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Hele bygd,-,, s guli gutter
Lørdag spilte
Enebakks guttelag
om kretsmesterskapet
i fotball 1989. Dette
skjeclde pA Liiletrøm
stadion mot Gjerdrum. Etter en litt
vrien 1. omgang, kom
enebakkingene sterkt
i andre og vant
fortjent 2 - 0. Dermed
var kretsmesterskapet vel i
1i,avn. -

Se side 4

Gutrela get ti! Enebakk soin tok gull pa° Lillestrø,n stadion lordag.
Thomas Sandein, Jørn Kenneth Buer, Vegard Sandds, Tom Egil
My/zr, Frank Sanda0s, Øyvind Haraidsen, Andreas Johnsen, øystein

Engen. Ronald Brunstrøm, Kenneth Helle, Bjorn Iar Sogn, Tfflly
Martinsen, Tage Peuersen, Link Gundersen, Anders Abrahamsen.

TV- innsamlingen

122.000 i Enebakk

KI.19.00 søndag kveid kunne teilemannskapene i
ABC - bank konstatere at Arets TV - innsamllng sa
langt hadde innbrakt kr 121.828 i Enebakk. Det vii si
kr 15,20 pr innbygger.
TV-innsamlingen i Ijor innbrakte totait 143.131 80.
Den summen ble notert som endelig resuitatet en
2.desember. Med andre ord har man neppe det
endelige resuitatet for Enebakk riktig enda.

I Dalefjerdingen ble det samlet
inn kr 6417,70 sam gir kr 39,62
pr husstand. I Kirkebygda ble
resultatet 18030,45 og kr 42,83
pr husstand, Pa Flateby 29.360
og kr 32,,26 pr husstand og i
Ytre kr 42.062,75 og kr 34,34
pr husstand. I tillegg ga
kommunen 8000 kroner til
aksjonen. Pa Hauglia skole ble
det samlet inn 4.400 kroner i
forbindelse med en turmasj, og
Gi-en- dag aksjonen pa Mjr
ungdomsskole innbrakte 13.000
kroner.

Mjarelevene Frode Grosvold og Line Tostrup kunne mandag morgen overrekke en glad
aksjonsledei; Ragnhild Porsb 011 en sjekkpâ 13.000 kroner

I alt 90 bØssebrere var i
aksjon under innsalingen
søndag ettermiddag. - Det kom

faktisk flere bØssebrere enn vi
hadde notert ass pa forhând,
forteller aksjonsleder Ragnhild
Porsbøll. Hun takker samtidig
alle bØssebrere, og alle givere
for fin innsats i forbindelse med
aksjonen

NYU I(JOKKEN
, Skifte kun fronten
&i TIf. 06/83 7168

50 fir
Thor Olsen

Aase Wenhi
75 fir 21.okt.

I dag har Thor 50-ârs dagen sin,
ung og sprek i kropp og sinn!
(Blir den mannen aidri gammel?)

Mor Aase - tarmor
og oldemor
gratuleres hjerteligst
Hilsen Enebakk-gjengen

Gudstjenester
22.oktober
11.Mari Kirke v/Chr.Solberg
Nattverd
11. Straanden bedehus,
Flateby, IHelgheim og
Johanne MØUer. Barnas
Misjonsdag
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JUETEL

Onsdag 18.1011.19.30
Bibel og bønn
SØnd. 22.10 kL10.00
Søndagsskole
kl.11.15 Aksjonsmøte
for Hedmarkstoppen.
Thormod Jaren taler og synger
NB: Bamas uke begynner tirsd.
24.10 ki. 17.00

Torsdag 19.10
U)18.30 Shag
V)20.30 Forrâdt

Mer Blast pa Ristoranten
I morgen, torsdag blir det
gjensyn med Blst 73 pa
Ristoranten pa Flateby. Den
popuire visegruppa som
bestâr av Britt og Anne
Gaathaug og Trude Johannesen
har etterhvert butt bade kjent og
populr langt utover Enebakks
grenser. Dette er annen gang de
opptrer pa Ristoranten, og de
som var der forrige gang vet at
de har en fin kveld i vente.
Jentenes repertoar er vidt,og i
stadig forandring, sâ selv om de
har opptrâdt pA mange

forskjellige steder i Enebakk,
blir det ingen repriser pA tidli gere programmer, sier Britt
Gaathaug. Hun kan ogsA fortel le at gruppa i sommer har vrt i
Trøndelag og opptrAdt med stor
suksess, og fikk til og med
foten innafor radioen der oppe.
Etterhvert kommer de nok til A
bevege seg mer utenfor
Enebakks grenser med sine fine
viseprogram. Men fØrst aitsA,
Ristoranten i morgen kveid.

Vi vii nA i tiden fremover gA
over til mer kjent kinomønster i
Enebakkk, d..v .s. forestillinger
pA torsdager og søndager. (Vi
ber dere følge med i
annonseringen.)

Søndag 22.10.
B)16.30 Emil og grisungen
U)18.30 Shag
V)20.30 Forrâdt
Ukens møter
NB. Bamas uke.
Se ann.

*
Ytre Enebakk skolemusikkk
Høstbasar. Se ann.

*
Enebakk
Bondekvinnelag og
Hagelaget
Tema: Høstens grøde..Se ann.

*
Flateby Kino
Ukens Filmer. Se ann.

*

Emaus.
MØteuke. Se ann.

*
Ny bank i Kirkebygden!
Se ann.

Dc siste uker har det
vLert tUmfa visning pA
utradisjonelle kinodager.
Dette p.g.a.ordningen
med Rikslansering som
forplikter oss til A vise
filmene over flere dager
cnn kun torsdag og
søndag.

Gud er med
Saline 105, 1 - 7
Salme 105 er en lang salme.Den første delen, vers 1
- 15 finner vi igjen i 1. KrØn. 16, 8 - 22. Der blir
det fortalt om da David lot Guds ark fØre inn i
tabernaklet i Jerusalem, og levittene lovsang Gud
for hans store verk i folkets historic. Guds trofasthet sto ailtid fast. Om folket var troløse var
Gud alltid A stole pA.
SA er dette et godt budskap ogsA til deg og meg:
Gud er med! Han elsker oss med en evig
kjierlighet. Gud sendte sin sønn til verden som vAr
frelser. lbs Ham skal du ogjeg fA oppleve trygghet
I alle livets situasjoner. For hvem har ikke opplevd
tider da vi følte oss hjelpeløse? Husk da pA dette
som Salme 105 understreker for oss: Gud er med!
Han kjenner deg og din situasjon. Gud har satt et
evig mAl for oss. Vi skal fA hente kraft fra Ham til
dagen i dag. Derfor sømmer det seg for oss at vi
lovsynger Gud for hans trofasthet. Og den lovsang
Herren først og fremst ønsker av oss, det er at vi
gjør oss bruk for den frelse som Jesus Kristus har
vunnet for oss, og lukker Ham inn i alt vArt liv.
S.H.

Ungdomsfilmen SHAG vises
torsdag og søndag og er for
dere som liker filmer a la Dirty
Dancing, Pretty in Pink, Skulk
med stil, Xanada. Disse filmene
er koreografert av Kenny
Ortegas, og SHAG er hans
femte suksess.
SHAG er navnet pA danseren
som startet revolusjonen som
forArsaket opprøret som forte til
Arhundrets weekend. Aret er
19963. Det magiske 60 - tallet,
den gang man fortsatt kunne
vre ansvarsløs, vill og gal. Et
nytt spennende og iitt faruig liv
var i ferd med A begynne.
Forsiktig kunne man utforske
det "uiovlige"

FORRADT med Tom Berenger
og Debra Winger. Hun spiller

hemmelig FBI agent for USAstegjering, som fAr fly identitet
for A kunne begynne
etterforskingen av et brutalt
mord pA en kontroversiell
radioreporter i Chicago.
"Stemmen i M idt -V esten"
gikk hver natt Ut pA eteren, og
kunne til tider vre svrt
provokativ i sin venstre-vridde
form.
Etterforskningen fører henne til
et omrAde av landet hvor det ser
Ut som landets mest
guddfryktigeinnbyggere bor.
Men under overfiaten lurer en
verden av moderne terrorister...
En spennende film som vises
torsdag og søndag.

Bama (og voksne) kan glede
seg til gjensyn med EMIL.
Denne gang vises EMIL OG
GRISUNGEN.

