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Enebakk Idretisforening har I 
dag ca 1000 aktive medlemmer 
fordelt pa handball, fotball, 
turn, ski og alpin. 
- Idrettesforeningene E.I.F. og 
IL Driv representerer i thg det 
største fritidstilbud til 

ungdommen i bygda. En ned-
leggelse vii bety hundrevis av 
ungdommer hengende langs 
veiene, uten noe A ta seg til, 
med de negative konsekvenser 
det kan fS for nrmiljØe, sier 
Grøn. 

Han skynder seg A legge til at 
man fortsatt har mange 
tillhtsvalgie, oppmenn , laglede-
re og trenere som yter betydelig 
innsats. Men det er grense for 
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Krise for 
idrette I. 

Tillitsmannskrisen slär nä til for fulit i 
Enebakk I.F. Foran ãrsmøtet i november star 
foreningen uten kandidater til hovedstyret, og 
ogsâ til enkelte andre very ute i gruppene. 

Denne gangen er det altsâ ikke manglende 
stønad som truer idrettslaget, men tvert imot 
manglende oppslutning blant aktive og foreld - 
re. 

- Skal vi unngã en gradvis avvikling av E.L.F 
ma det tas et krafttak I nrmi1jøet, sier 
formann I Enebakk I.F. Erik Grøn. 

Velkommen til 5m ars klubben 
Med stoithet og glede ønsket initiativtagere, 
ansatte og unger i Flateby 5 - firs klubb 
velkommen til Streifinn forrige torsdag. Bade 
helse og sosialsjef og kultursjef, samt presse 
var invitert for A se hva hva entusiasme og 
pAgangsmot kan dra i gang med smA midler. 

5 - firs kiubben er kommet i stand som et rent 
privat initiativ, etter lose samtaler mødre 
imellom pA danseskolen I vinter. Lillebeth 
Mortensen satte det hele i system. 
Kommunen har bidratt med tilskudd pA 2.500 
kroner, og Flateby Vel med 5000. Resten har 
dugnadsAnden fikset. Det har Flateby lange 
tradisjoner pA. 
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PIt*tMLNICIIETEN 
YVIC LNEUAKb BETEL 

"Barnas uke" 
Onsd.25.10 ki. 17.00 
Hobbykveld 
Torsd.26.10 kl.17.00 
Klubbkveld 
Fred. 27.10 k1.18.00 
Ungdomskveld 
Ungdomskoret deltar 
Lord. 28.10 kl.14.00 
Barneseiskap 
Sønd. 29.10 kl.10.00 
Familiesøndagsskole 
Junioren deltar 
1(1.18.00 Oddleif Wahl 
og menighetsmusikken. 

Velkommen til Betel 

lbrsdag 26.10 
U) 18.30 Skin Deep 

Fredag 27.10. 
U) 21.30 Bryllupsfesten 

NAT1'KINO m/nogo attât. 

Sondag 29.10. 
B)16.30 Fiâklypa Grand Prix 

U) 18.30 Skip Deep 

V) 20.30 Bryllupsfesten 

PLAKATEN 

Ylre Enebakk 
skolemusikk 
Papinnnsamling 	ann. 

I.I. Dnv 
Arsmøte 	 ann. 
Pensjonistforeningen 
Tur og lotteritrekning ann. 
OF 
Fotbailotteritrekning ann. 

Betel 
Ukens møter 	ann. 

Flateby Kino 
Ukens filmer 	ann. 
Leikarringen Ignar 
Arsmøte 	ann. 
ørnøye 4H 
Høstfest 	ann. 

Gratuierer med dagen i dag, 
25. oktober. 

Hilsen Helene, mamma 
og pappa. 

Hurra for Johan! 
Den sp i:ne luringen var fyller 
7 âr pa mandag. 
All, mamma og pappa gratu - 
lerer 

iLtiG! 
Studer 	

•J 
annonsefl) 

Til to av Enebakks herligste 
barn, Cecilie og Christoffer 
Oppegaard. Gratulerer med 
dagen som har vrt, den 14. og 
20. Tenk nâ er dere 4 og 7 âr. 

Hilsen alle I 
Hagenveien 5. 

