
for kveiden og natten er omme, 
skal han angre pA den bes-
lutningen opp tit Here ganger... 

COREY HAIM 
COREY FELDMAN 

PROWN 
(IKENSE TO DRIVE) 

CAROL KANE • RICHARD MASUR 
REGI: GREG BEEMAN 

IM 

t Hjertelig takk 
for all vennlig deltagelse ved var kjre 

Holm Solbergs 

tilk 

bortgang. 
Takk for gaven tit Enebakk kirke, kr 5 200,-. 



Kossa Xiomande i aksjon med trommene. 

'00104- IP 

Mer afrikansk 
3 

Arbeidsledige med prosjekt 

Afrikansk dans i Enebakk er 
ingen døgnfiue! I to Arhar vi 
nmâ hatt dette tilbudet nrmest 
kontinuerlig. Faktisk har en hel 
gJeng av enebakkinger vist at 
det gAr an ogsA for trauste 
nordmenn a tilegne seg 
elementer av denne eksotiske 
danseformen! 
Eller er det kanskje ikke sA 
eksootisk likevel? 

Vârt hJemlige idrettsmotto har 
siden historiske tider vrt "en 
sunn sjel i et sunt legeme". Det 
olympiske motto har vrt 
"raskere, høyere, sterkere". Her 
er det ikke fA som har brekt 
nakken i mer enn en symboisk 
betydning i jaget etter a bli 
sterkest, raaskest og nA høyest. 
Dopingskadaler i fleng viser at 
det siett ikke ailtid er riktig at 
vAre idealer er sunne og helsef-
remmende. Savel kropp som 
sjel ofres pa vâre prestisJefylte 
alter. 

Ved gudstjenestene i Enebakk 
søndag 8. oktober markerer vi 
at høsten er kommet og at 
cy grøden for en stor del er i hus. 
M synger salmer som passer 
for Arstiden og leser tekster fra 
Bibelen om Guds aiimakt og 
veisignelser. 
I Mari er det en gruppe speidere 
som vii pynte kirken til 
hØsttakkefest. I Enebakk kirke 
er det bondekvinneiaget som vii 
ta seg av pyntingen, og pA 
Stranden bedehus vii med-
lemmer av menighetsrAdet gjø-
re dette. 

NAr sA väre venner fra Afrika 
kan fornildie verdier som gâr pa 
rytme, presisjon, koordinasjon 
og en økonomisk distribusjon 
av vAr disponible energi, - og 
det pa en mAte som gjør at en 
kan føle seg behagelig avspent 
og opplagt etterpA, ja, sA er det 
kanskje ikke sA raP at dette kan 
apellere til folk i Enebakk ogsA. 
Vi starter nA nye kurs, og denne 
gangen vii vi ogsA by pA 
levende trommemusikk av beste 
kvalitei. 
Lucie Guiraaud vii samen med 
Kossa Xiomande, trommes-
lager fra nasjonalbaietten i 
Elfenbenskysten sore for at vi 
fAr oppleve rytmene pA 
•kroppen. 

Interessert? I sA fall kan du 
snarest kontakte dr. Arild 
AambØ for mer informasjon. 
Kursene vii vre deit i 
nybegynnere gog viderekomne 

Vi hAper a fA til en prosesjon 
ved gudstjenestens inniedning, 
og kanskje fAr vi smake pa 
Arets grøde etter gudstjenesten. 
Det er Jo menighetsrAdsvalg 
etter gudstjenesten denne 
søndagen, og vi haper pa stort 
frammøte lii hØsttakkefest - 
gudstjenesten! Det sømmer seg 
at vi takicer var himmeiske Far 
fordi vi har det sA godt og Han 
kalier oss i sitt ord til A hjelpe 
den som har nod. 

S.H. 

Revita Enebakk som vi 
omtalte i forrige avis 
har nâ dannet sift eget 
interimstyre. De bar n 
en prosjektgruppe i 
aksjon allerede, og flere 
kan det bli, sier leder for 
gruppen Stein Mahie. 
Det er ingen arbeidsformidiing, 

men et tilbud til arbeidsiedige 
om A bli med i idégrupper, med 
tanke pA A starte opp 
virksomheter som kan gi 
arbeidplasser. 

Foreløpig har de ingen fast 
kontoradresse,men Anne Grete 
Lossius i Kirkebygda har stilt 
seg til rAdighet med bade 
kontor og telefonhenvendelser. 

De andre i gruppen er pA 
utkikk etter egnede lokaler og 

Privat 
fy1fing 
Nils Erik Resaland har fAtt 
landbruksnemndas godkjenning 
pA at 10 dekar dyrket beitemark 
av eiendommen SyiliAs i 
Daiefjerdingen kan omdispone-
res til fyilpiass for bygnings og 
hageavfaii. Betingeisene er at 
fyilpiassen skal vre i for-
stAeise med eçren av naboei - 
•endommen Arssrud, og at 
fyilingen, nAr den er avsiuttet 
skal dekkes med en meter 
Jordmasser pluss matjord, slik 
at det kan fulidyrkes. I landb - 
ruksnemndas vedtak stAr ogsA 
tydelig at hushoidningsaavfall 
og andre stoffer som kan foru - 
rense sigevannet ikke skal 
dumpes 	pA 	fyliingen. 
Avstanden fra denne og ned til 
SyiliAsvika i øyeren er 450 
meter. 

Forrige onsdag ( 27.) ble 
halve Flateby uten vann 
grunnet et brudd pa 
vanniedningen ved fire - 
tiden om morgenen. 
Oppsynsmannen ved 
renseanlegget ble 
omgaende alarmert om 
lay vannstand. 
- PA kort tid rant kummene 

tomrne, og det var klart at man 
sto overfor en stor lekkasje, 
forteller PA! Rust i Flateby 
Vannverk. Bruddet ble ikke 
lokalisert t'Ør ved sju - tiden om' 
morgenen, av nrmeste nabo til 
bruddstedet, Ragnar Bergskaug. 
Vannet fosset ut under den nye 
veien kommunen har bygget 
ned hI kioakkrenseaniegget. 
- Vi begynte omgAende pA 
arbeidet med A stenge av 
iekkasjen i nrmeste kum, 
samtomkobiing slik at frrest 
mulig skuile bli uten vann, og 
riksveien og ødegArdsveien 
fikk igjen vannet etter noen fA 
timer. Men Grendesenteret og 
en del av husene nrmest 

utstyr. Det su1le ikke by pA sA 
aitfor store problemer, mener 
de. Hvor er for eksempel alt 
utstyret og møblene etter alle 
de som er butt oppsagt i 
finansverdenen i Ijor. 
De hAper ogsA pA litt støtte fra 
Nningsutvalget i Akershus. I 
Berum der Revita for første 
gang sA dagens lys har de fall 
75000 kroner. Den har de nA 85 
personer engasjert, og 12 konk- 
rete arbeidspiasser. 	Det 
nystiftede Revita Enebakk 
hAper a fA del i erfaringer fra 
andre som alierede er i gang. 
NA vil de gjerne ha kontaki 

med flere arbeidsiedige, dess 
flere vi er jo bredere kan man 
søke i retning av nye 
prosjekter, 	sier 	Mahie. 
Foreløpig har de kontakt med 
ca 30 stk, men det er rundt 

Norsk Bokserhundkiubb ønsker 
A kjøpe 2 dekar av eiendommen 
Durud, syd for Bindingssvann, 
for A bygge kiubbhus for 
kiubben, og parkeringspiass i 
tiiknytning til dette. OmrAdet 
del er snakk om er pA 
skogsmark og dyrket mark. 
Landrbuksnemnda har gAtt 
enstemmig imot fradelingen av 

Old-boys Driv - Stabekk 
18-16 

G 12 Driv 2 - Oppegkd 
16-9 

Jl4 Driv -Vestby 12-6 
G 14 Enebakk - Langhus 
17-1 

Gl4 Driv -Asl 17-18 

bruddstedet mAtte vi stenge av 
forteiler Rust. Han opplyser 
ogsA at abonnentene som som 
fAr vannet fra høydebassenget 
ikke ble berørt. Alie skadene 
ble imidiertid reparert i iøpet av 
dagen slik at aile hadde 
vanntrykk igjen ved 17 - tiden. 
- Dessverre ble del mye grums 
og brunt vann den første tiden, 
sier Rust. - En sA stor iekkasje 
river nemlig løs gammeit 
belegg i rørene og denne 
uiempen er ikke til A unngA. 
Hos noen abonnenter mAtte vi 
dagenè etter spyle ut slam fra 
gjengrodde privatiedninger, for 
disse fikk vann i kranene 
sine.Dessvenre ble del ogsA en 
del følgeskader pA pumpene til 
rensean!egg og høydebasseng. 
Disse fikk vi ikke i gang for 
ved 18 - tiden torsdagskveiden. 
Da var det kun 2 meter vann 
igjen i høydebassenget. 
Renseanlegget var i drift igjen 
fra kiokken 20, og renset vann 
gikk igjen ut pA nettet. Vi har i 
ettertid fAtt kiage pA dArlig 
informasjon. Det en nok 
berettiget, og i slike situasjoner 

hundre stykker som er regist-
rert iedige. 