Orgel til saigs
Type. Techns PCM, E.1 1 L.
Selges til 1/2 pris, tre âí gml.
ring 09-928505.
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Smao nytt
Vi forbeholder oss retten til A kutte ned pA for lange
innlegg etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt,
men redaksjonen mA ha navn og adresse

Apent brev til
arbeI*dsIedi*ge
(I Enebakk og tilstøtende kommuner)
Føler du deg erisom - Føier du
seg tilovers - er du lei av A gA
hjemme alene? Da er vi
løsningen!
I Enebakk er vi nA i gang med a
starte et firma for arbeidsledige.
Har du hØrt om REV1TA? (Re
= nytt - Vita = liv). Det er
firmaets navn. Vi er nA langt pA
vei med a skaffe egne lokaler,
og vi er i gang med A skaffe
aksjekapital.
- Hva skal vi gjØre I dette
firmaet? Jo, vi skal danne ideg rupper som kommer med
forsiag tit virksomhet man kan
starte med. Deretter blir det
starlet prosjektgrupper pA en
del av---kleene. Dv.s. at -man
prover seg fram for a se om
ideene er lønnsomme - om det
kan bli varige arbeidsplasser Ut
av dem.
Du mA ikke Ut med store
investeringer i dette opplegget,
men en liten aksjekapital mA du
regne med a betale. Dette forth
det er viktig at de som deltar
her ogsA stAr som medeier i

Positive signaler
men ingen vekst
- Vi registrerer med tilfredshet
at kommunens tilskudd til
folketrygden er redusert fra
1,25 til 1 prosent av pensjonsgivende intekt i statsbudsjettet
for 1990. Dette er en positiv
ting, og det viser at sentrale
myndigheter har tatt signalene
fra kommunene. Nar det er sagt
mA det understrekes at 1990
kommer likevel tit A bli om
mulig enda strammere for
Enebakk enn innevrende Ar,
sier rAdmann Bjorn Halvorsen.
OgsA for rammetilskuddet i
1990 opereres det med en stØr re sum enn i 89. Da var det 23
millioner, pluss 257.000 kroner
i kompensasjon for lønnsoppøret, og nye 157.000 i
forbindelse med UFA forhandlingene. Disse beløpene

firmaet.
ønsker du a stA pa for A skaffe
deg en arbeidsplass er dette noe
for deg. Du blir med i et fellesskap som vil gjøre det enklere A komme ut I arbeidslivet
igjen, og du vii føle at du ikke
lenger er alene. Du mA opp om
morgenen og "ga pa jobben"
M har bruk for alle - unge , eld re - folk med høy eller lay
utdannelse. Ønsker du nrmere
opplysninger, sA ta kontakt med
Stein Mahie, tlf. 09 - 92 84 29
eller Arnie Grete Lossius, tif.
09-926276.
PS. Vi trenger ogsA kontor- . i' 's
• • to
noe. sA er alt av interesse

Med vennlig hilsen
Anne Grete Lossius
Sekretr i Revita

er nA innbakt i rammetilskuddet
pA -24.miilioner for neste Ar. Nominelt betyr del en økning
av rammetilskuddet pA ca 1/2
million, men reelt betyr det
ikke noen økning , fordi den
spises opp av prisstigningen pA

BEGRAVELSESBYRAER

Ski
13c0ravclscsbVr
CHRSTENSRUD EF1F.

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele dØgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Follodistriktets byrA
gjennom 60 ar

Flateby — vinteropplag
Har du plass til 1 bat eller 2 for vinteren, ute eller inne?
Ring
92 90 53 etter kl. 19.00

Vi forbeholder oss retten til i kuttélied pA for lange
innlegg etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt,
men redaksjonen mA ha navn og adresse

Kildesortering av søppel
- ni ma det handles
Enebakk kommunestyre skal I
førstkommende mote ta endelig
stilling til det sAkaite
Rundgrenutvalget der vi invite res til a delta i et
interkommunait samarbeid
(ROAF - Romerike avfaliforedling) med 14 andre
Romerikskommuner for a koordinere all framtidig avfalls behandling. Flertallsvedtak i
teknisk styre og rAdmannens
innstilling tyder tydiigvis pA at
Enebakk fortsatt skal sitte pa
gjerde og avvente hva som skjer
rundt omkring oss.
NA ma vi i sannhetens navn
snarl vakne fra illisjonen om at
"kildesortering vil vre teknisk
mulig A fA til ved en lokal
løsning i Enebakk". (rAdmannens merknad til
formannskapet) Her har vi en
liistorisk sjanse tit A fA i stand
kanskje del viktigste miljø tiltaket i kommunen, og
kommune etter kommune rundt
oss pA Romerike stutter seg til
tanken om et samarbeid. Men vi
skal fortsatt avvente videre
Økonomske utrednigger. Disse

avfall. Da sitter kommunen
igjen med det som er mindre
verdt. Og enten vi liker det eller
ei, er miljøvennhig avfallvi
sbehandling
noe
sannsynhigvis vii bli pAlagt
ganske snarl.
Dersom Enebakk blir med i
samarbeid, vil ROAF
bestemme hvilke fyllinger som
skal inngA I samarbeidet og selv
overta driften og det økonomiske ansvar for disse. Vi mener
Enebakk her mA stâ hardt pA at
vi mA beholde Torud for eget
bruk seiv om vii verste fall mA
bekoste driften av deime seiv.
M trenger kort og godt en
fyilpiass i kommunen for
ufarligavfall som del er
menigsløst A frakte til f.eks. et
forbrenningsanlegg i Fet.
Enebakk er pAlagt A rense
sigevannet fra Torud. NA er det
liten informasjon om hva dette
sigevannet inneholder av
farlige stoffer, men vi er meget
skeptisk dl A lede dette til kb akkrenseavlegget I Kirkebygda.
Et kloakkrenseanlegg er ikke

beregne pA det nvrende
tidspunkt og det er klart at vi,
som alle andre stutter oss til
samarbeidet under forutsetning
av at de foreløpige beregningene holder.
Et par meget viktige poenger
vii understreke dette. Søppei er
en ressurs som det etterhvert vii
ligge store verdier i. Men ogsA
store kostnader. Det burde ikke
vre noen sak for Enebakk A
samle inn den delen av avfaliet
som har verdi, og dermedredusere søppelmengden noe.
Men hva med resten av avfaliet,
somvii kreve spesialbiler, egne
innsamlingsoppiegg og egne
avfallsanlegg ? (matavfail, spes ialavfall, sykehusavfall, spill oije etc.)
Tanken bak ROAF er nettopp
at man gjennom en rasjoneli
innsamligng av det iønnsomme
avfailet skal kunne greie A samle inn og uskadeliggjøre/tiibakeføre ogsA andre ressurser.
Et viktig spørsmAl her blir ogsA
hvem som har rett tit A samie
inn avfall. Et interkommunalt
seiskap vii sikre seg retten Iii alt
avfall, mens det i dag ikke er
noe i veien for at private kan
starte innsamling av verdifulit

.givrs
un - •
det installeres et eget
ionebytteanlegg for fjerning av
farlige tungmetaiier. M er redd
at dette kravet fra
Miijøavdelingen pA fyiket vii
komme tit A koste oss meget
dyrt, noe som ytterligere mA
forsterke vAn krav om A appretttholde Torud for ufarlig
avfall. Det er erfaring for at
sigevann fra fyllinger mA
kontrolleres i 20-30 Ar, sA her
har vi en hyggelig utgiftspost
for busjettene framover!
Enebakk Venstre har tidligere i
brev tit teknisk etat foreslAtt A
vurdere resirkuleringsanlegget
REO pA Kiemetsrud utenfor
Oslo. Del synes nA etterhvert
klan at dette aniegget dessverre
ikke vii fungere etter hensikten
I den alier nrmeste framtid.
M finner det derfor mer
naturlig at vi nA benytter
anledningen til a delta i samarbeid nordover med de fordeler
det kan ha med statlige
tilskudd, koordinerte kampanjer
ovenfor publikum og
interkornmunale anlegg.
For Enebakk Ve,rstre
Guro SLohne og
Johan Ellingsen

Godt eksempel?
I disse trange tider skal kanskje
kommunen vre et godt
eksempei?
Her kommer fØrst veivesenet
for A sprenge Ut og grave nye
grøfter. Oppi der fikk de i alle
fall god plass til A dumpe
busskiitet i RAken.
Men ikke nok med del. De

kommer igjen for A legge nytt
veidekke, men hvor skal de gjø re av den overflødige asfalt? Jo,
fy11 det ned i de nygravde
grØfter. De r er massevis av
plass til mer drill!
HØl i hue - eller hur?

R.T.