Leikny Derlick i 
EK Galled 
4. november blir det fly 
utstilling i EK Gaileri i Ytre, og 
utstiller denne gangen er 
Leikny Derlick. Denne 
utstillingen vii vare i 14 dager. 
SA blir det et lite opphold for 
medlemsutstillingen. Oppunder 
Jul slipper sâ ungdommen til. 
Da inviterer kunstforeningen 
bygdas unge til a stille Ut. 

Ungdommens kulturmønstring 
er i âr viet bildende kunst, og i 
denne forbindelse skal altsâ 
ungdommen slippe til med sine 
arbeider i galleriet. 

Vi har kommet fram til siste 
uke i oktober, og del igJen 
innebrer nattkinoforestilling 
pa siste fredagen i maneden. Vi 
vii vise BRYLLUPSFESTEN 
av Warn og Vennerd, en norsk 
komedie med det meste og 
beste av del som eksisterer av 
norske skuespillere. 
BRYLLUPSFESTEN vii ogsâ 
bli vist som ordinr forestilling 
søndag for dere som ikke har 
hatt aniedning til a se den tidli - 
gere. 
Barn og voksne kan giede seg 
til gJensyn med Solan 
Gundersen og Ludvig og alie de 
andre kJente skikkeisene i 
FLAKLYPA GRAND PRIX. 
Bryllupsfesten er komedie. og 
deter ogsA ungdomsfiiemen 
SKIN DEEP. En selvlysende 

8. november bun det konsert med 
Freddy Kristoffersen i Enebakk 
kirke. Det er Knistent krisesenter i 
Enebakk i samarbeid med 
Ekebergdalen pinsemenighet som 
har tatt initiativet til konserten. 

Knistens krisesenter har nA vrt 
etablert i Enebakk i bortimot et hal - 
Vt ar, og arbeider hele tiden for 
gjøre sin virksomhet mer kjent. - 

Konserten er et ledd i det arbeidet, 
sier leder for knisesenteret, Odd 
Olsen. Freddy Kristoffersen skulle 
vre kjent for de fleste som en av 
de mest etterspurte innenfor 
gammeldansmilJøer i en Arrekke. 
IFor Ca 5 ar siden kuttet han overt - 

vert med dette, og begynte a 
arangerer kristne sang og musikk-
kvelder i kirker og forsamlings-
lokaler. Repertoaret hans vanierer 
fra vakre rouge sanger, til glade 

komedie blir den kait. Filmen 
gir deg en befriende latter. 
Edwards tor a lage en komedie 
med selvlysende ~pVqjncr,,.  
Lilt om handiiflgen: 
Zach Hutton er en tiudligere 
frerngangsnik forfatter og 
vinner av Pulitzer-prisen. Na er 
han fulistendig tom for ideer. 
Han tenker kun pa en ting, 
kvinner. Han er en uheibredeiig 
skJørtejeger, og del gâr som del 
ma, ekteskapet ryker. Ingen, 
ikke en gang hans psykiater kan 
hJeipe ham. Probiøemet er at 
han følrst nâ innser at han 
eisker sin kone, samtidig som 
han ikke kan la vre a ha 
tiigang pa nye kvinner. Han 
forsøker a bli bedre, men del 
blir kuri verne... 

Inger 

sprudlende toner, PA mye av reper-
toaret er det lagt opp til at hele 
menigheten synger med. Folk 
utenfor kirkemiljøer utgjør ofte 
over halvparten av publikumet, og 
folk fra forskjellige kirkesamfunn 
samles under samme tak pa dise 
kveldene. 
Den 8. november er det Enebakks 
tur. 

Paktstegnet forplikter 

Kol.2,9-14 

Omsk.jareIsen var paktstegnet helt fra Abrahams 
dager og til den nye pakt ble opprettet i Jesus 
Kristus. Dette tegnet viste hvem som tilhørte 
Israel. 

Den nye pakt har ogsA sitt paktstegn. Det er 
dApens bad. DApen er inngangsporten til Guds 
rike. I eldre tid viste en dette i kirkene vAre ved A 
plassere døpefonten ved inngangsdøren. DApen er 
nemlig A A bli begravet sammen med Kristus, og 
reist opp sammen med ham. Disse ordene om 
dApen bruker apostlene her i Romerne 6. Vannet 
slo over den som ble døpt Det var A bli begravet. 
Og dApskandidaten sto opp av vannet.Det var A 
stA opp sammen med Kristus. 