Ved etablering av arbeidsp-
lasser kan man selv velge om 
dette vii vre et prosjekt i 
Revita elier om det skal bli en 
seivstendig bedrift. I startfasen 
er virksomheten pA kanten av 
lovverket, men ved arbeid-
skontoret ser man positivt pA 
alie tillak som kan skaffe nye 
arbeidsplasser. Og innen jul 
hAper de at det skal finnes et 
ciler flere A/S med utspring fra 
Revita. 

Medlemmene i interimstyret 
er: 
Stein Mahie, Flateby - leder 
Anne Grete Lossius, Kirke-
bygda, sekretr hf. 926276 
Geir Adoifsen,Ekebergdalen - 
styremediem. 

2 daa fra Durud. De synês ikke 
det er forsvariig A fradele 
produktiv grunn til slikt formAl. 

Argumentene for A gA imot 
fradeiingen er eilers at et siikt 
klubbhus vii fore med seg sterk 
trfaikk , bAde biltrafikk pA 
gArdsveien, og trafikk av folk 
og hunder i omrAdet. 

J16 Driv - HauerseterlO 
-9 

K 5.div.Enebakk-AFSK 

15-10 

K 7.div. Enebakk 2 - 
Holter2 15-17 

P 14 Kolbotn - Enebakk 
10-11 

Ønsker vi oss en iokalradio, sier 
Rust. - Alle som ningte 
oppsynsmannen fikk svar i den 
grad han hadde tid,likeens de 
som ringte vannverkets 
formann. Noen ningte opp-
lysningen og fikk oppgitt 
Renseanieggets teiefon. Men 
denne er ikke bemannet, og det 
er da ogsA grunnen til at den 
ikke er oppgitt i telefonkata-
logen, fortelier Rust. Han opp-
lyseer eliers om at man denne 
uken skal rense inntaks-
ledningen fra Gjeddevann. - Vi 
hAper imidlertid at det ikke skal 
medføre ulempe for abon-
nentene . Det skal sendes en 
rensepigg (plastbørste) gjennom 
ledningen fra pumpehuset og ut 
i sjøen. Denne ledningen har 
ligget i 30 Ar og er trolig sterkt 
begrodd. For A sikre oss mot at 
høydebassenget renner tomt i 
den tiden reparasjonen foregAr, 
vil vi legge en provisorisk 
ledning fra Gjeddevann og 
direkte opp i renseanlegget. 
Arbeidet vil pAgA etpar dager, 
sier Rust. 

osttakkefest 

Bokserhundklubben far 
ikke kjøpe tomt pa Durud 

H 0 andballresultater 

Vannledningsbrudd pa' Flateby 
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Kandidater til 
menighetsi4dene 

Her kommer et leserbrev fra 
Hanne Cathrine Oppegaard, 
som jobber i den norske 
paviljongen i Epcot Center i 
Florida. 

Som dere kanskje har hørt har 
det den siste tiden skjedd en 
stor 	forandring 
Norgespaviljongen. Personen 
som har vrt drivkraften og 
inspiasjonskiiden og stØtten for 
alle oss her nede fikk plutselig 
og uventet besjed om at hun var 
sparket og mAtte gA pA dagen. 
Denne beslutningen ble tatt av 

det norske seiskapet, Norshov i 
Oslo UTEN a informere de 160 
norske ansatte eller Walt Disney 
World. 
Norshov er et selskap som eies 

av investorene og den norske 
stat. 

DirektØr Gunnar Jerman i 
Norshov meddelte Disney om at 
Terry Johannessen mAtte gA fra 
sin stilling som sjef i 
norgespaviljongen. 

Det kom som et stort sjokk 
bade for Terry og alle vi ansatte. 

For utenforstaende er det 
kanskje vanskeiig A forstA 
hvilken rolle Terry har spilt for 
alle oss ansatte her borte. Det er 
ikke bare som leder at hun 

Den 23. oktober skal 
kommunestyret ta 
stilling til om Enebakk 
skal bli med i det 
interkomunale avfallsfo - 
redlingsselskapet for 14 
Romerikskommuner, 
Romerike avfallsfo - 
redling AJS,(ROAF). 
Teknisk styre har 
behandlet saken, og 
anbefaler ikke fulit med - 
lemskap i ROAF 
foreløpig 

Teknisk styre mener at alle de 
Økonomiske forhold i for-
bindelse med et slikt seiskap 
mA vre klariagt først. I 
vedtaket heter det ogsA at man 
inntil videre mA ta hand om 
eget avfail ut fra økonomi og 
muligheten for tilfredstillende 
miljØforhold, og at Thorud 
søppelfyilplass mA miijøforbed-
res og utvides 
Forutsetningen for kommuner 
som blir med i aksjeselskapet, 
er at de kjøper 1 aksje hver pr 
pAbegynt 5000 innbyggere, og 
for Enebakk med sine 8000 
innbyggere vilie det bety en 
investering pa 200.000 
kmner.Hensikten med et 
foreslAtte avfailsforedlingsan - 
iegget er fdr det fØrste A reduse - 
re avfallsmengden. Dessuten 
Ønsker man 5 fA tilfredstillende 

miljømessig kontroll med del, 
utnytte avfalisressursene 
maksimalt. Folk skal bevistgjØ - 
res pA forbruks og innkjøps-
mØnster, og endelig har man til 
hensikt A pAvirke sentrale 
myndigheter til en mer fram-
tidsrettet avfallspolitikk. Ifølge 
Rundgrenrapporten som har har 
fAtt navn etter utvalgets leder, 
ordfØrer Per Rundgren i Sørum, 
har flere Romerikskommuner 
primitiv avfallsbehandling med 
overfylte fyllinger, og dArlig 
kontroll av sigevannet. 
I vAr utarbeidet en egen gruppe 
under teknisk styre en rapport 
om renovasjonen i Enebakk. 
Denne rapporten behandlet 
teknisk styre i juni, og vedtok 
da at man skulle hoide en 
Apning mot framtidig samar-
beid innen renovasjon, men at 
kommunen burde ta hAnd om 
eget avfall inntil videre, med 
begrunnelse i økonomi og 
miljøforhold. Vedtaket som 
styret nA har fattet vedrørende 
deltakelse ROAF er sAledes i 
trAd med tidligere vedtak om 
avfallsbehandlingen . Alf 
Kristian Nilsen , AP, Ønsket 
imidlertid A gA inn for fuilt 
medlemskap i ROAF nA, 
forutsatt at de andre Romeriks-
kommunene gir sin tilslutning 
til interkommunalt samarbeid, 
men fikk ikke gehør for dette. 
SA gjenstar A se hva kommune-
styrel sier 23. oktober 

Marl 
Vi minner om menighetsrAds-
valget den 8. oktober. Føigende 
er kandidater i Man: Reidar 
MØrk, Sigrun Bergo, Reidun 
Forfang, Knut Grøhoit, Birgit 
øiestad Løvik, Amund 
Oudenstad, Jorunn ødegArden, 
Vibeke Pedersen, Ragnhild 
Braate, Grete Bergersen, Turid 

Pettersen, Inger Sundvoll, 
Sigrid Dahie HAkonsen. 
Forslagsstiilerne er: Gunnar 

• øvstegArd, Louise Gran, Heidi 
Nilsen, Bodil Sthren, Ruth 
Sofie øvstegArd, Erling 
Gravdahl, Anders Heimdal, 
Mona Thoresen og Ole Kristian 
Thoresen 

Enebakk 
Ingrid Matheussen,Kirkebygda, 

Ja og hva sA, sier vel mange. 
Hva betyr vel disse rAdene for 
oss ? Min erfaring er i alle 
fall at kirken betyr mer for 
folk flest cnn de gir uttrykk 
for til vanhig. Menig-
heisrâdene skal vre med pa 
A legge fundament for 
arbeidet videre, og mulig-
helene for form og fasong er 
mange: Skai vi satse pA 
barne- og ungdomsarbeid, 
diakoni og omsorgsarbeid, 
mer offensiv evangeliser-
ingsvirksomhet, bli mer 
familievennlige, drama, kor, 
o.s.v. 