Undervisningsinspektør ved
Mjr ungdomsskole , Ole
Bjorn Rukan har fAll permisjon
fra 20. oktober til 20 november
for A delta I FN's observatørkorps ved valget i Namibia
Kuiturstyret har innvilget 2000
kroner i støtte til Enebakk
Husmorlag til gjennomføring
av Barnas Dag. Husmoriaget
hadde søkt cm 4000 kroner til
formAlet.
*
Enebakk skoiemusikkorps skal
ha saminar pA Rausjø skole i
begynnelsen av november. I
den anledning har kulturstyret
gitt 2.500 kroner I stØtte til
iavlønning av instruktører.
Korpset er nA pA vel oppover og
har 31 medlemmer inkludert
aspiranter
*
Airwaik skaters er navnet pA en
skateboard - gruppe I Ytre
Enebakk. Gruppa har bygget
seg rampe og bar søkt kul turstyret om stØtte til denne.
Kuiturstyret har bedt gruppa
samarbeide med Veilet om liitaket, og foreløpig utsatt spørsmAlet om stØtte.
*
Kuiturstyret bar bevilget 2000
kroner I etableringsstølte tit
Human - Etisk Forbund.
Human - Etisk Forbund i
Enebakk bar nA 60 medlemmer
*
søknad fra Teaterfestivalen om
støtte tit husleie og anixnering. Kultursjefen hadde
innstilt pa et tilskudd pA 2.200
kroner, men kuiturstyret gikk
inn for avsiag under henvisning
tit tidligere tilskudd a
underskudds gar anti
p
tilsammen 25.000 kroner.
*
EK Gaiieri bar fAtt 5000 kroner
i stØtte av kuiturstyret til etableringen av galieriet.
*

171.000 i
underskudd
Regnskapet for kommunen for
1988 viser et underskudd pA
171.000 kroner. Et adkillig
bedre resultatet enn for 1987,
da underskuddet var i
underkant av en million.
NAr det gjelder.
Netto driftsresuital viser imidletid et underskudd pA 120.000
kroner etter at netto rente og
avdragsutgifter er dekket opp.
Dermed fortsatt ingen handlefrihet, eller egenkapital til
nye tiltak. Selv om driftsresuitatet har Økt fra 87 til 88 med
9,6 prosent, og ubalansen
meliom driftsutgifter og
inntekter er stoppet opp, gjør
store utgifter tit renter og avdrag pA lAn at man likevel
kommer Ut med svekket drifts resultatet. Utgiftene til renter
og avdrag økte i fjør med 14
prosent

w

Gasstransport til østlandet og Sverige,

11 s fra Enebakk
Da høñngsfristen for
gasstransport over land
til østlandet og Sverige
gikk ut 15. oktober,
hadde Enebakk frotsatt
ikke avgitt noen formell
uttalelse til prosjektet.
Det til tross for at den
ene av traseene gAr tvers
gjennom bygda.

En mengde gArd og skogeiere
vii bli berØrt av framføringen av
gassledningen dersom alter nativet gjennom Enebakk blir
valgt. Traseen beveger seg ogsA
innenfor markagrensen pA flere
steder,og den gAr gjennom deler
av vAtmarksomrAdet i nordre
øyeren.Ordfører KAre Kjøiie
sier at som vanlig ble det gitt
altfor kort frist for kommunene
til A uttale seg. Kommunen fikk
høringsdokumentene 17. juli.
Teknisk styre behandlet saken i
mote* den 5. oktober. De har
avgitt en enstemmig uttasleise
hvor de tar høringsutkastet til
etterretmng. I tfflegg sier de at
trasevaiget gjennom Enebakk

Tage Pettersen var en av Enebakks beste inot Gjerdrunz Lørdag.

2 - 0 sl*kret gullet
1. omgang
Det ble en nervØs og iitt stresset
Apning av kampen.Begge lag
spilte aitfor trangt og puslete,
silk at det ble mer kjemping enn
konstruktivt spill. Utover i
omgangen tok imidlertid
Gjerdrum mer og mer over. De
var som oftest først pA ballen,
og de kom av og til flott
igjennom Enebakks forsvar.
Men det ble ingen mAl i første
Dmgang, selv om Gjerdrum var
svrt nre da de kom etter 13
tninutters spill, skjØnt via
;tanga og Ut.

2. omgang.
Etter pause var det helt klafl at

det var enebakkingene som viile mest, og etter bare tre
minutters spill kunne Andreas
Johnaen gi enebakkingene
ledelsen. Etterhvert fikk ogsA
Gjerdrum sine muligheter, men
en meget god Thomas Sandem
i Enebakks mM holdt buret
rent. Istedenfor var det Tage
Pettersen som etter 31 minutter
kunne legge pA til 2 - 0, og
dermed var i realiteten kampen
avgjort og gullet sikret.

Fornøyd
- Jeg er selvfølgelig veldig godt
fornøyd idag. Spesielt synes jeg
vi gjorde en bra andre

omngang. Vi kom litt tregt 1
gang, men det lØsnet heldigvis
etterhvert sa suksesstreneren
Magne Nordli etter at
guilmedaijene var utdelt.
Kampfakta:
Lillestrøm Stadion
Gjerdrum - Enebakk O-2(00)
Enebakks mM:
38 mm, 0 - 1 ved Andreas
Johnsen
66 mm., 0 - 2 ved Tage
Pettersen

Handball LL. Driv:
resultater Orienteringsgruppas
Herrer 6. div:
klubbmesterskap
P16
Enebakk - Haga, 17-28
Aa - Enebakk, 12- 18

TIL LEIE

Minigraver
til leie.
Henv. HE 92 88 95

BOLIG TILLEIE

Hybefleflighet
i Váglia til leie kr 2 000,- pr.
mnd. Dep. 5 000,-.
Tif. 92 45 73

RESULTATER:
Darner under 17 fir:
1. Heidi Halset 43,32
Darner 17 fir og eldre:
1.Anne Kaasa 44,39
2. Aud Hønsi 49.55
En deltaker brutt.
Herrer under 17 fir:
1.Jon Wettergren 50,18
2. Tor Wettergren 53,38
Herrer 35 - 50 fir
1.Trond Wettergren 47.00

2. Per Erik østlie 47.28
3.Leif Gjertveit 51,08
4. Asmund Jahr 1.04.19
5. Per Myhrer 1.14.34
6. Jens Kr. Halseth
1.17.42
7. Sturla Kaasa 1.18.00
8.Yngve Jacobsenl.18.5 1
Herrer over 50 fir
1. Anders Lein 35,52
2.Oddvar Hønsi 57.40
En deltaker brutt

mA foretas i samrAd med
kommunale myndigheter, det
mA i sA fall tas med ved neste
rullering av kommuneplanen.Videre sier teknisk styre at
arealbrukeni bAndleggingssonen
mA fastsettes gjennom en reguleringsplan, og berørte parter
mA ytes full kompensasjon for
de ulemper et siikt prosjekt vii
medfØre.
Ordfører KAre Kjølie sier at
forrnannskapet egentlig skulle
ha behandlet saken 9. oktober,
men har avventet blant annet
behandlingen i teknisk styre.
Den kom for sent til at man
rakk dette. Teknisk styres uttalelse i denne saken vii derfor
foreløpig bli oversendt hørings instansen som er Statskraft. 30.
oktober skal sA formannskapet
behandle saken for den gAr
videre til endelig behandling i
kommunestyret. Enebakks offesieile uttalelsetil høringsutkastet
vii med andre ord tidligst
foreligge i midten av november,
et par mAneder etter at
høringsfristen er gAtt Ut.

Ny nedgang i
ledighetstallene
Ved utgangen av
september var det 103
arbeidsiedige I Enebakk,
60 menn og 43 kvinner.
Det er en nedgang pA 2
fra mAneden fØr.
Ved Nedre Romerike arbeidskontor var det registrert 2345
helt arbeidsiedige, 1367 menn
og 987 kvinner, mens tallene
for august var 2515, 1484 menn
og 1013 kvinner.. Av de
arbeidsiedige ved utgangen av
september var 324 ungdom
under 20 Ar
Det er ogsA for Oslo og
Akershus registrert en reeil
nedgang i arbeidsiedigheten fra
august til september. Størst er
denne for Akershus. Antail
totalt arbeidsiedige for Oslo og
Akershus ved utgangen av
september var 12429. 5100 var

sysselsatt i arbeidsmarkedstil tak. Del er 300 tlere enn ved
utgangen av august.
I Oslo utgjorde ledigheten 3
prosent, mens for Akershus var
tailet 2,2 prosent. Ser man pA
iandet som helhet var det
79.514 ledige, eller 3,6 prosent
av arbeidsstyrken pA samne
tidspunkt.. Samtidig sto 1550
jobber ledige, og det er 140 tIer
enn ved utgangen av august.
NAr det gjelder arbeidsledigheten blant ungdom unde r
20, var det i Oslo og Akershus
tilsammen 978 helt ledige i
denne aldersgruppen.Det representerer en nedgang pA 319.
Nedgangen i arbeidsiedigheten
blant denne gruppen er adskillig
stØrre enn nedgangen i den totale registrerte iedigheten, noe
som skyldes økt inntak pA skoler ogstudieplasser, og økr
innsats for ungdom pA tiltakssiden.