NAr vi i vAr dApspraksis øser vann over barnets 
hode, sA betyr det akkurat det samme. DApen er 
tegnet pA A tilhøre Kristus. Men et paktstegn 
forplikter. Det forplikter oss til A leve I samfunn 
med Jesus Kristus ved troen pA ham. Bare da har 
A syndenes forlatelse. Derfor: La oss hver dag 
Apne vArt liv for Jesus og leve for ham i tro og 
lydighet! 

S.H. 

Freddy Kristoffersen 
til Enebakk kirke 



Vi forbeholder oss retten til A kutte ned p for lange 
innlegg etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt, 
men redaksjonen mi ha navn og adresse 

Nodrop til 
Enebakk 

Kjent i Enebakk 

Vi hadde vrt pA Gran og folograferl den 
gamle hvilestua, som i dag blir bruki som 
hybelbygg. Del var mange som gjenkjente 
den, og nngte inn til oss. 
Dc som ble trukket Ut som vinnere er: 

BjarneArsrud YITe Enebakk 
Grete Larsen, Ekebergdalen 

John Ungersness, Pre Enebakk 

Her har vi el nytt bilde. Vet du hvor vi ha: 
verl denne gang? Ring oss pA tlf. 926004 
eller skriv til oss innen neste onsdag, og du 
blir med i trekningen om nye lodd I 
pengelotlenet 

'o0' nett 
Gassorledning gjennom Enebakk 
i konflikt med milj øverninteresser 

Hvorfor tar dere Ira oss nr-
butikken ogsA? Er det for mye 
at vi fAr beholde den. Kunne 
dere ikke gi noe stØtte der. Det 
eneste sosiale vi har i 
Dalefjerdingen.,er A gA til Nina 
og handle. En liten butikk med 
mat ogs smAting vi trenger, hvor 
vi treffer noen kjente. Her er det 
utkantstrØk til de grader. Det er 
ikke alie som kommer seg til 
senteret for A fA melk og brØd. 
Det er ikke aile som har 
privatbil. Da kan vi vel fA 
beholde Nina Det behØver ikke 
A komme noen ny i butikken. 
Kan vi ikke hjelpe den vi har. 
De bygde sitt hus her, og hørte 
lovord om byggefeltet som 
skulie bli og tenkte: Her skal vi 
greie oss. Det er for 17 Ar siden 
de begynte i butikken, sA de har 
vrt tAimodige. Oa vi har butt 
glad i Nina og familien, og vi 

Fredag for snart to uker siden 
var jeg utsatt for en bilulykke. 
Etter ulykken reiste vi opp til 
Enebakk legesenter for A fA 
sjekket opp om vi hadde pAdratt 
oss noen alvorlige skader. 
Vi fikk bekjed om A vente. Etter 
Ca 1 times venting uten 
legehjelp, ble vi bedt om A rei-
se direkte til LiiiestrØm da 
legesenteret kun hadde en lege 
tilstede. De hadde ikke kapasi-
let til A se pA oss eller snakke 

Akershus Fylkeslag av NFPU 
hadde denne helgen silt Arlige 
kurs for psykisk utviklings - 
hemmede. Denne gruppen har 
fall adskillig mediadekning 
p.g.a. reformen, men har vi 
lyttet til de psykisk 
utviklingshemmede selv? De 
brukte en del av kruset til A lage 
en egen pressemnelding. 
Dere planlegger Are liv, derfor 
mA dere lytte til oss! 
sier de. 
Vi vet hva som er et bra IN for 
oss, og vi gir svar. 
I 1991 overtar kommunene 
ansvaret for oss. Vi er dyre, sier 
politikeme. Hvordan vet de del? 
Dette er første gang de fAr 
ansvaret pA heltid ogsA for oss, 
og de vet ikke hva de fAr igjen 
av oss. Vi er spontane, 
oppfinnsomme og gir ekte 

vii ikke miste dem. sa vi ber 
ordfører KAre Kjølle og 
kommunen. Hjeip til med stØtte 
til utkantsstrØk, og ikke la oss 
miste butikken ogsA. 