Alt dette skulle pnoriteres 
høyt, men ressursene er beg-
rensede. derfor mA bl.a. 
menighetsrAdene styre ved A 
prioritere. de som velges pA 
søndag vii ta avgjørelser som 
vil angA deg seiv, barna dine 

To ungdommer fra Enebakk 
er pAgrepet etter utforkjøring 
ved Bru-Fjellveien, ner rv 
155 pA Siggerud nail til lør-
dag. 
Del var i alt fire eller fern 

personer i bilen, men de 
andre stakk av fra stedet etter 
ulykken. 

Dc samme ungdommene 
mistenkes ogsA for inn-
bruddsforsøk i Bru land- 
handel. 	 / 

Dc to som ble pAgrepet var 
begge skadet.. Den ene av 
dem ble sendt til SIA med 

Ole Dokkehaug, Kirkebygda, 
Anne Marie Berger, Flateby, 
Aslaug Nss, Dalefjerdingen,,, 
Marit ødegArd, Kirkebygda, 
Per Smestad, Flateby, øystein 
Skullerud, 	Dalefjerdin- 
gen,Andreas Lund, Kirkebygda, 
Erna Finne, Dalefjerdingen, 
Reidun Kroigstad, Hammeren, 
Trine ødegArd, Flateby, Tordis 
Martinsen, Dalefjerdingen, 
Ruth Bergersen, Flateby, Knut 
Grinde, Kirkebygda, Bent 
Bakken Tollefsen, Flateby. 
Forslagsstillere her er: 
Marit Tysdal, Are Sierstad, 
Astrid AndØl Tombas, Solveig 
Fjeld, Karin Nss, Oddvar 
Vnnevcoid, Knut Grinde, 
Aslaug Bakken, Ragnhiid 
Kigen, Bent Bakken Tollefsen, 
tiilitsmenn. 

og de eldre. 
Det du kan gjøre, er a bruke 

din stemme frstkommende 
søndag. Det finnes bare en 
lisle i hver menighet, men du 
kan vre med pa a avgjøre 
det hele ved A kumulere eller 
fore opp andre personer pA 
lista som du mener br ha 
plass i rAdet. Disse mA vere 
myndige Ag medlemmer av 
den norske kirke. 

Jeg hAper du vil bruke 
stemmeir din etter guds-
tjenestene pA søndag, for du 
vil nok merke at rAdet i 
menigheten din vii komme til 
A prioritere mellom viktige 
saker. Ved A gi din stemme til 
de du mener er de beste 
kandidatene, kan du vre 
med pA A bestemme du ogsA. 
Er du myndig og medlem av 
den norske kirke - bruk 
stemmeretten din! 

kjevebensbrudd. Den andre 
fikk sydd noen sting pA lege-
vakta i Ski. 

Bilen ble totalvrak etter 
utforkjøringen. Den har gAtt 
rundt flere ganger, og havnet 
til slutt med forparten opp 
mot veibanen igjen. 

Det er mistanke om promil-
lekjøring, og dem ene som 
hittil er avhØrt har tilstAtt at 
det ble drukket alkohol. 

Det er tidligere kjenninger 
av lensmannen, og de 
arbeider fortsatt med saken. 

Elguakt 
Arets elgjakt starter i 

morgen - 5. oktober, og ikke 
1.okt. som vi beklageligvis 
skrev i forrige avis. 
Det er bare a hâpe at ikke 
aitfor mange gikk glipp av 
søndag8turen. 
I Rausjømarka  vii jegerene 
ta fri i helgene, men ellers i 
bygda vii jakta pâg& hele 
uka. 

30.000 til 
trygghet 
Etter at regnskapet for 
S anitetsforeningenes 
loppemarked for en tid siden er 
gjort opp, viser det at vi fikk 
inn mer penger cnn del vi 
antydet tidligere, forteller en 
glad Bjørg Alfei i Vikskroken 
Sanitetsforening. Samtlige 
Sanitetsforeninger i Enebakk 
gikk sammen om dette 
loppemarkedet, og det er nA 
klart at det endelige resssultatet 
ble 26.500 kroner netto. 
- 30.000 kroner er avsendt til 
tiygghetsalarmer, dermed har 
sanitetskvinnene samlet gitt 
78.000 kroner til formAlet 

Skadeverk 
En campingvogn som sto 

plassert pA parkeringsan-
legget ved Jehovas Vitner i 
Ytre Enebakk er blitt utsatt 
for hrverk. Det skjedde en 
eller annen gang i løpet av 
torsdag eller fredag i forrige 
uke. 
Gasskassa er bruIt opp og 

propanflaska er borte. Dc 
har bulket taket, og ødelagt 
takluka 
Det er sannsynhig at det er 

unger som har vrt pA fer-
de, sA foreldre bes vre 
oppmerksom pA den stjAine 
gassbeholderen. 

Innbrudd 
Natt til lørdag var det folk 

inne i butikken til LØkens 
matsenter i Ytre. 

Men for de kom sA langt 
hadde de stukket hull i 
dekkene pA biler som sto 
parkert utenfor. SA knuste 
de ruta i butikkdØra, og tok 
seg inn i den veien. 

Beboerene i huset ved 
siden av vAknet imidlertid 
av brAket, og lot høre fra 
seg. Inntrengerene ble da 
skremt, og forsvant uten A 
fA med seg stort. Dc kjørte 
av gArde i en hvit Mercedes 
i retning mot Oslo. 

Heia Norge 
utmerker seg, men det er ogsA 
pA det sosiale plan med alle oss 
160 kulturrepresentanter her i 
USA. 
Det kan blant annet nevnes at 

som lagleder for vârt fotbaliag 
Royal Vikings har hun ordnet 
sponsorer fra norske firmaer. 

Hun arrangerte stadig 
sammenkomster i sitt private 
hjem for ansatte i paviljongen. 
Er det noen av oss som har 

problemer, det kan vre seg pA 
jobben eller i privatlivet, sA er 
hun ailtid villig til A gi sitt 
ytterste for A hjelpe. 
Det at Norshov har sparket 

Terry fra sin stilling som leder 
har fort til mange sterke 
reaksjoner biant oss ansatte og 
tidligere ansatte. 
Vi er veldig stolte av Little 

Norway, som vi kaller 
paviljongen og hAper at dere 
forstAr hviiken fortvilelse og 
uro denne saken har skapt. 
Vi alle hilser til dere der 

hjemme og hAper at denne 
saken kan bli lØst pA en tilf-
redssiiilende mate for oss alle, 
A vAr paviljong fortsatt vii 
viere den beste paviljongen i 
Epcot Center og en kjemperek.. 
lame for Norge. 

Teknisk styre 
avventende til ROAF 

Nye menighetsrád I 
Enebakk og Marl menigheter 

I gt "fta med promille 



Kiare til a ta imot gjestene til gârdsdagens ãpningsfest. 
Fra v. Bent Antonsen, hennes bror Kjell, som nà liar 
fdtt et godt tilbud pa Skrenten, og Anita Toverud, som 
sammen med Bent og Jan Peter Hegg utgjØr styrings-
gruppa for boligen. 

Fir ikke bygge pi hytte 
BygningsnAdet bar nA gilt PAl 
Thoresen pA Kjellgard i Ytre 
Enebakk grønt lys for A heve 
taket over venandaen pA hytla. 
Tidligene i Ar avslo bygning-
srAdet søknaden hans am A fA 
bygge pA hytla, under hen-
visning Iii vedtatte kommune - 
planbestemmelser. Thoresen 
pAkiaget avslaget, og viste til at 
pAbygget ble mindre enn det 

som var angitt i sakaspapinene, 
ban søkte da samtidig subsi-
dirl am A fA heve veranda-
taket. Da bygningsrAdet 
behandlet Thoresens kuage 

Fr. foreslo øyvind Strom, 	p A 
godkjenne den oppninnelige 
søknaden, men bare Ire rep-
nesentanter stemte for dette 
forslaget 

Bare smil og glede pa Skrenten i gàr. Fra v. Bent An-
tonsen med Marit pa fanget, Jan Peter Hegg og Anita 
Toverud med Victoria pa fan get. 

t godt hjem, fullt 
av kjoerlighet 
To ressurspersoner I til-
legg til prosjektleder Jan 
Peter Hegg stiir sentralt i 
etableringen av 
"Skrenten": Bent 
Antonsen og Anita 
Toverud. Solid erfaring 
med psykisk 
utviklingshemmede, 
kombinert med varm 
omtanke for 
medmennesker har vrt 
dnvkrefter i en utrolig 
personhig innsats for 
prosjektet. 