A/S Enebakk tomteselskap

Saig av eneboligtomter
Tomteselskapet har for saig fØlgende eneboligtomter:
NYLENDE, YTRE ENEBAKK
26 eneboligtomter i nytt boligfelt, 3. tildelingsrunde.
Det er reservert en tomt for funksjonshemmede.
SØknadsskjema fâs ved henv. til formannskapskontoret.
BERGSKAUGSJORDET, FLATEBY
Gjeddevannsveien nr. 7.
Tomtene selges i henhold til Enebakk kommunes tildelingsregler.
SØknadsskjema, salgsprospekt og Øvrige opplysninger
fâs ved henvendelse til Teknisk etat, 1912 Enebakk, tif.
09/92 60 60 (ki. 8.00-16.00).
SØknadsfrist 1. november 1989.
AIS Enebakk tomteselskap
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Kirkebygden

Benkene

Enebakk kirke er kvitmalt. Den
er lagd pa 1200 tallet og er den
eldste kirka i Enebakk. Der er
ikke helt vanhige vegger, men
sânne tjukke. Veggene er ikke
helt rette utenpâ. Nâr de bygde
kirka la de jordhaauger oppover
veggene, som de kunne stâ pa
og bygge høyere og høyere.
Etterpâ la de jorda utover kirkegârden. Kirka er til en
engeisk helgen som het Botolv.
Den har bueforma innganger og
ikke spisse. Pa 1600 tallet lagde
de tregolv i kirka For var det
jordgolv. Tregolvet ligger 75
cm over bakken En gang eide
østenbøl We Mari og Enebakk
kirke.
(Eline, Kai Robert, Kristin,
Marianne, Marius L og Roar.)

I gamle dager kunne de rikeste
kjøpe seg en egen benk i kirka.
Da matte de betale til de som
eide kirka. FØr disse benkene
kom, var det jordgolv. og alle
matte sta. Da varte
gudstjenestene i flere timer.
P8 benkene sto det navn pa garder. Ytre Enebakk hadde ca to
benker, Flateby og Kirkebygda
fire. og Dalefjerdingen Ire
benker. Allen bakerst salt de
skrøpelige og gamle husmennene og kvinnene. Den satt ogsa
de veifarende som var pa
besøk.
(Bjorn, Hanne, Monica og
Trine)

For i gamle dager kunne ikke
de fleste lese, sa denfor hadde
de malt bilder pa veggene i
kirka. De som ikke kunne lese,
kunne se pa bildene. Del var et
bilde av djevelen som tok ei
dame som laga smør. Del var
en advarsel. Bildet av djevelen
skulle vise menneskene at han
var ond. Jeg syns det var gøy
med en sann fyr.
(Dag Thorstein og Silje)

Prestegarden
Ca. 200 meter fra kirka ligger
en gard. Det er prestegarden..
Mye av Kirkebygda er pa
prestegardens grunn. Skolen er
bygd der og butikken er bygd
der.
(Kristian og Joakim).

Kapellet
Kapellet er fra 1900 - tallet. Det
var ferdig 1910 - 1920. DØde
blir lagt inn der for de blir begravel der. Ute er det to lamper.
Hvis de lyser, er det kister der
inne. Hvis de ikke er pa er det
ikke noe der. I kapellet er del
ogsâ et rom som kirkevergen
jobber i.
(Marius T)

Kirkegarden
Det var mange graver der. Vi
gikk og sâ rundt. Vi matte ikke
stØtte oss pa de store
gravstøttene, for de kunne dette
over ende. Ragnhild Jølsen er
gravlagt der Det er ogsa
Joaanas Vellesen. Han var
berØmt over hele Norge fordi
han laga ABC - bøker og andre
lrebØker.
Del var en familiegrav.
Etternavnet deres var Olsen. De
hadde dratt til Amerika for a
tjene penger. Da de kom hjem,
hadde de kjøpt en gard. De
skulle pa besøk til noen
slektninger. PA hjemveien brast
isen, og alle drukna.
Erling Grøniand var en
kunstner. Han lagde en skulptur
som star pa grava til faren.
Faren het Thomas Grønland og
var prest i Enebakk. Erling
hadde studert kunst, og yule
gjerne bli kunstner, men han
yule ogsâ bli prest. En dag sa
han: "Jesus, kan ikke du gi meg
et tegn som viser hva du vil at
jeg skal bli?"
En dag han skule hjem fra
utlandet og hadde med seg mye
kunst, dalI den kunsten han
haddelaga ned og ble knust.
NA har du endelig gill meg et
tegn " , sa han. "Du vii at jeg
skal bli prest".
'(Anja, An!, Jan, Lars Jørgen,
Marit, Stine og Tom Harald.

Femteklasserie ved Ytre Enebakk skole var pa tur til Enebakk kirke I
september. Elevene visste ikke spesielt mye om kirka pàforhând, og
hadde kanskje ikke yenta at omvisniriga skulle bli s'rlig spennende.
Men Steinar Heigheirn, soknepresten v&r, er et oppkomme av
Iokalhistorje. Her er noe av det eleveneJlkk vite, slik de sJøI liar
skrevet det

Alteret

Enebakkmadonnaen

Vi sa alteret. Det var ganske
fint. Altertavia ble salt inn i
1667.
Del har vrt tyveri i Enebakk
kirke. En kveld kom del en tyv
som stjal noen ting fra alteret,
men han fikk ikke soigt det, sâ
han dro til Moss og kasta del i
Oslofjorden. Men sa ble han tatt
pa et innbrudd, og sa fortalte
han det. sa dro, pohitiet dit Ut,
og han pekte ut hvor han hadde
kasta de sølvtingene. sa henta
politiel noen froskemenn som
bk de opp.
(Hãvard, Julie, Kre, Rune.)

I kirka er en statue som kahles
enebakkmadonnaen. Den
kommer egentlig fra Mysen.
Den som star i kirka her, er
bare en kopi. Den ekte star pa
Histonisk museum i Oslo. Den
skulle pa utstilling i Paris, men
de var sa redde for den, sa de
lagde en kopi.
(Brede, Mona og Stian)

Enebakks fØrste
postkasse
Ved hovedinngangen til kirka er
del et hull i muren. Der ha de
post og beskjeder som skulle til
kirka og til presten. Slik var del
i gamle dager, men den er ikke i
bruk na i dag.

Krusif.ks
Et krusifiks er Jesus pa korset,
og den henger nâ i kirka over
gangen inn til alteret.
(Ingrid)

Kirkedøra
DØra til kirka har ikke alltid
slatt utover. FØr slo den innovet
Men en gang ble det brann i ei
kirke. Da fikk folk panikk, og
alle fløy fram til døra, sa
presten fikk ikke lukket den
opp, og mange brant inne. Etter
del ble det en by som sa at alle
dører skulle ga utover i alle
kirker.
Pa dØra var del fine jerndeko rasjoner. Den kang del en stokk
som var en alen. Alen en noe de
brukte igamle dager i stedet for
meter.
Det var ogsa en stor jernning pa
døra. Hvis du var uvenner med
noen, sa kunne du bare holde i
ringen, sa kunne ingen gjØre
deg floe.
(Christina, Marius S....
Thomas og Torkjel)

Døpefon ten
Døpefonten er lagd av kieberstein. KLebenstein en lett a
forme. Den er lagd pa 1100 tallet. Dpefonten en den eldste
ting i Enebakk kirke. Over den
er en himling med ei due under.
For sa dyppet de hele ungen
under. Men da de slutta med
del, snudde de døpefonten opp
- ned. Men sa kom en
riksanlikvar sokm sa at de
matte se og ía snudd
døpefonten den riktige veien
igjen.
(Dag, Katrine, Linda og
Morten).

Sakrestiet
Sakrestiet er del rommet den
prestekappene er, og der gar
presten inn nan del er
gudstjeneste. Der tar han pa se
prestednakten. I sakrestiet er del
en duk fra 1700 - tallet.
Jerndøra inn til sakrestiet er ei
sikker dør, og det var gitler
fonan vinduene, sa der var et
sikkert sled a gjemme de verdifulle skattene. FØr var der
ingen dØn ul. Maleriene pa
veggene er funnel pa stoff pa
loftel
(Camilla, Hãkon, Jan Egil og
Lene.)

Vâpenhuset
Vapenhuset en sinka hundne an
yngre enn sehve kirka. Den
liggen et gammelt alterbord av
stein som de bnukte pa 1200 tab let. I vapenhuset en ei dør som
føren inn i selve kirkeskipet
(Maj Synnøve og Solveig)
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Utvalget
imponerer
-

og alt or lappisep
fra gulv UI tak
Bomulisgardiner
fra pr. rn

Flateby Tomrer- og
snekker service

4bb.

Ernst Rassmussen, Bakkevn. 5.

krlO

Flotte stuegardiner
fra pr. m
kr
Sandvika Veveri
Kun pr. rn

1&

4980 Alar

UtfØrer alt innen:
- Nybygg
- Reparasjoner
- Tilbygg
- Flislegging
- Modernisering
- Tapetsering

Adk-

6980
kr

Tif. 09/92 85 23. Mobil. 030/11705
Apningstider:
10-17 mand.-tirs.-ons.-fre.
10-19 tors.
9-14 Iør.
4

TORSDAC9-19

Storgt. - Hj. Nittedalsgt. 21 Lillestrom. TIf.06/81 12

-' HUSK!

TORSDAG - FREDAG:
Heller med singel

20%

5Ox500g
35x35

LORDAG - SONDAG - MANDAG:

Peisved for 69,-

kr49."