Vi kjemper for det vi har 
kjørt 

Takker Ninas for det hun hay 
vrt 

Takker for smil og for gode 
varer, 

og for det hun har kjørt med 
sin gode latter 

Takker for kaffe og kaker til 
jul 

Uffhvordan blir dette - 
hApløst,hãpløst her ute 

Annie 

med oss. De hadde heller ikke 
de nødvendige hjelpemidler 
som skulle til, hvis det dreide 
seg om f.eks. nakkeskade (noe 
ingen visste om det var). 
Jeg mA si at jeg er sjokkert.! 
Legesenteret plikter da vel A ta 
seg av øyeblikkelig hjelp. Hva 
har vi legesenteret til? Jeg 
trodde det var for A hjelpe oss?? 

Hilsen en forulykket. 
G.L. 

engasjement. Vi sprer glede 
rundt oss. Vi knytter men-
neskene sammen. OgsA vi har 
rett til et anstendig liv. Som deg 
er vi meget stolte nAr vi fAr vAr 
egen bouig. Ville du utlevere 
dilt privatliv pA en sovesal, 
kanskje? Ville du bli flyttet som 
en pakke fra rom til rom 
kanskje? 
Vi produserer neSten like mye 
som andre arbeidstakere., men 
vi far trygd. Arbeidet vArt 
verdsettes fra 3 - 9 kroner 
timen. Vi mA ha litt hjelp, det er 
sA. Til gjengjeld er vi trofaste 
plkiktoppfyllende medarbeide-
re. Ville du arbeide for 9 kroner 
timen, kanskje? Vi vii bli 
respektert som medmennesker, 
og bli kjent med mennesker 
rundt oss. Det er opp til dere A 
gi oss muligheten. 

Hiisen 29 kursdeltakere 
fra Akershus 

Fylkesmannens miljø - 
vernavdeling mover at 
en gassrørledning syd-
over fra Lillestrøm og 
gjennom Enebakk er i 
betydelig konflikt med 
miljØverninteresser. 	I 
uttalelsen som de har 
kommet med til prosjek.. 
tet gasskraft til østlan-
det sier de at at det vii 
vere mest gunstig A fore 
gassrørledningen pA an-
dre siden av øyeren, 
gjennom Nes og Aurskog 
HØland. Denne traseen 
gAr hovedsakelig gjen-
nom dyrket mark, og 
berører i liten grad 
naturvern og friluftsinte-
resser. 

I planene forframføring av 
naturgass til østlandet og 
Sverige er det utredet flere 
alternative traseer for 
framføring av gassrørledning, 
og del ene, kalt CO, gAr 
gjennom Enebakk. Del som 
fylkesmannens miljøvernavde - 
ing gAr inn for, kalt C5 gar pA 
andre siden av øyeren. NAr det 
gjelder CO alternativet, sA 
kommer dette i konflikt med 
bAde verneinteresser og fri - 
lufisinteresser. Blant annet 
krysser traseen Nordre øyeren 
naturreservat. Men her mener 
fylkets miljovemavdeling at en 
nedgravd ledning nødvendigvis 
ikke behøver A ha sA stor 

betydning etter at anleggs-
perioden er ferdig. Betydningen 
vii vere avhengig av omfanget, 
men siden deler av dette 
omrAdet er i stadig forandring 
pA grunn av vannmassene fra 
Glomma scm graver og avsetler 
lØsmasser, mA del om man 
velger denne traseen, gjennom-
føres geotekniske undersøkelser 
for man starter arbei-
dene.Dessuten mA det klar-
legges hvilken innvirkning en 
eventuell gassledning her vil ha 
pA landskap, vegetasjon og 
dyreliv. 
Endelig vii CO alternativet 
gjennom Enebakk krysse 
Markagrensen pA to steder. Og 
en framføring av en gassrør-
ledning i dette omrAdet er i 
konflikt med planbestemmel-
sene for Marka heter del i utta - 
lelsen til fylkesmannens 
miljøvernavdeling. 

Gasskraftverk. 
NAr del gjelder lokalisering av 
gasskraftverk pA østlandet. sA 
har Statskraft 

foreslAtt 4 alternative 
lokaliseringer - To av disse er I 
Akershus, nemlig Emmerstad i 
Vestby og SAner i Vestby. Oslo 
Lysverker bar foreslAtt et gassk - 
raftverk pA Sjursløya 
Fylkeskrafl østlandet har 
foreslAtt flere mindre gassverk, 
hvorav et ved Minne-
sund.Fylkesmannens miljø-
vernavdeling sier at dersom 
man skal bygge gasskraftverk 
er det Ut Ira en ressursvurdering 
riktigere A satse pA mindre 
gasskraftverk med utnyttelse av  