- Her bar det ikke wert snakk 
om ni til fire jobb i etablerings-
fasen. Ogsâ familien bar stAt 
bak og slultet helhjertet opp om 
arbeidet med "Skrenten". - 
Ellers kunne bvi jo ikke ha stAtt 
pA slik, sier Bent, som i likhet 
med Anita synes det en fantasti - 
sk A fA were med pA dette. De 

gleder seg faktik til hver 
arbeidsdag pA "Skrenten".- Selv 
am vi ikke hadde Inuffet hve-
randre for vi kom hit i mai, sA 
bar det vist seg at vi er et godt 
team. I oppbyggingsfasen bar 
del vist seg at vi er enige om 
det meste, sier Anita Toverud. 
OR bAde hun og Bent Antonsen 
kjenner disse ungene. De bar 
gAtI Ut og inn av hjemmet mitt. 
BAde egne unger, og deres 
bekjente bar hatt avlaslingsar-
beid. Selv har jeg ogsA fAtt god 
erfaring gjennom A were med a 
ta ansvar for min bror, Kjell., 
som nA er en av de som bar et 
tilbud pA "Skrenten" 
Bent og Anita starlet app pA 
null, da de skulle bygge app 
aaavlastingsboligen. - Vi startet 
med a pusse app kjøkkenet, 
forteller Bent. Det 10k folk fra 
kammunens vedlikeholdsavde-
ling seg av. Møbler ble kjøpt 
inn, alt pA rimeligste vis. 
Fantasien er tatt i bruk.Gardiner 

ble kjøpt inn og sydd. Sengetøy 
skulle pA plass, service. Noe bar 
A tall med hjemmefra, noe bar 
andre kommel . Blant annet 
fikk vi masse leker av 
enpolitiker i helse og sosialsty-
ret. 

NAr del gjelder selve tilbudet 
for klientene, legges det opp Ut 
fra foreidrenes ønsker, og man 
bar ogsA kantakt med og vei-
ledningfra Dagbo. 
- Del er et godt samhold 
mellom ass og foreidrene, sier 
Bent. - Vi legger app til a holde 
Apne foreldremøler 2 - 3 ganger 
i Aret, men ogsA bar løpende 
kontakt med foreidrene til de 

- Selv om vi er personer 
tilknyttet avlastningsboligen, er 
vi veldig sArbare. I dag ble 
f.eks, en syk ,og min sønn og 
svigerdatter stilte opp. Vi er 
imidlertid ikke tier enn vi bør 
were her, sier Bent. - Det er 
ikke bare A fA inn flere folk hel - 

ler. En side av saken en at man 
antagelig bør ha went litt bonti 
slikt arbeid pa en ellen annen 
mAte. Man ma ha tAlmodighet 
til A gi kjrlighet og masse kos. 
Det en hell nødvendig. 
Klientene skal ha et hjem A 

kamme til. Og del skal were et 
godt hjem som de trives i. Ikke 
alle bar sprAk. Vi mA lre ass a 
bIke tegnene deres. Det en 
utnolig hva vi etterhvert forstAn. 
For de gin seg ikke for vi bar 
skjØnt hva de mener. 

- n grunnsten i 
HVPU - ansvaret 
Flagget var pa plass, og 
bordet pyntet med 
blomster og levende lys 
da "Skrenten 
avlastingsbolig pA 
Kronafeltet i 
Kirkebygda ble offesielt 
Apnet mandag . Og etter 
at snora var khippet, ble 
begivenheten feiret med 
kaffe snitter og bløtkake. 
Og man hadde all grunn 
til A feire! 
Boligen en butt et godt hjem for 
de seks PU klientene sam 
bruker det.. Lyse trivelige rom, 
stuer med hjemlig atmosfne. 
Her van intet institusjonspreg. 
Alt vitnet tvent imot am den 
varme og omtanke sam 
styningsgruppa bar lagt i 
pnosjektet. Jan Peter Hegg, 
Anita Toverud og Benit 
Antonsen bar all Eere av det til - 
budet de i samarbeid med 
kommune og fylkeskommune 
bar etablert pA rekoiltid. 
SA visste da ogsA helse of sosi - 
alsjef Inger Haagaas A rose 
styringsgruppa, da hun Ønsket 
velkommen til Apningen.-
Hadde det ikke went for Jan 
Peter en del ikke sikkert vi 
hadde stAtt den vi stAr i dag, sa 
Haagaas. Hun utnykte fonøvrig 
star glede over at man i saman - 
beid med fylkeskommunen 
hadde kiart A etablere dette til-
budet, og hApet pA fortsatt godt 
samanbeid med fylket i vide-
reføringen av tilbudet. 

Foredirerepresentanten Hans 
Birch sa at den viljen og evnen 
til handling som var lagt for 
dagen, paralelit med plan-
leggingen av Skrenten lovet 
godt for fremtiden, og at etab-
leringen plassenen Enebakk 
langt fnam i forhold til andre 
kommuner. - Og de som driver 
boligen kjenner vi godt fra for. 
Vi vet vi kan stole pA dere, og at 
dere er glade i A arbeide med 
mennesker. 
-I en lid med turbulent Økonomi 
hAper vi at dette tilbudet er 
kommet for A bli. "Skrenten er 
grunnstenen i HVPU - ansvaret 
sa ban. 
Og am ikke dinektør Egil 
Egeland i fylkeskommunens 
HVPU avdeling kom med 
konkrete løften am okonomisk 
oppfølging kunne ban i alle fall 
fortelle at hans seksjon i fylket 
hadde foreslAtt en avsetning pA 
10 millioner til tilskudd, blant 
annet til HVPU - tiltak i 
Enebakk. Han torde imidletid 
ikke love at dette yule bli fulgt 
opp i den endelige 
budsjettbehandlingen. Han 
hApet imidlertid A bli i stand til 
A følge app tiltaket, blant annet 
med støtte til neste Ar. 

- Ogsa ordfører KAre Kjølle sa 
at med etableringen av 
avlastningsboligen kommer 
Enebakk Iitt pA forskudd i til-
retteleggingen for HVPU refor - 
men. - Det en en star dag at 
dette, som vi bar hatt planer am 
i Ire Ar, i alle fall jeg, nA er butt 
en realitet. Det viser at fantasi 

gjør at man nAt lenger. Kjølle 
gratulerte fra kommunen med 
gedigen 'sjokoladegave". Jan 
Peter Hegg kalte boligen et godt 
eksempel pA felles engasjement 
pA alle ledd - Alle trodde pA del 
de holdt pA med. Og man bar 
klart A skape noe som gir 
boligen preg av et hjem, sa 
Hegg, og takket alle fra 
administrasjon og fylke til 
fotfolket for innatsen i dette 
arbeidet. 

- Takket were rask 
saksbehandling og en 
enestAende jobb fra administ-
rasjonens side bar dette wert 
mulig, sier Hegg. - Men ikke 
minst bar de som er tilknyttet 
boligen gjort en fenomenal 
jobb. 

Det en viklig at vi i forbindelse 
med etableringen av "Skrenten" 
bar fAtt rustet app personalet. 

Det er sArI tultrengt nA for 
virksomhetsplanen for til-
bakeføring trer i kraft. NA ligger 
vi i fonkant og vii ha god 
erfaring A bygge pA. 

Hegg fonteller ellers at man 
samarbeiden med Dagbo am 
opplegge for noen av klientene. 

Og man legger app til en bevi-
ssl bruk av lokalmiljØet. 
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og 

parafinbrenner 
med termostat 

Eksperter orienterer 
om Jotuls Betha Combi 

og fyringsokonomi. 

 

Stasjonsveien 7, Strom. U. 06!81 43 50 

Vi vet hva du trenger 

 

Olav C. Jensen 
S Son AIS 

MYRFARET 2, 1400 SKI. TLF. 09-87 14 57 

RDRLEGGERBUT!KK 
EGEN RØRLEGGERAVDELING 
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Norema kjøkken, bad, 
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Noremabutikken 
Askimvn. 6, (over Ma 

TIf. 09/83 
MAN-FRE. 10-17 
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Tar smâ og stori 
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/ Stormyrvelen 47.. 
112006 LiHestrem 

Gustaysberg Servant 
for montering pa vegg 
eller søyle.0 

NA 485,- 

Gustavsberg Klosett med 
S-Ids og trykknappsyling. 
Pns uten sete og lokk. 

4A 1.535,- 
( 
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w VYS COMFORT A$ 

STORT  ELLER LITE BAD ? 
Gustavsberg er 10sningen! 

Gustavsberg Oval Servant 	 10 
for nedfelling i benkeplaten. 	J!.. 	11111110111 

NA  1 .030,- 	H 

III" 

	/ 

Gustavsberg Servant 
for meget smt rom. 

NA 350,- 
"Veig riktigporselen - 

du skal leve med det i 
mangeâr!" 