3 grønne planter for 95,-

krG9.'
krG9.

1501 gjødslet tow for 95,-

var 300 m2 store
utstiUing, med mange spennende
baderoms-miljøer, her kan du hente inspirasjon
og ideer. I utstillingen finner du ogsâ mange andre fliser som er
oppsatt pa tavier, Nor tekniske opplysninger og priser er páfort.
Vi girdeg faglig veiledning og hjelperdeg gjerne med sammensetting
av farger og produkter. Velkommen til en hyggelig flis-prat.

Ypperlig Iii dekking av roser og blomsterlok

TIRSDAG - ONSDAG:
Hagemurblokk til
forstøtningsmur

20%

Distriktets storste utval9:1, tenprodukter
til hagen

gen planteskole — Topp kvaHt

Wore dyktige flisleggere gir taste forhãndspriser. _'
GULV-FLISER

VEGG-FLISER

SYMFA
Rosa, blâ og beige,

15 x 15 cm

VICTORIA

21,6 x 31,6 cm
pr. m2

pr. m2

112W*
TYRKISK
Hvit, 15 x 20
cm, pr. m2

10 x 20 cm, 2 lys-grà farger
88.
pr. m2
20 x 20 cm, 3 farger
109pr. m2
31,6 x 31,6 cm, hvit
pr m2
1323Ox4O cm, 2farger
159pr. m2
Mosaikk 7,5 x 7,5 cm, 3 farger 1 98
pr.m2

98-

INALCO
Grá, 20 x 20cm, pr. m2

98M

TILBEHOR:
Vi leverer flislim av forskjellige
slag, fugematerialer i mange
.farger, elastiske fugematerialer,
rengjøringsmidler og mange
forskjellige typer flisverktoy.

S edsmOkOcS&

Mandag.- f
lid,
Tórsdagk:Is..9-18
Lørdag k1. 94- Sandag kL JZ
1_ .

MUD
B

-

norsk fIis&
klink•import I

I

Herrtinner du 055:
Tandbergbyggel
Fetveien I
2007 Kjelle
81 94 16

APNINGSTIDER:
HVER19
DAGER
•
L0RDAGER
•
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Har du et skapproblem?
Vi bar løsmngen!
SKYVEDØRSGARDEROBER

SB Garderobe System
HELTR FURU

c'

La nglo SKYVEDØRSGARDEROBE
1r

2N

0

00

SKI sent

IIOROBYVEIEN

ITEM .2F

W~Z-44AMLFVW

urn.

I
L

Chi

I
MM

PEISFORUM

ovre star for trygghet og varme
Ole Deviks vei 18 pa Bryn TIf: (02) 64 65 60.
Apningstider: 08-17 Torsdag: 08-19 Lerdag: 10-14

KJOKKEN BAD GARDEROBE

A/S
REVHEIM MOBELVERKSTED
ii!. 09187 36 65
(BYERST I) GAMLEYEIEN 1406 HEBEKXJSKL
-

-

-

EILAG

Apent: Ma-on-fr: 10-17. To: 10-19. 10: 10-13

KJEDEN AVFAGFOLK

Grunnet spennende ting som skal skje
selger VI Ut flere varer til

STERKT REDUSERT PRIS
Microbølgeovn

Strykejern

Halogen lyskastere

damp

500 W mlror

250.-

I
R nR x

I
I
I

Varmepaneler
og
varmelister

kr293.

cS1umJ10-tçt & &utwt iLa.
1912 ENEBAKK
(ORI

EL. INSTALLASJON
OG FORRETNING

(09)926300r©

—————

.

———
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RELIGIOSE MOTER
som blir proritert pa bekostning
av alle de andre i bunken, hvor
det kan finnes mer graverende
ting. Noen saker kommer aidri
hi. Tilfellene er ikke "alvorlige
nok". Nâr barna sA kommer i
tenârene og det skjrer seg
totalt vii tiltakene vi da til
syvende og sist ma inn med
koste mye mer. Del blir som
med sykehjemskøene..
I mange tilfeller der vi kunne
gâtt inn pa et tidligere
tidspunkt, far vi ikke gjort det
fordi vi mangler tilsynsførere
og støttekontakter. Del hadde
kanskje bare v2ert en slik
oppfølging over en vanskelig
periode for kiienten som skulle
til. Men vi har bare ressurser
her til de lunge tiltakene.
Johnsen understreker imidlertid
at man har kapasitet til a ga inn
og gjøre raskinngrep der hvor
det er" fare for liv og lemmer".
Graverende barnevernssaker
det ikke blir gjort noe med
skyldes at ingen har oppdaget
forholdene eller meldt fra om
dem.
SA ingen enebakkbarn lider
under graverende forhold som
de som beskrives i den ene
kommunen etter den andre?
- Ikke hvis vi vet om det. Men
at del finnes barn ikke kommer
hjem til mat og edru foreldre
ogsâ her i kommunen kan nok
tenkes.
-Griper dere ikke for seint inn i
mange tilfeiler?
- J0. Her er barnevernsloven
kiar. De vedtak som fattes skal
vre til barnets beste. SA kan
man spørre seg om del er
foreidres eller barns rettigheter
det i praksis tas hensyn til. Det
er vel ogsâ derfor saker blir sâ
gjennomutredet. De fleste tiltak
vi Or inn med er pa frivilli
basis. Skal vi bruke tvang m
del til en grundig dokumentasjon. Det er tragisk at
bevisbygden iegges sä høyt.
Del gjør at mange saker tar
unødvendig lang lid.

Advokat
bistand

AV

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85

Skoda 120 St
1981-mod. til saigs. Gi
bud.
Tif. 92 82 26

Vi Ønsker alle kunder velkommen til var <<NYE>> BANK.
Pa grunn av ominnrednings- og installasjonsarbeider
har det i en periode vrt uryddig, men sâ har vi ogsá fâtt
bi.a.:
- ny skranke/kasse
- nytt EDB-system/ekspedisjon
Videre har vi arbeidet med var mate a imØtekomme vâre
kunders Ønsker pa. Dette bar fØrt til synlige og formodentiig ogsá oppievbare endringer.
Dette vii vi gjerne markere sammen med vâre kunder og
feirer var eNYE>> BANK
TORSDAG 19. OKTOBER
med kaffe og iitt a bite i - og brus til barna.
Vi er sâ fornØyde at vi IKKE KAN hoide tett om várt
beste sparetilbud
SPARING MED SKATTEFRADRAG
Ta en prat med oss - Vi er her for din skyld.

AIM/C

FL

.,..NNW

-bank, Enebakk

Tif. 926070

HAndballkamper
i Mjarhallen
søndag 22.oktober
Ki. 12.40 Old boys
1355 G12
1450 G14
1545 J16
16.50 J 16
18.00 D 7.div.

Driv - Fjeilhammer
Driv - Holmen
Driv - Kolbotn 2
Enebakk - Drøbak/Frogn
Driv - Kløfta
Enebakk 2 - Haga 2

ffleptelig takk
for all venniig deitageise ved var kjre
Ingeborg Bratfoss'
bortgang.

Familien

Tusen
takk
for all hjelp og all oppmerksomhet i aniedning vãrt sØlvbryiiup.

Møteuke 18-22. okt.

Onsd. kl. 19: BesØk fra Solbukta i anl. leirstedets
40-ársjubileum.
John Ringsby deltar fra torsd. til sØnd.
Sang og musikk.
Veikommen.

Ny bank I Kirkebygden

JUett - MARKED

—.-"-- ---i-.

NL Misjonssamband

Advokat

Fra den tee - ii den -dm

HAR DU HOE DU VIL
'SEICR - tILER KOPE
30.- n.
"- --••

Emaus

:- .JL

Johanne og Bjørn

Ertaren husmor
sØker leilighet i Enebakk (heist Kirkebygden). Kan ta en
del husarbeid.
Henv. tif. 92 64 12

Har du problemer?
FØler du deg ensom?
Onsker du forbønn?
Eller vii du vre med pa
vàrt vennetreff? Kontakt
Kristent Krisesenter,
Postboks 76, 1912 Enebakk
TH. 09/92 72 31

ENEBAKK KOMMUNE

Enebakk kommunestyre innkalles til mote I
Herredshuset mandag 23. oktober 1989 ki.
18.00.
TemamØte: Skole (Ca. 1 time).
Sakliste: Godkjenning av protokoll fra kommunestyremØte 18. september 1989. SØknad om kommunal garanti
for lan - Folio Industrier A/S. Garanti til Romerike krisesenter for rullerende mnskuddskapital ved kjøp av
bolig. SØknad om rett til saig av 01. Symboisk vennskapsforbindeise med rumenske iandsbyer. Opptak av
Ian av Akershus fylkeskommunes EN0K-fond - Enebakk syke- og aldershjem. Opptak av lan i KLP - diverse
prosjekter. Edruskapsplan for Enebakk kommune.
Bankavtale. Omlegging av vei til Fiateby kloakkrensestasjon. Avtaie om grunnerverv - kostnadsoverslag.
Kommunai vei gjennom tunet pa BarbØi gard. Resultat
av iokale forhandlinger. Avfalisbehandling Romerike Rapport fra styringsgruppen (Rundgrenutvaiget). 1.
budsjettrevisjon 1989. Utbyggingsprosjekter - Ytre Enebakk. Boliglansordningen for ungdom - Utvidet laneramme. Regnskap 1988 - Enebakk kommune. Reguleringsplan for ePresthagane, Lotterud i Kirkebygden
mlreguleringsbestemmeiser. SØknad om fritak fra tillitsverv. SOknad om permisjon fra tiilitsverv. Vaig av
ordfrer for penoden 1990-192. Vaig av varaordfrer for
perioden 1990-1992. Suppleringsvaig. Referatsaker.
Eventuelt.
Saksdokumentene er utiagt til gjeimomsyn pa formannskapskontoret i kontortiden kl. 08.00 - 16.00. Saklisten er ogsa utlagt til gjennomsyn pa Enebakk folkebibliotek i apningstiden.
Enebakk formannskapskontor, 12. oktober 1989
Kâre KjØlle, ordforer
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We Enebakk
skolemusikk

HØstbasar 21.10 pa Barneskolen fra kl. 10.00.
/
Musikken spiller kl. 13.00.
Trekning kl. 14.00.