spillvarme slik .som fylkeskraft 
østlandet legger opp til, men 
dette alternativet er faktisk sA 
lavt priritert at del foreløpig 
ikke er foreslAtt konsekvensut-
redet. 
I fylkesmannens miljøvern-
avdeling gAr man imot bygging 
av gasskraftverk pA Emmerstad 
Ut fra hensynet til friluftsinte-
ressene. I dette omrAdet bar 
bAde fylke og stat lagt ned 
betydelige midler til oppar-
beding av badeplass. Skal del 
bygges et stØrre gasskraftverk i 
Akershus bØr det lokaliseres til 
SAner. 
NAr det gjelder et eventuelt 
gasskraftverk pA Sjursøya, har 
man hos fylkesmannen ingen 
innvendinger, forutsatt at del 
bidrar til reduksjon av del lotale 
utslipp av nitrogenoksyder i 
Oslo. 

Fylket forsinket 
Fylkeskommunen har ikke 
rukkel A ullale seg til 'planene 
innen fristen som gikk Ut 15. 
okt.ober. Fylkesutvalget fikk 
saken referert i mote 10 
oklober. BAde SV og Høyre 
pApekte da at bAde 
fylkesutvalg og fylkesting bur-
de vrt orientert om 
behandlingen av saken pA et 
mye tidligere lidspunkt. 
Høringsdokumentene ble sendt 

midten avjuli. 
Fylkesutvalget skal nA uttale 
seg om planene den 31. oktober 

Ingen hj elp a fâ 

De psykisk 
utviklingshemmede 
og ansvarsreformen 
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Avisen skal fram - og det i 
tide. For avisbudet til en av 
Are dagsaviser ble dette litt 
av et dilemma for noen uker 
siden. PAl Viken heter han, og 
bor pa Flateby. For noen uker 
siden var han innblandet i en 
ulykke, som i første omgang 
sA svrt sA alvorlig ut. Han 
skulle sykie hjem en kveld 
det var skikkelig stygt 
høstvr, og fikk da et 
ufnvillig sammenstøt med en 
moped. Sykkelen fikk ogsA 
hard medfart, den er i alle fall 
ikke brukbar lenger. SA avis - 
bud PAl mAtte ha vikar noen 
dager, men nA er han i full 
sving igjen - men ikke pA 
sykkel. 
Han star pa rullebrett ! Ikke 

er den karen rAdløs nei. Det 
gAr omtrent like raskt som 
sykkel, sier han. Det er bare 
det at for a bruke rullebrettet 
er han avhengig av asfalt som 
underlag, og en liten sløyfe 
av ruta hans er pa grusvei. Og 
det a ta bare beina fatt er 
ganske kjedelig. 

Han er butt et populrt inn-
slag I byggefeltet. Kommer 
han pA brettet i dag ogsA ? 

Og PAl kommer i fin stil med 
avisene i ranselen pa ryggen. 

Pal er I farta pa rullebreftet. Avisen skal ikke utebli- det lover 
han. 

4 	 ejJiflIwtt. 

I morgen kveld blir det fly 
menighetssamling ,denne gang i 
Mari kirke. Det inviteres til et 
mote md Taize - klosteret. Taize 
er navnet pA en lite landsby i 
Bourgogne- 	omrAdet 	i 
Frankrike. Den har siden 1940 
vrt hjemstedet for et 
protestantisk klosterfellesskap, 
som begynte med noen fA brød - 
re. 
Det har skjedd en stadig vekst, 
og i Taize har man mAttet inn-
rette seg pA den uventede 
tilstrømmingen som begynte for 
alvor omkring 1970. Om det 
kommer 2 00 eller 15000 - alle 
fAr plass og mulighet til A delta i 
et fellesskap preget av enkelhet, 
omsorg og forstAelse. 
Kjennskapet til Taize, og stedets 
økumeniske "Fomonjngskjrke", 
deres tanker og musikk, er uth - 
redt i mange land gjennom TV - 
plate og bokutgivelser, og ikke 

Besøk fra 
HammarØ 
Lørdan den 11. november far 
Enebakk vennskapsbesøk fra 
Hammarø. Det er Skoghall 
Mannskor som skal gjeste 
Enebakk med sin 70 - Am jubi-
leumskonsert. Koret skal delta 
pA Enebakk Janitassjars konsert 
i Herredsstyresalen. Her deltar 
ogsA Rlingen Musikklag og 
Ski ungdomskorps.Kulturstyret 
har bevilget 2.500 kroner ti 
stØtte til Janitsjaren til denne 
konserten 

1 
hvor lenge ildsjelene kan, og vil 
fortsette. 
- Foreldre mA gjØre mer enn A 
betale kontingent og overlate 
barna til andre, fastslAr Grøn. - 
og minner am at idrettslagene 
som frivillige organisasjoner er 
fulistendig avhengige av 
drivende krefter i lokalmiljØet. 