Gustavsberg 

v/Essostasjonen• 1820 SPYDEBERG 'Telefon (09) 83 89 89 
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BYGGEPLANER? 
Vi tegner nybygg, tilbygg, garasjer, hytter 
etc. Ordner papirmella fram til godkjerit byg-
gesak. ByggeIedeIse/oppføging. 
Regulerer og prosjekterer tomteomráder. 
Star for opparbeidetse av vei, vann, avløp. 
Oppmálingsarbeider. 

Vi fører ogsá meget rimelige gjerder I imp-
regnert trevirke. 

Bygg og Plan AS 
Bjornsonsgt. 27, Lillestrøm 
TIf. 06/80 02 90 
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NY GARDINBUTIKK I LILLESTROM 
Apningstilbud: 

Sateng metervarer fra kr 2950 
Indisk bomull fra kr 30. 	2' Hjemmeservice 

KjØkkenfag fra kr 179 - - Gratis mâltaking 
2 God service 
2' Kvalitet 

VELKOMMEN Jima 	2 Alle priskiasser 
'Irardin bar 2' SØm 

i Brogt. 10, Lillestrøm, vis-à-vis kinoen. TIf. 06/81 17 77 
Apningstider: 9.00-18.00. Tors. 9.00-19.00. Lør. 9.00-14.00 

host 91Pflu huset en ny var! 
SE VARE FANTASIPRISER  -  NOEN EKS.: 

DORER 
Ytter- 
dOr 
Nr 199 
Teak 
Teti 

Ekstrapris. 

I  

I 	 Utvendig 
kjeHerdor 
rn/glass og 
tett . 	Sir. 90x200 

Ekstrapris. 

Sikker- 
bets dOr 
Str. 80/90x 
200/210 cm 
Listepris 
3770 

Ekstrapris. 

Balkong- 
dOr 
Str. 80/90x 
200/210 cm 
Listepris 
3385 

Ekstrapris. 
J. 

28000- 2295.- 1995.- 2600.- 

Lade 
ytterdør 
Hvt 
Str. 90/100x 
200/210 cm 

---- 

. 
.. 

Furu '- llings- 

heltre 
Str. 80x200 

80x210 

Ekstrapris: 

Illnotnn nuuuw. 

ytterdOr 
Teak 
Tett 
Str. 90/10X 
200/210 cm 

Ekstrapris 

A  

flj•f 
•UUOIW 

ytterdOr 
Teak 
rn/glass 
Str. 90/100x 
200/210 cm 

Ekstrapris: 

- 
-. 

Ekstrapris: 

6953 5800.- 4995.- 4500.- 
Apningstidep:8.30-18.30. Torsdag 8.30-18.00. lørdag 8.30-13.00 

BEIJER Block Watne Byggshop har skiftet navn til Beijer 
Byggevarer, som er et heleid Electrolux-seiskap. 

VERPET - Vestby 

b
Beijer Byggmaterialer AB er Sveriges storste yggeiarer 	byggevarekjede. For deg betyr det et enda bedre og 

En kjede i utvikling. 	
større utvalg av kvalitetsprodukter til hus og hytte. 

- hf. 09/95 04 00 - 95 23 30 	 AIle priser er inki. rnva. 	 Utlári av tilhenger. 



Søndagsskolen pa 
Betel, Ytre Enebakk 
Sondagsskote hver sondag kI. 10.00. 

8. okt. ki. 10: HØsttakkefest 
24. okt. - 29. okt.: Barnas Uke, mØter  hver dag 
29. okt, ki. 10: FamiliesØndagsskole 
3. des. ki. 10: Adventfrokost 

24. des. ki. 16: Juleandakt 
28. des. ki. 17: Juletrefest 
Alle barn, med eller uten familie, Ønskes veikommen til 
søndagsskolen. 

Menighetssamling 
Lonangsheld 

* Torsdag 5. oktober ki. 19.30 pa Bjerkely misjons- 
senter. 

* Ungdomskoret Synxigus deltar. 
* Kollekt. 
Velkommen. 

Fotballgruppa 
skal avholde ársmØte 24.10. pa Mjr 
u.skole ki. 19.00. 

Forslag ma vre styret i hende innen 17.10. 
Styret 

Allidrett 
Vi minner om at allidretten har startet. 
Ledige plasser gruppe 3. 
Alcjersklasse 1982. 

Torsdag ki. 17.00 pa Mjrbanen. 

Enebakk 
Kunsttorening 
àpner galled I forretningssen-
teret Ytre 1. 

Kunstner som presenteres er: 

Arne Martinsen 
Utstillingen ãpner Iørdag 7/10 fra kI. 12.00-16.00. 

Apningstider: 
Sondag 8/10 	  kI. 16.00-20.00 
Tirsdag 10/10 	  kI. 12.00-16.00 
Onsdag 11/10 	  kI. 12.00-16.00 
Torsdag 12/10 	  kI. 12.00-16.00 
Lordag 14/10 	  kI. 12.00-16.00 
Sondag 15/10 	  kI. 16.00-20.00 

Stikk for øvrig innom wire nye lokaler I senteret. 
Det skjer stadig noe der, se/v om det ikke er Ut-
stilling. 

RELIGIOSE MOTER 

-IL Bibel- og misjoNsuke 
10.15. okt. 

pa Misjonshuset, Vâglivn. 7, Ytre Enebakk kl. 19.30: 

Ti. 10. okt. Odd Lund: <,Et liv i lyset>>. Sang: Nils Finne. 
On. 11. okt. Gunnar Øvstegârd: -Fra bØnnens verden>. 

Sang: Ella, Unni, Undis, Solveig. 
To. 12. okt. Olav Uglem: <<Kristi gjerning i dag>>. Sang: 

Misjonskoret. 
Fr. 13. okt. Carl Fr. WisiØff: <<Hva er vekkelse>>. Sang av 

<<Sendebud>> fra Misjonssalen i Oslo. 
SØ. 15. okt. kI. 19.00 Misjonsfest. Tale v/Knut Lmdaas: 

<<De venter>>. Sang: Vekkelseskoret. 
Bevertning. 

Emaus 
4V NL Misjonssambandet 

MØte ons. 4. okt. ki. 19.30. 
Misjonsskoielrer Jens Olav Mae-land og elever fra Fjell- 
haug skole deltar. 
Kaffe. 
Velkommen. Menighetsrädsvalg I Enebakk 

Sondag 8. okt. 1989 er det vaig pa menighetsrád for Man 
og for Enebakk sokn. 
En kan avgi stemme slik: 

For Mari sokn: 
I Mari kirke. Fra gudstjenestens slutt (Ca. ki. 12) og fram 
til ki. 15. 

For Enebakk sokn: 
a) I Enebakk kirke. Fra gudstjenestens slutt (Ca. kl. 12) 
ogfram til kl. 15. 
b) I Stranden bedehus, Flateby. Fra gudstjenestens 
slutt (Ca. ki. 18) og fram til ki. 20. 

Stemmeberettiget er den som har bopel i vedkommende 
sokn, er oppfØrt i det statsborgerlige manntall og dess-
uten er medlem av Den norske kirke. 
MØt fram og avgi din stemme! 

Menighetsrâdene 

Sko/ DriII-korps 
Har du lyst til a bli drilljente/-gutt? Vi 
har opptak pa Kirkebygden barneskoie 
den 5. okt. 1989 ki. 18.00. Aldersgruppe 6 
til 10 Ar. 

Styret 

Enebakk kommune 
Ligningskontoret 

5. oktober er skatteoppgjØret klart, 
og avregningen kommer i posten snart. 

Lista er ferdig, og den ligger pa bordet, 
bare stikk rnnom ligningskontoret. 

Er du ikke fornøyd med det vi har gjort, 
kan du sende en skriftlig kiage fort. 

26. oktober er kiagefristen ute, 
rnnen den tid <<ma du vre i rute>>. 

Innen denne dato ma du ha betalt, 
for da er RESTSKATTEN ogsa forfalt. 

REST over <<tusen>>, pa to du kan dele, 
PENGER TILBAKE, du far det hele. 

Opplysningene kommer i skatteoppgjØret, 
SJEKK DETTE, er du i tvil, LA OSS FA HØRE. 
Ligningskontoret 	 Kommunekassa 
09/92 64 61 	 091926060 
PS 
Ta vare pa ligningsattestene du far, 
de kan du trenge senere âr. 

KUNNGJØRINGER 

Enebakk Pensjonistlorening 
har mote pa Herredshuset 11. okt. ki. 17.00. 

Underholdning av Frisk Luft 
Velkommen til nye og gamle medi. 