Enebakk
Bondekvinnelag I Hagelag
inviterer til mote 18 10.89.kl 19.00
pa Bøndernes hus
Tema: Høstens grøde.
Vi lager salater, med veiledning

LAVPRISMARKED

BILGUMMI
Finner du pa <<Ytre>>
Ytre Enebakk
Bensin & Service
TIf. 09/92 44 08

av Eva Mølseter ( fra hjemmets matkrok)
Vi spiser salater, og koser oss.
utlodding - kaffe.
alle velkommen
arr.kom.

ra'stii
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Mye goy p0a - nebakkservice
Barnas Dag - til tjeneste!
- En felles formidiingssentral for
tjenester fra bygdas
service - bedrifter, er en
av ideene EHHI vii
drØfte i forbindelse med
E - service opplegget.
Startskuddet for
markedsføringen av
Enebakk som service kommune er gâtt: I disse
dager sendes logoen for
E - service Ut til EHHI's
medlemmer. Hva som
videre skal skje i E service opplegget er ikke
bestemt. Det skal
foreningen drøfte pA
neste medlemsmøte

KjempegØy a lage ting a' bast. Det synes We Ragnhild og Linda

Det ble mange flotte
lastebiler, og deilige boller Enebakk
ungdomsskoie iørdag.
Ivrige unger fra hele
bygda koste seg
Barnas Dag, der ingen
av de tradisjonelie
aktivitetene manglet.

pa

pa

Her var fiskedam, 21,
hobbyverksted med maling,
kiyper og bastarbeider.Her var
klovnesminking, perlearbeider
og mye mer. Men aller fullest
var det i siøydsalen og pa
heimkunnskapsrommet. KnøttsmA ivrige hender hamret og
spikret under pappas eller
mammas kyndige veiledning.
En og annen blâ finger ble det
yel kanskje, men pytt, pytt!
Viktigst var at man etter svette

og slit sto der mw en tin ire lastebil med orntlige hjul. SA
kunne man slappe av med brus
og kaker og kanskje nybakte
boiler med i gymsalen, fØr det
var tid for Kjeil Matheussen og
Ballongteateret med herr
Fuglesang og Himmelkua. De
voksne hadde ogsA sitt. Loddaig
til inntekt for TV - aksjonen og
mye fine varer pa FORUT
salget. FORUT er betegnelsen
pA Sálidaritetsaksjon for
utvikling. De har i flere Ar
drevet direkteimport fra utvi iingsland, for videresalg. 80
prosent av disse varene er
produsert av kvinner.
Husmorlaget har ogsA ved tidligere Barnas Dag, solgt FORUT
varer. Det gjelder ogsA Ytre
Enebakk Husmorlag som hadde
egen avdeling med disse varene
pA fjorArets famiiiedag.

- Vi oppfordrer imidlertid medlemmene are til A bruke logo en - pA biler, i utstillingsvinduer
pA skilter, brevark, konvolutterog ellers flest mulig steder
for A innarbeide Service fra
Enebakk som et begrep, sier
Halyard Waade, leder i EHHI.
Hensikten med logoen er a fA et
varemerke for nringsiivet i
Enebakk. - PA sikt vil folk i
Oslo og Fob - omrAdet assosi ere dette med Service fra
Enebakk. Men logoen er bare
en del av markedsføringen av
Enebakk som service
konimune. Hva som biir neste
trinn i E - opplegget har vi ikke
fastsatt enda. Det skal vi drøfte
pA neste medlemsmøte, sier
Halyard Waade., og forsirker at
ideene er mange
Det er nA et Ar siden det ble
blAst nytt IN i EHHI . - Vi har i
dag 75 medlemmer, men
sikkert dobbelt sA mange
bedrifter som burde vre medlemmer. Tiden er nA imie for
oss til A gA aktivt Ut og verve,
sier Waade. Han fastslAr eiiers
at foreningen i Aret som har
gAtt har levd opp til

- Sats pa service fra Enebakk, oppfordrer lecler i EHHI
- Halyard Waade.
malsettingene - A utgi en
nrings1ivska1ender, fA til en
bedre forsikringsavtale for
medlemmene, og fA laget en
logo for E - opplegget.
Logoen er utarbeidet av
foreningens arbeidsgruppe for
E - service opplegget som har
bestAtt av Knut A.Thorvaldsen,
Haiward Waade, Tor Erik
Ekeberg og Kjell Sletteberg.
De har samarbeidet med Ide og
Struktur pA Strømmen om
utformingen av logoen.

Barnevernssaker i ko
Ca 30 barnevernssaker stAr i kø og
venter veci sosialkontoret i Enebakk.
-Jeg har ikke noe mer nøyaktig tall,
sier sosialleder Johnsen. Han skynder

Nabbi-perler er alitid like
morn. Isr for de minste.

Litt av et kunststykke a tmffe
spike ren pa hue.

Sekretr i EHHI, Sissel
Otterbeck sier at dersom noen
av medlemmene synes trykken
pA det tilsendte eksemplaret er
dArlig, sA kan de ta det med ro.
Dette er allerede rettet pA, og
de som bestiller flere logoer (
som man forøvrig fAr i flere
størrelser) kan vre forvisset
om at disse blir ievert med
topp kvaiitet pA tiykken.
Eiiers er det bare foreningeris
mediemsbedrifter som fAr by
til A broke logoen.

Den stadig økende mengden av
Økonomiske saker har tatt
kapasiteten fra andre omrAder.
- Enebakk stAr ikke i noen srstilling i forhold til andre
kommuner hva angAr mang lende ressurser til bamevernet.
Og antall tunge saker er heller
ikke mindre her enn andre
steder. I saker hvor det f.eks. er
snakk om skikkelig omsorgssvikt, hjelper det lite med
penger. Det iøser ikke floe. Her
krevbes masse ressurser i form

seg imidiertid A legge til at her kan det
dreie seg om alt fra smAting innefor det
slingrinsmonn som tross alt finnes, og
til virkelig tunge barnevernssaker.

av tid. Tidsstudier som er
utført andre steder viser at nAr
en kurator arbeider med en tung
barnevernssak i en aktiv fase,
gar halve stillingen med til
dette arbeidet. Slike saker
finnes ogsA i Enebakk. Vi er et
lite kontor, med dAriig
bemanning. Av de fern stii lingene vi har er det to som blir
brukt mer pA bamevern enn pA
andre ting. Men skulle vi trekke
ut disse stillingene og bruke
dem utelukkende pA en barne -

vernsgruppe, yule vi bare ha tre
stillinger igjen totalt, sier
Johnsen.
- Er det mange av de 30 sakene
i bunken som dreier seg om
tunge barnevernssaker?
- Det vet jeg ikke, siden vi som
sagt ikke har hatt tid til A gA inn
i det. Derfor blir det siik at
saker vi fAr fra heisestasjon,
skoler elier barnehager blir de
Forts. side 8 (1)
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Enebakk

P1

HumpIan

Skogsved til saigs

TIL 9197f 11fTA Lf

30 og 60 cm blandingsved, hentet eller tilkjØrt.