8 	
U 

økonomisk som mulig. Det 
betyr biant annet at man vii ned 
pa et kontor i hver kommune . I 
forbindelse med at kommunen 
gâr over til en annen bank, vii 
det derfor vre naturlig a vur-
dere hvorvidt man skal opp-
rettholde to kontorer i Enebakk. 
Wahl Ønsker imidlertid ikke a si 
noe om hvilket av bankens 
kontorer i Enebakk som 
eventueit blir lagt ned. Wahl 
legger, ikke skjui pa at 
kommunen er en betydelig 
kunde for banken. Pa den andre 
siden antar han at ABC banks 
beliggenhet i Kirkebygda betyr 
noe for kommunen. Han sier 
ogsâ at dersom man gar ned pa 
et kontor i Enebakk, vii dette 
selvsagt bety noe for arbeidsp-
iassene i banken. I den 
samenheng forteiler han at 
bankens kontorer i denne 
regionen allerede har svrt 
høye personalkostnader. 
Et annet moment banksjefen 
trekker fram er at det kanskje 
har vrt lettere for ABC bank 
nâr de skuile gi et tilbud a vite 
noe om kostnader og inntekter 
til kunden, enn for DnC bank 
som kanskje ikke ser alle 
forhold pa same mate. Han 
anser ikke DnC banks tilbud 
som bedre enn ABC - banks, 
men han synes det er helt 
naturlig for en kommune som 
vii drive økonomisk fornuftig a 
vurdere sin bankforbindeise. 
Râdmann Bjorn Halvorsen sier 
at det rent økonomisk ikke er 
tvii om hvilket tilbud som er 
del beste for kommunen sett 
rent Økonomisk.- Mm 
opprinneiige innstilling i denne 
saken var imidietid en annen, 
men formannskapet vedtok at 
vi skuiie innhente anbud, og det 
har vi da gjort.Aile bankene har 
butt behandiet riktig a rettfer-
dig i denne runden, og det beste 
hadde selvsagt vrt om ABC 
bank hadde stit med del beste 
tilbudet. Nâr del gjelder 
hvorvidt DnC banks tilbud er 
basert pa null profitt, og 
kanskje vii endres fort, antar 
jeg at alle tilbud vi na har fatt 
er svrt gunstige fordi alle vii 
ha kommunen som kunde. Om 
en eventuell nedieggelse av et 
av ABC banks kontorer i 
Enebakk, sier Halvorsen at man 
ikke vet hva det vii bety for 
kommunen a miste tiibudet 
f.eks. i Kirkebygda,men at det 
kiart vii ga utover servicen 
overfor bankens kunder i 
bygda. Politikerne ma nâ vur-
dere hva de eventuelt er villige 
til a betaie for a oppretthoide 
den servicen, sier râdmannen 

El 
Del viser seg at2098 personer 

mA betale en restskatt pA 
tiisammen 25 millioner kroner. 
Det blir en gjennomsnitts 
restskatt pA disse pA 12.200 
Den høyeste restskatten er pA 
630.000. 
3124 heldige fAr tiibakebetait 
tiisammen 18 miiiioner i skatt. 
Den stØrste tilbakebetalingen er 
pA 206.000 kroner. 
1 1988 hadde Enebakk et 
ligningsantall pA 6585. Av 
disse 5174 aktive skatteytere 



Enebakk HV 
Ungdom - jenter og gutter 

Enebakk HV har inntak av ung-
dom mellom 16 og 18 àr til ung-
domsgruppa. 

Hyggelig miii 0 - 1rerikt. 
Muligheter for videre utdanning og avansement 
innen Forsvaret. 
Interesserte bes kontakte: 
U.leder: Trond W. Botness, tif. 92 45 50. 
Eller ass. u.leder: Siw Sterner, tif. 92 45 81 e. ki. 
18.00. 

HAndballkamper 
I MjarhaIIen 
sondag 8. okt. 

13.00 J10 Enebakk - Langhus 2 
13.40 J12 Enebakk - Vestby 3 
14.35 J12 Driv 1 - KrAkstad 
15.30 J14 Enebakk 2 - DrØbaklFrogn 2 
16.25 J14 Enebakk 1 - Nesodden 2 
17.20 J14 Driv - As 2 
18.15 J16 Enebakk - Vestby 2 

Arsmøte I 
friidrettsgruppen 
avholdes i klubbhuset/Drivplassen den 24.10.89 

ki. 19.00. 
Forsiag til ãrsmøtet ma vre styret i hende senest 17/10. 

Styret i friidrettsgruppa 

Navnefest 
Human-Etisk Forbund i Akershus arran-
gerer Navnefest i StrØmmen  Kino 
LØRDAG 21. OKTOBER KL. 15.00. 

Informasjon og pAmelding tif. 06/83 33 60. 

STILLING LEDIG 

Enebakk kommune 
LrerstiIIinger i grunnskolen 
FØlgende stillinger blir ledige: 

1. Kirkebygden skole, 1 - 6, tif. 09/92 6113. Oppsigelig 
normalpost. Tiltredelse sá snart som mulig. 

2. Ytre Enebakk skole, 1 - 6, tif. 09/92 6148. Vikariat, 16 
tlu, i tiden 03.0 1.90 - 22.06.90. 
Posten er vesentlig tillagt heimkunnskap. 

Nrmere opplysninger ved rektor eller skolesjefen, tif. 
09/926060. 

SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemál 
sendes Enebakk skolestyre, 1912 Enebakk, innen 
17.10.89. Oppgi tlf.nr. privat og pa arbeidssted. 

Skolesjefen 

SPORT 

Fotbalikamp, jentep 
LØr. 7.10. ki. 11.30. LillestrØm stadion. 
Bronsemesterskap. 

10.59 
10.19 

10.04 

S 

Enebakk Idrettsforening 
A-kamp 4. dlv. 

' Enebakk - Holter 
Sted: Enebakk stadiori 
lørdag 7.10. kI. 15.00. 

Sydame - hvor er du? 
Jeg trenger hjelp til a sy ut bunaden. (Godt sØmningsmonn). 

Ring 09/92 53 88 

Telefon (09) 92 62 76 
Telefax (09) 92 60 94 
Mobiltelefon 094 - 17 467 
Personseker 096- 17 139 

Egil H. Jorgensen 
Byggveien 10 . N-1912 Enebakk 

TIL SAWS 

TIL LEIE 

Leilighet til We 
pa Flateby 

i underetasjen av fly enebolig. 
Leiligheten er pA 96 m2, samt hage og stor parkeringsplass. 
Egen infigang. 
Inneholder: Gang, hail, kjøkken, 1 (2) soverom, bad, vaskerom 
og stue. 
Leie kr 5 000.- pr. mud. 
Ligger sentralt til handlesenter, buss, barnehage, park 
og skole. 
Visning etter avtale, tif. 92 84 98. 

Kirkebygden 
Leilighet, 50 m2, til leie fra 1. nov. Depositum kr 10.000,-. 
Leie kr 2.500,- pr. mnd. 

Tif. 92 72 26 

E L E T 1 E U 

Alt av reparasjoner 
utfores hjemme hos Dem 

eller pa verksted 

KjoI, frys, vask, 
oppvask og komfyrer 

Saig - service og montering 

Optisk synsprove 

Kontaktlinser tilpasses 

Timebestilling 

As 	Ski Optiske C 
Princesshuset, 1400 Ski 
TIf. 09/87 05 24 

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

Pimpernell poteter 
til vinterforsyning. 

Henv. tif. 92 84 77 

jnitt- 
Resultater 
2.terreng- 
karusell 
Jenter 7 fir 
1 Tonje Berg 1,59 
2 Christina Bakken 2.10 
3 Nina Kristiansen 3.17 

Jenter 8 fir 
1 Silje Stener 2.05 
2 Anette Koistad 2.22 

Gutter 8 fir 
1 Michael Teffertiller 2.02 
2 Bjorn Thore Langnes 2.08 
2 Stian Olsen 2.08 

Jenter 9fir 
1 Maria Sook Spjeldnes 1,48 
2 Siri Michalsen 1.49 
3 Marianne Andersen 1.56 

Gutter 9 fir 
1 Birger Godvik 1.42 
2 Thomas Rundtom 1.45 
3. Cato Myhrvold 1.48 
4 Hâvard Nordli 1.49 
5 Stian Fossum 1.54 
6 Hasse-Andre Vestli 1.58 
7 Kenneth Ohlberg 2.06 
7 Askild BØ Andersen 2.06 
9 Herman Smith 2.09 

Jenter 10 fir 
1 Maigrete Mangen 
2 Veronica Stener 
3 Anita Stener 

Gutter 11 fir 
1 Reidar Gravlien 
2 Fredrik Langnes 
3 Terje jemterud 
4 Peder B Godvik 
Jenter 11 fir 
1 Anett Olafsen 
2 Charlotte Ulfeng 
3 Stine Jansen 
4 Cathrine Koistad 

Gutter 12 fir 
1 Erlend Bø Andersen 

Gutter 13 fir 
1 Stian Helle 
2 Glenn H Skillebekk 
2 Pal Christian Eggen 

Jenter 14 fir 
1 Trude Bakken 

Jenter 15 fir 
1 Siri Marsdal 

Gutter 15 fir 
1 Kenneth Helle 
2Espen Olafsen 
3 Jon OlaEggen 
4 Ronald Brunstrøm 
5 Jan Erik Kristiansen 
6 Thomas Olsen 
7 Jon Edvard Fossum 

Gutter 16 fir 
1 Morten Enger 

Menn 18-35 fir 
1 Harry Olafsen 
2 Sverre Gjestang  

ARBEID UTFØRES 

Skogsved til saigs 
30 og 60 cm blandingsved, hentet eller tilkjØrt. 