Fg:
Enebakk Husmorlags basar pa Barnas
Dag.
Trekningsliste:
Brannslokningsapparat: JONAS KJS
IJ GARDEN, Ytre
Enebakk. Fruktkurv: RONNY PERSON, Daleferdingen.
Fruktkurv: KARl
GLAVIN, Flateby.
Enebakk-Spill: Fam. OLDBERG, Flateby.
VignetttrØye: ANETTE GRØTNES,
Flateby.
KjØlebag: RICHARD ERIKSEN, R1ingen.
Lykt: MARIKEN HJELLENES, Flateby. Puslespill
og permer: RAGNHILD
BJERKELY, Flateby. Rensegavekort: HEGE TOLLNES, Flateby.
Hárprodukter: TRUDE TORGET, Flateby. Parker-penn:
INGER LARSEN, Flateby.
Belter og sokker: Fam. KJETIL AAMBØ, Enebakk.
Badminton-sett: ANNE LINE O'DONNELL, Enebakk.
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"SPORTY" BRUKTBILER
'85 VOLVO 360 GLT 2,0 E.,hvit, soltak, 88.500 km kr 96.000,'87 OPEL KADEIT GSI, sort, 39.000 km

kr 120.000,-

'87 AUDI 80 1,8 S., rod met.,

kr 1 29.000,-

-

106.000 km

GARANTI

-

FINANSIERING

1OLVO

-

BRUKT MOT BRUKT

FOLLO

RENAULT

-

ELE).T L,L\ (I)
Egil H. Jorgensen
Byggveien 10 N-1912 Enebakk
-

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

-

Det kom inn kr 1900,- pa
loddsalget. Hele belØpet ble
gitt til TV-aksjonen -89.
Enebakk Husmorlag takker
ALLE SOM GA OSS GEVINSTER, og alle andre som
stØttet opp om basaren.
For styret: EIW
Uavhentede gevinster kan
hentes hos ELLA WENLI etter ki. 15.00. ME92 63 39.

i NO

Vi tar smârust
mindre bulker o.1.

PA DAGEN!

Større oppd.rag gir vi tilbud

pa

OG NA GIR VI SKIKKELIG TILBUD!

-

-

AM

Myrtaret 1, Ski.
TO. (09) 87 54 11

Fp

og det gjelder din bjl!

Alle prisene er inkI. reg. avg.. 4 vinierhjul 09 bruktbIgaranti.

-

-

soltak,

• .

-- J _

-

Alt av reparasjoner
utføres hjemme hos Dem
eller pa verksted
Kjol, frys, vask,
oppvask og komfyrer
Saig

-

service og moritering

AISSLITU
KAROSSERIVERKSTED

Tect!d

1810 SIltu. TIf. 89 44 76.

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL • A&
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter
TIf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

Noen herrestøvletter
(4x12)
=

48%

RESTER:
Helly-Hansen
reg ntoy
(Lose deler

-

mest bukser)

Apningstider
KI. 10.00-17.00
Fre. kI. 10.00-18.00
Lor. W. 9.00-14.00

Flatebysenteret, 1911 Flateby

-

TIf. 09/92 83 74

JJigntt-
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BIL

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ENEBAKI( BILVERKSTED

EIENDOMSFORMIDLING

Galleri Nygàrd

Vi ordner LAN
for kjoper/selger

Forgasser Bilelektrisk
Bàtmotorer
Innehaver: Jan Haagensen

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER

do Enebakk Finasenter

SVEIN H. HELLER A/S

-

JERNB.VN. 2, 1400 SKI

-

Flateby

Galled

-

-

RORLEGGER

JOHN A. ANDRESEN

tit. 92 80 80

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

innramming

GuUmedalje i innramming i 1989

TLF. 87 3737

1912 Enebakk. Tit. 92 71 60

KjØpe eller selge
eiendom?

A. NILSENS
BILSER VICE
TORNERUD

-

Kontakt:

Askim

Utsigts rammeverksted

-

BRENSEL

Half NssvoId
Vestli, 1911 Flateby

I
I

-

tlf. 92 63 00

Eli_AG

- —

Godkjent regnskapskontor

-

Mur, puss,
peiser og fliser
Tit. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

*`Iftsys.cdn~71
OLH rj
ALAS E L E K T R I S K E

,,,

SIG NALAN LEG G
INNBRUDDSALAAM
CALLING AN LEG C
BRANNVERN

Graving transport sprengning
Mur- 09 betongarbeider
-

Mur

TeQ9,925321,

SIKKEFIHETSUTSTYF1
VIDEOOVERVAKING
EL. REPARASJONER

FRISØR

Minigraver til We

& Graveservice NS
1912 Enebakk
TIf. 09/92 61 18 - 09/926266
094/25 366

-

094/08 438

[.

Man.-fre.9.00-17.00
Tors. 10.00-19.00
Let. 9.00-14.00

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk tit. 92 54 13
-

tif. 92 8049

TH. 92 63 46

)

Lertnestadvn. 5
1912 Enebakk

lIt. 09/9265 ts
Mobil 094/37 548

Uttorer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
09 modernisering

Fast pris

Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk

-

tit. 9246 13

SPESIALFORRETNINGER
Laste- og personbilverksted
pa Rud Industrifelt
Wilhelm Helgesen Motor AS
1911 Flateby - Tit. 09/9290 90

utterer alle typer jobber

til en rimetig pris.

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

Tit. 09/92 85 23 priv.
Mobil: 030/11 705
BYGG- OG TØMMERMESTER

Per-Erik østlie a.s
1914 VTRE ENEBAKK

NYBYGG TILBYGG
RESTAURERING GRUNNMJRER
TEGNING PROSJEKTEIRING
-

-

TIf.09/92 4340

Mobil: 094/30 295

oj

.J15k. t'tlif e)

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

*
*

Saig og service av kjøleog fryseutstyr
Hydrauliske slanger og koblinger

Enebakk Markiseservice
Markiser

-

Persienner

-

Gardinbrett

Elektro Mekanisk Verksted
Produksjon Reparasjon
Sterkstrøm Svakstrøm
Bil Elektro
-

Grendesenteret, Flateby
Tit. kI. 8.00-15.00
928739
Tit. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

Enebakk Tannteknikk
TAN NTEKN IKERM ESTER
LASZLO FARAGO
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk
TIf. 09/92 46 82

TRAFIKKSKOLE

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring pa b/I
Teorikurs

-

Fase II

Tit. 06/81 42 92

-

-

-

-

Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 09/92 62 94
• Poliklinikk • Rontgen • Kirurgi
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr

SKED8MO DYREKLINIKI(
N. RiisgSrd, Kjeller
lskilt fra Fetvn. v/flyplassenl
Apriingstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
rrDROP-1W 8.30-14. Stengt helg.

Ski Trafikkskole
1400 Ski

-

tit. 8737 10

Kiasse A Kiasse B
Teorikurs I(jøretimer
-

-

Om nødvendig meter vi
til kjøretimer i Enebakk.

TRANSPORT

Ingar A. Bergskaug
Transport Sand,
stein og fylimasse
-

lnneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
Tit. 92 45 58

KVIKK RENS

Vet. Knut-Arne Nverdal

-

-

..K,e1?s

APENT LØRDAGER ETTER AVTALE

Tømrer- og snekkerservice
Ernst Rasmussen,
Bakkeveien 5, 1911 Flateby

cfi,a/aLL

Svein Thorsen

'',,

Stein lJarre-Hanssen

SPESIALFORRETNINGER

Alt I glassarbeid

Alt I mur- og pussarbeid

00 HERREFRISØR
Apent:
Tirs..-tors. RI. 9 -16
Fre.
RI. 11 -18
Lor.
RI. 9-14
Mandag stengt

Ring

Enebakk glass

BYGGSER VICE

I

Drop in eller
timebestiling

GLASS

Steinar Nordahi

SystemAdm/nistrason AJS
Gaupeveien 29
qww
1914 Ytre Enebakk
lit.: (09) 92 48 24 -924774.

FLATEBY DAME

-

DAME-OG
HERAEFRISOR
SQL- PARFYMERI

Regnskap & Forretningsfersel
• Bedriftsrdgivning

SoiheinrOsen
1912 Enebakk

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og heytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk tit. 92 46 39
mobil 097/57 419 094/27 522

TANNBEHANDL.

SRR.registrert
regnskapsforer
Landbruksregnskap Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende
Oalefjerdingen, tit. 09/92 64 33

BYGG OG ANLEGG

Jan M. Johansen

tit. 9243 54

-

Regnskapskontor

utforer alt I el-installasjoner
1912 Enebakk

TIf. 09/92 63 03
Postboks 24
1912 Enebakk

Hovel Heiaas

Stromsborg &
Enersen A/S

Esso diesel, parafin og fyringsolje
TIf. 92 81 24

nebcikk
cgnskctpkofltor A/S

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
Tit. 9286 94. Mobiltlf. 094/26 165

-

Erik Kjelgaard

)

KJELL BRENDJORD

.:

Váglivn. 25, 1914 Enebakk

REGNSAP

INSTALLASJONSFIRMA

Kjop din nye el/er brukte bi/ hos oss.
Tit. 88 16 15

v/Trygve E. Andresen
VI UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.

ELEKTRIKER

1800 Askfm

INDRE ØSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Enebakk rørleggerbedrift

Sa/g av
1911 Flateby tlf. 9286 10
Ogsâ kveldstid

Bevilbngshaver: Adv. He/ge A. Trys
F/e/Ivejen 55, 1914 Ytre Enebakk
flI.: 09/925570

Erting Rod A/S

Audi

Alt i innramming

meda/jeskap og innrammede akvare/Iavttykk

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S

1570

Tit.