Henv. tif. 92 44 25 eller 92 49 20 

3.24 
3.33 
3.42 

3.04 
3.26 
3.33 
3.34 

7.02 
7.57 
8.16 
8.54 

8.40 

7.12 
7.27 
7.27 

13.35 

15.03 

10.28 
11.14 
11.27 
11.31 
11.54 
13.36 
45.43 



MARKED 

I-lAD DL) NO) Dv VII 
SELCE - ELLER I-JOVE 

30.- . 	 .-.. 

326 tolvere 
hver uke 
ble i gjennomsnitt utbe-
talt 11987. Det er lettere, 
matematisk sett, A vinne 
toppgevinsten I tipping 
enn noe an net lands-
dekkende spill. 

T1PPING-€ 
ga 719 millioner til idrett 
og forskning i 1987 

COMFORTBUTIKKEN 

med installasjon- 
service 

SKI STASJON 

EN 
	

!"'EN 
KJEPPE 

Tor Veiteberg A/S 
Aut. rorleggeriirma 

0 
	BREDA INDUSTRIBYGG 

KJEPPESTADVEIEN SKI 
TELEFON 87 35 06 
TELEFON 870020 

Ski 
Bc0rvclscsbi. r CHRSTENSRUD EFTF.  

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

Hele døgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byr!o 
gjennom 60 lLr 

-o 
r 

Nr 
det gjelder 
gIc' 

Alt  
dører 
og vinduer 
til rimelige 
priser. Speil. 

Alt I glassarbeid 
utføres. 

RING
06/814733 
06/81 6838 

lilies früm 
Vindi, & Glass A/S 

(1101. VILLA CLASS A/S) 

Serumsgt. 38, 2000 Lillestrem 
Dører - Vinduer - Speil - Alt i glass 

Arvepenger til 
oppussing 
Formannskapet har enstemmig 
godkjent at sykehjemmet far 
bruke 50.000 kroner av 
opptjente renter pa 145.000 
kroner pa Glommaarven til 
levegg utenfor tredjeetasje pa 
sykehjemmet og til omtrekking 
av salong i 3. etasje 

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

Eller vii du vre med pa 
vàrt vennetreff? Kontakt 

Kristent Krisesenter, 
Postboks 76, 1912 Enebakk 

TIf. 09/92 72 31 

Unsker, Ieie/kjØpe 
hytte/hus i Ytre Enebakk. 
Tlf. 02/86 19 19 fra ki. 8 til 15 

TIL LEIE 

Minigraver 
til leie. 

Henv. HE 92 88 95 

Norsk skogkatt 
(hunn) gis bort grunnet al-
lergi. 

Tif. arb. 92 60 01 
Privat 92 65 42 

Kontaktlinser 
tilpasses 

Timebestilling: TIf. 06/81 43 91 

LILLESTRØM 
KONTAKTLINSEINSTITU1T A/S 
Storgt. 21 (Fjellberghjornet) 

OPTIKER 

OLAV KJØLBERG 
CEIR KJBLBERC 
M.N.K.F. - M.N.O.F. 

BEGRAVELSESBYRAER 

j311 
0 gSCt 

I 

I 

DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
TIf. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DOGNVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 92 41 24 

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

DØGNVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
TIt. 92 63 58 

MobiltIf. 094/95 547 
DØGNVAKT 

Tjen fra kr 100 000 
ekstra i äret 
Kontakt oss for 
nrmere info. 

OPPTOPP, Horgstien 10, 
3250 Larvik 

TIf. 034/24 782 

VEDLIKEHOLD 
MODERNISERING 
NYANLEGG, 

Se Or utstilling 

av sanh1r-

utstyr - 
kjokken-
innredning og 
baderoms-
møbter. 
FINANSIERING 

N 

 

VARME A/s 0 

 

AUT VVS ROLEGGU 

Strømsv. 100. Strømmen 
Tit. 06/81 45 97 - 81 45 98 

KJOP 005 HOS FA5050NEN KJOP 0)15 005 FAGMANNEN 

"Nesten nye" Volvo 300 
82 Volvo 343 DLS, blà, 110.000 km kr 	49.900,- 
84 Volvo 344 DL 14, gronn met., 65.000 km kr 	64.000,- 
84 Volvo 364 GL, blá, 77.000 km kr 	75.000,- 
84 Volvo 364, merk blä, 92.000 km kr 	69.900,- 
85 Volvo 363 GL. solv met., 57.000 km kr 	81.070,- 
85 Volvo 365 GLT, soltak, hvit, 88.500 km kr 	96.000,- 
86 Volvo 363 GL, gronn met., 70.000 km kr 	89.000,- 
86 Volvo 343 DL 1,4, gronn met., 66.000 km kr 	75.000,- 
87 Volvo 363 GL,hvit, 28.800 km kr 104.000,- 
87 Volvo 365 GL Spirit. rod, 11,111 km kr 119,101,, 
88 Volvo 365 GL, kat., hvit, 24.470 km kr 132.750,- 

Priser,e or inkl. reg.avg 

VOIATO RENAULT Vi tilbyr ogsa: 
- Gunstig tinansiering . 14.5% nominell rente 
- Enkel og rimellg Volvo Forsikring 

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

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

M,\IA- I fLx~ 

g o 
Isbergs 

s&,:qF C4EP C'NSEuSE' 
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FYRINGSOLJE • PARAFIN 
• AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice - 

v/Bjørn Brodholt, Tomter 
W44L.. TIf. 9226 10 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

'
VINN OPPTIL 
5 PENGEPREMIER 

SA PAMME LODD! 

4engel@Mriet 

Har du hatt besøk av 
innbruddstyver I sommer? 
Kan vil hjetpe med sikring av din bolig/bedrift? 

j leverer tnnbrudds- og tyverialarmer 
med mulighet for brann og vannlekkasje-
varsllng til boliger og bedrifter. 

Fra kr 2.799- inki. ma. 
Kontakt Arne Mila for nrmere informasjon cv. 
tilbud. 

Vi uiorer for øvrig alt innen DATA-. TELE- og 
ELEKTROINSTALLASJONER for liten og stor. 

 

elektro 
centeret as 

 

Avd, Lillestrøm: C/o Competansesenteret. \'ektertorget, Kirkeet. I 
I If 06/80 05 90 Mobil 094/35 04 
Aid. Oslo Strørncsn 266 TIt 02R2 29 00 Mobil 030/24 623 

— V&R F&GKUNNSKAP — DIN SIKKERHET — 



CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

OppI€ring pa b/I 

Teor/kurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

SPESIALFORRETNINGER 

TEPPE - ENGROS A/S 
ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

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

EIENDOMSFORM. 	 RAMMEVERKSTED 
	

RORLEGGER 

IgUt!t. 	 11 

ENEBAKI( Bit V[RKSTEIJ 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bàtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

Galieri Nygard 
Flateby - tlf. 92 80 80 

EIENDOMSFORMIDLING 
Vi ordner LAN 

for kjoper/selger 
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

1912 Enebakk. TIf. 9271 60 

Galleri - innramming 

GulLmedalje I innramming i 1989 

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

J]I1I1F. 
FIuhFFIl 

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

KjOpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
Bevlllingshaver: Ado. Helge A. Tryb 
Fjellvoien 55, 1914 Ytre Eeebakk 

lIt.: 09/9255 70 

SolfleimSsen 
ALARMILLEKTRISKE  1g12Enebakk 

SIG NALANLEGG T!f.09/925420 

SIKKERHETSUTSTYR 
VIDEOOVERVAI(ING 
EL REPARASJONER 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

Erling Rod A/S 
1800 Asklm 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjøp din nye el/er brukte bi/ hos oss. 
TIf. 88 16 15 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 9281 24 

Bolt Nssvoid 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGG OG ANLEGG 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Sa/gav 
meda/jeskap og innrammede akvarel/avtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

REGNS AP 

ebakk 
dgelynst 

TIf. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SR R.registrert 
regnskapsfører 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rAdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74 

Enebakk rørleggerbedritt 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 
Utleie av lensepumper, vannsuger 

og høytrykksspyling. 

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

TANNBEHANDL. 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTE KN IKE RM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

ER 
Godkjent regnskapskontor 

Erik kjelgaard ELEKTRIKER 

 

INNBRUDDSALARM 
CALLI NGANL EGG 
BR AN N VEAN 

 

FRISØR TRAFIKKSKOLE 
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 

Man.-fre. 9.00-17.00 
Tors. 10.00-1900 

Lor. 9.00-14.00 

DAME-OG 
H ER A E F A ISOR 
SOL— PARFYMERI 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

, 	1912 Enebakk 0' 
	Lennestadvn. 5 
	

TIf, 09/92 6543 
Mobil 094/37 548 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, retiabilitering 

og modernisering 

Fast pris 

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

SPESIALFORRETNINGER 
Laste- 09 person bilverksted 

pa Rud Industrifelt 

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

utforer alle typer jobber 
till en rimelig pris. 

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Klasse A - Kiasse B 
Teorikurs - KjØretimer 

Om nodvendig møter Vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fylimasse 

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

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt / mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

,ietfaL/ ..oklu/)o o y _j9'(ok. t.e,/o) 

Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 
TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

* Saig og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

    

KVIKI( RENS 

I&zziama S 1C 1D1 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

Brodrene Sandâs A/S 
Transport - dumperbil og bil m/kran. 

Pukk - sand 
Korn, gjodsel og kraftfôr 

1911 Flateby 
TIf. 09/92 88 71 - 92 81 46 

Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

TOmrer- 09 snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

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

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

 

D.FREIIAG&COAS  

 

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrøm - Svakstrom 

Bil - Elektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk - tlf. 09/92 6294 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG . TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNM'JRER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

Tlf.09/92 4340 	Mobil: 094/30 295  

• Poliklinikk • Røntgen• Kirurgi 
• Lab.service S Oppstalling opererte dyr 

SKEOSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgard, Kjeller 
(Skilt fra Felon. v/flyptassen) 

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

-DROP-1W 8.30-14. Stengt helg. 



Bli fadder 
IREDD 

BARNA 
Tif: (02)41 46 35 

Politi- 
runden 
'frafikkuhell 

En enebakkmann slapp 
beldig unna et rundkast 
med bil natt til lørdag. PA 
rv 120 ca tre kilometer 
inn i Rlingen pA vei 
mot Lillestrøm, kjørte 
han i autovernet pA høyre 
side av veien. Bilen ble 
deretter slengt over vei-
en, og havnet i grøfta pA 
venstre side av veien. 

Føreren var alene i bilen, 
og kom seg skadefritt 
unna uheliet. Han stakk 
fra ulykkesstedet, og det 
var forbipasserende som 
varslet lensmannen. 

Mandag ble han tatt inn 
til avhØr, og førerkortet 
hans er beslaglagt inntil 
videre. 

Bilen ble totalvrak, men 
den var ikke forsikret. 

Nok en trafikkulykke 
skjedde natt til søndag. 
Da var det to enebakk-
ungdommer pA vei mot 
Enebakk, som kjørte av 
veien ved Myrdammen. 
Bilen de kjørte ble total-
vrak, men selv krabbet de 
ut av vraket og forsvant. 
Det var ogsA her for-
bipasserende som varsiet 
lensmannen. 

Søndag formiddag ble 
de pAgrepet, og brakt til 
legevakta. Den ene med 
brukket arm, og den 
andre med et kraftig sla 
i skulderen. Det ble ogs 
tatt blodprøve av sjAfø-
ren. 

Han som kjørte bilen 
hadde heller ikke fører-
kort. 

Beruset 
bilfOrer 

Søndag kveld ble en bilfø - 
rer stoppet i Kirkebygda. 
Han hadde ikke fØrerkort, 
og ble tatt med til 
Lillestrøm for blodprøve - 
test. Det er mistanke om at 
han var pAvirket av 
narkotika. 

Bilen er tauet bort, idet 
eierforholdet ikke var belt 
klart. Det forelA ogsA 
avskiutingsbegjr pA grunn 
av manglende avgifts-
betaling 

Aksj on for 
barns 
rettigheter 
I anledning verdensbarnedagen mandag, 
benyttet Kirkebygden barnehage anledningen 
til a slA et slag for Redd barna og for FN s 
aksjon for barns rettigheter 

Klokka ti mandag morgen var 
de pa plass utenfor Vardeberg 
med kakebasar. Foreldrene 
hadde sluttet helhjertet opp om 
aksjonen og bakt kaker til 
formâlet, og loddsalget gikk bra 
da Vignett var innom I tillegg 
til at ungene pa denne mâten 
samlet penger til Redd Barna, 
var det ogsâ lagt ut 
underskriftsliste slik at unger 
under 18 kunne skrive under pa 
et opprop om barns rettigheter. 

Det har skjedd mange 
hyggelige ting i Kirkebygden 
barnehage siden âpningen i 

august. En av diisse er et 
fruktbart samarbeid med vaig-
faggruppene i sløyd i niende 
kiasse ved Enebakk 
ungdomsskole. Ungdommene 
har snekret leker til 
barnehagebarna. Dyr og biler i 
solid trevirke er det butt, og 
onsdag morgen var 
ungdommene pa besøk for A 
overlevere lekesakene. Det ble 
da bestemt at samarbeidet skal 
fortsette, og noe av det ungene 
og barnehagen ønsket seg i 
neste omgang er en snekker-
benk og serveringsbrett til 
kjØkkenkroken. 

Tante Ingunn stilte opp sammen med barnehagebarna for, og sa get 

gikk livlig 

" Cést la vie " med 
lordagsfipent? 

Det er Bella Blomsters tidligere 
lokaler som kunstforeningen nA 
tar i bruk til Galleri. Foruten 
separatutstillinger skal fore - 
ningen ogsA drive kommi - 
sjonssalg, og leder , Eivind 
Jentoft, lover spennende tider 
framover. 
FØrste kunstner ut er Arne 
Martinsen fra Kongsvinger. 
Han skal stille ut malerier og 
akvareller. Martinsen har jobbet 
sammen med forfatteren Hans 
BØrli, og gitt ut bok sammen 
med ham. 

Stor aktivitet 
Det er for tiden høyt aktivi-
tetsnivA i Kunstforeningen. 
Lørdag fikk ogsA Flateby sin 
konditoriutsatilling . Forst ut i 

Nikkens konditori er Bjorn 
Christiansen, Eivind Jentoft, 
Viggo Karisen og Ingvill Solber 
Utstillingen skal vare i en 
mAned. 
- Meningen er at vi etterhvert 
skal veksle med utstillingene i 
bygdas konditorier, sier ider 
Eivind Jentioft 

Mye tyder pit at 
ungdomsklubben "Cést 
la vie " i Ytre om ikke sit 
lenge kan tilby diskotek 
pit lørdagskvelder ogsit. 

.Etter at Vignett forrige uke 
brakte reportasjen om 
tilstandene pA Senteret i Ytre, 
har Vannskiklubben henvendt 
seg til kiubbleder med tilbud 
om bistand . De vii stille folk 
slik at kiubben kan hoide Apent 
ogsA lørdagskvelder. Og de 
oppfordrer nA andre lag og 
foreninger i nrmiljøet til A stil-
le opp og slA et slag for 
ungdomsmiljøet i Ytre. 

- Vi ser veldig positivt pA 
vannskiklubbens henvendelse, 

sier kiubbleder Tore Tidemann i 
Ytre Enebakk ungdomsklubb. 
Dersom nok folk stiller seg 
viluige til A tra til, skal vi mer 
enn gjerne dra i gang discotil-
bud pA lørdagskveldene. sa 
langt har det ikke vrt mulig 
fordi vi ikke har hatt nok 
voksenpersoner til A sette inn i 
vaktfunksjonen. Med det posi - 
tive utspiilet Vannskiklubben nA 
har kommet med, ser vi imid-
lertid lyst pA mulighhetene for A 
kunne komme i gang. Vi 
begynner med discokveld alle - 
rede førstkommende lørdag 
hvor det ogsA blir konsertinns - 
lag fra vârt husband, og 
servering av gryterett . Klubben 
er selvfølgelig Apen for 
ungdomrnen i hele Enebakk. 

Kunstgallen
0 
  I 

Ytre - senteret 
Lørdag itpnes dørene til Enebakks nye 
kunstgalleri. Kunstforeninmgen har stãtt pit 
for et fast tilholdssted i flere Oar. Med 
itpningen av galleriet I Ytre - senteret før-
stkommende lørdag erman et godt stykke pit 
vei. 

Annonser leses 
av folk flest 