Bevervn. 11,
1914 Enebakk
Mob.tlf. 094/11747
1ff. 92 48 92

J]h1L
liiiiIIE3Fm

czJtaaama

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

Brødrene Sandás A/S

]CJ

Transport

dumperbil og bil m/kran.
Pukk sand
Korn, gjodsel og kraftfôr
-

-

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.
Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf, 09/92 83 74

TEPPE - ENGROS A/S

1911 Flateby
Tit. 09/92 88 71 - 92 81 46
Mobil: 030/18 932 - 030/18 933

SKILTER/REKLAME
PRODUSENT av selvklebende
bokstaver tekst-dekor
BIL- og VINDUSDEKOR
SKILTER og LYSREKLAME
-

ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

DEKORtext
1914 Ytre Enebakk
Tif. 92 47 80 92 52 78 fax 92 52 78
-

-

'O'llett.
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Skolemarm

pa

Hauglia ga 4402 kroner

Politirunden

Pa Hauglia skole har de i mange fir haft en tradisjonell markering av FN-dagen. Men i fir yule de
prove en fly vri. Det ble sist fredag arrangert en skolemarsj, og foreidre og foresatte var invitert Iii t bli
med. Inntekten skulle gá til Arets TV-aksjon.
Elevene hadde med seg
startkontingent i en konvolutt, liten eller stor - det var
opp til hver enkelt. Den ble
lagt i en bøsse ved start,og sä
vandret de avsted sammen
med kiassen og frøken Ut
en tre-fire kilometer lang
løype rundt Mortevann.

pa

Kraftig smell

Etter endt tur fikk de salt og
boiler, og del ble ogäs
anledning til a fâ kjøpt
Unicef-materiel!.
Oppslutningen var god i det
fine hØstvret. Og da
oppte!!ingen var ferdig, kom
man til 4 402 kroner, noe de
var godt fornøyde med.

Tea terfestiva len:

Fransese og BU
come - back
-

Marsjdeltagere fra kiasse 2a i godt humØr pa veien fra
Gjeddevann. Vel tilbakepâ skolenfikk alle utdelt diplom.

Teaterfestivalen er i rute.
Lørdag var festivalkomite,
aktører og teknisk personale
samlet pA M.jter ungdomsskole for A samle trAder og
oppsummere for innspurten

Mjar - elever ga
13.000 kroner.
Mjr ungdomsskole var ogsa
med pa TV aksjonen og samlet
inn penger til kvinner i den
tredje verden. Tirsdag den 10.
oktober arrangerte skolen sin
ârligeGi-en-dag aksjon. Det er
faktisk det 10 âret at skolen har
vrt med og samle inn penger i
forbindelse med de forskjellige
TV-aksjonene.
Ca 150 av skolens 185 elever
var i sving med et eller annet
gjøremal . Det var bamepass,

Ingen reduksjon,
flere stillinger
Utvidelse av enkelte stillinger,samt noen nye, innenfor
eksisterende Økonomiske rammer er noe av fasiten for
kommunens organisasjons og
bemanningsplan . Planen er nâ
ferdig fra styringsgruppas side.
Dersom timeplanen holder
denne gangen, vii den bli
behandlet i kommunestyret i
november. Tidsskjemaet for
denne planen har ailerede
sprukket to ganger for.
Râdmann Bjorn Halvorsen, sier
at noen store organisasjonsmessige endringerlegges det

.Av de riktig store attraksjonene
under programposten Apen Scene blir utvilsomt et come-back for BU
- ungdommens revygruppe fra 10
är tilbake. Med prinius motor lager
Brevig i spissen far vi smakebiter
pa bygderevyen fra den gang. P
Apen Scene far vi ogsâ
Leikarringen Ignar som skal
framføre Fransese. Dc som sa
leikarringen framføre denne
fornemme dansen i sine flotte
kostymer under en kulturafen pa
Samfunnshuset i tor, vet at her har
de virkelig en godbit i vente.
Som kjent for de fleste gar teater festivalen over 4 dager, fra 4. - 7.

rydding, bulvask, lagerarbeid.
butikkekspedering - j alt mulig
av hva de forskjellige
hjemmene kunne finne pa av
arbeid.
De som ikke arbeidet, mØtte
opp pa skolen til undervisning
og ble drillet i engeisk,
matematikk og norsk.
Litt over 13.000 kroner kiarte
elevene a sale inn etter en
vellykket og lang arbeidsdag.

Nattlige
gjester
Lørdag morgen ble det
meldt om at det i løpet
av flatten hadde vrt
uvedkommende gjester I
et hus0
b mens
beboerene 1A og soy.
Dette ble ikke oppdaget
for lørdag morgen, og
det var butt borte en
Phillips varmeovn, og en
del pyntegjenstander.
Gjestene hadde ikke
srlig store problemer
med A ta seg inn i huset,
for ytterdøra var nemlig
ulAst.

Lkke behov for ekst-

ikke opp til. StoP sett dreier
det seg om fordeling av
oppgaver gjennom interne rokkeringer. Mâlet er a framstâ
som en mer servicevennhig og
rasjonell organisasjon.
at
Halvorsen
avviser
forsinkelser i organisasjons og
bemanningsplanen kan vanskeliggjøre budsjettarbeidet. Dette
er godt I rute. - De rokkeringene man har lagt opp til i
planen kan lett beregnes I
forhold til budsjettarbeidet, sier
râdmannen. Og skulle det ikke
gâ som man liar lagt opp til vii
det rent budsjettteknisk ikke
fore til store endringer etterpâ,
sier Halvorsen.

rabevilgninger
Formannskapet vedtok mandag
en budsjettrevisjon uten behov
for tilleggsbevilgninger.
Avvik i forhold til vedtatte
budsjett var størt pA økonomisk
sosialhjelp,
drift
av
sykehjemmet og lønnsutgifter
som føle av lønnsoppgjøret.

Brikkene er iferd med a falle godtpd plass for den driftige
festivalkomiteen. Fra i'.: Grete Venner Dehli, Anne Gaathaug,
Kristin Heistad og Per Arne øiestad.

Redaksjon og ekspedisjon:
Nyberg
Postboks 62, 1912 Enebakk
Teleton red 92 65 40
Telefon ann. 92 65 50
lIt, telefax og eksp. 92 60
Bankgiro: 1605.02.01426
Postgiro: 4 19 3298

november. Festivalen skal apnes
lørdag den 4. k1.12.00 p8 Flateby
Samfunnshus, og det er ordfører
Kare Kjølle som skal klippe over
snoren. Søndag er arrangementet
lagt til Mjr. Det kjøres noenlunde
paralelle opplegg pa begge steder,
med smakebiter fra oppsetningene
til de forskjellige teatergruppene i
bygda. Det er na kiart at det blir
stjemesmell med modige aktører
fra lokalmiljøet.
Etatssjefene som har fan spesiell
invitasjon har imidlertid vegret seg
noe - bortsett fra en modig skolesjef som ligger i tørrtrening med
et hell spesielt innslag. Ogsa til
nringslivet er det gatt Ut spesiell
invitasjon til Stjemesmellen uten at
det har avstedkommet den store
oppslutningen. - Enkeltpersoner
hat imidlertid tthdt sporty til, og
program innslaget er sikret. Ingen
tvil om del, sier en fornøyd Kristin
Heistad

Ved 20.30-tiden fredag
kveld ble beboere i
ødegardsveien pa Plateby skremt av et par
kraftige smell.
Det ristet i hele huset,
fortalte de som kontaktet
lensmannen. Dc var ute
pA patruije i nrheten
og kom raskt til stedet.
En del ungdommmer de
traff pA, hadde ikke noe
A forteile, men saken er
ikke avsluttet.
Lensmannen vil gjerne
ha kontakt med folk,
som hørte smellet, og
som kan ha viktige opp lysninger.
Det er uklart om del var
knall-skudd eller dynamitt som ble avfyrt ved
detonasjonen.

04

Privattelefoner:
Ans. red. Aslaug Tidemann 92 45 35
Journ. Oddborg Kristiansen 92 85 84
Ann. Icons, Eta M. Went 92 63 39
Ann. Icons. Solveig Eriksen 06/83 72 56

Avisen frykkes i Indre Smaalenenes Avis

Men dette er kompensert tor
gjennom merinntekter fra økt
rammetilskudd som følge av
lønnsoppgjøret,
stØrre
innbetaling av egenandeler pA
sykehujemmet, og en
innsparing pA lønnsbudsjettet
pa 580.000 kroner.

side pr mm kr 5.95
Aim. plass pr. mm kr 2.90
Tekstsde pr. mm kr 3.90
nnlev,frist: Rubnkkann.: Mandaq Ii, 12.00
Fonetn.ann.. Mandag II. 9.00

Abonnementspris:
Kr 110,- pr. halvâr, kr. 220,-

pr. ár.