Noe lysere i Driv 
IL Driv har de siste par Arene 
vrt uten leder i ho'edstyret, 
og det har ogsA vrt prablemer 
med andre tillitsverv. Foran 
Arsmøtet 19. november ligger 
det imidlertid an til at man skal 
fA bade leder og nestleder I 
hovedstyret. Det som er prob-
lemet i øyeblikket er A skaffe 
kasserer og sekretr.- Vi ser 
imidlertid lyst pA dette, sier 
Anne Stockseth , styremedlem i 
sittende hovedstyre. - Med tre 
uker fram til motet, og en 
entusiastisk valgkomite regner 
vi med at dette skal gA i boks. 
Mr det gjelder tillitsvalgte ute 
i gruppene, ser det foreløpig bra 
Ut i Driv, etter det Vignett fAr 
opplyst. 

Avisen skal fram 

50.000 til 
lekeplasser. 
Kuklturstet har fordelt 49.000 
kroner til sikring og ved-
likehold av lekeplasser rundt i 
bygda. Det er velforeningene 
sam er tildelt disse tilskuddene 
etter nrmere foreliggende 
planer. Flateby Vel har fAtt 
20.181, VAglia Vel 15.000 
kroner, KlokkerudAsen sameie - 
lag 12.200, og Dalefjerdingen 
Vel 15.000 kroner 

YTRE)) 

med 
Kjemisk 

nytt, topp 
forvask - hjulvask 

Norske Fina a.s, 

Vi takker 

- skumvask 

1371 Asker. 

GRATULERES11W 
moderne 

for oppdragene 

- understellsvask - 
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vaskeanlegg 
varmvoks - tork 
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BesØk fra Taize - kiosteret 
minst store ungdomsstevner 
som pA Taize-brødrenes initiativ 
er blitt avholdt i storbyer som 
London, Barcelona, Roma og 
Madras. 
Det har vakt oppmerksomhet at 
sA mange har ønsket A delta i en 
slik "pilgrimsreise for 
forsoning og tillit", hvor mAlet 
er A søke det indre livs kilder i 
lovsang og bønn. Mange har 
hentet inspirasjon og fornyelse 
i Taize. Blant andre Edin 
LØvAs. Hans retreat senter pA 
Sandom og Komsjø er konkrete 
resultater. 
I Linkoping i Sverige finner det 
Arlig sted et stevne. 
NA far vi aitsA muligheten til a 
stifte bekjentskap med 
bevegelsen gjennom Bjarne 
Sødahl pA temakvelden i Man 
.kirke I morgen kveld Han har 
vrt tilknyttet Tai7e-fel-
lesskapet i Atte Ar. (Se ann.) 

- 



Kultu"Pdagep 
i Enebakk 

Fra 4.11. - 18.11. 

Program teaterfestivalen 

Lørdag 4.11.89, Flateby Samfunnshus: 
KI. 12.00 Apning ved festivalorkesteret 

Festival komiteen ápner 
Ordforeren <<klipper over snor> 
Annonsering av programmet for resten av dagen 

KI. 12.30 Premiere Ballongteatret "Det var en gang en prins'>, dukketeater 
Musikk ved festivalorkesteret 
Saig av katie, kaker, forfriskninger 

KI. 14.30 Sminke- og utkledningsverksted for barn 3-10 Ar, barna opptrer. 
KI. 16.30 Pause til 
KI. 18.30 Tove Oien Apner kveldens program 

Festivalorkesteret spiller 
Kultursjef Sandvik hilser 
Mjrlig talt - utdrag 
Enebakk Dramatiske - utdrag 

KI. 20.00 Teatersup(p)e 
KI. 21.00 Apen scene medgjester 
KI. 22.15 Stjernesmell rn/jury 
KI. 23.00 "Hla I taket>' - Fest til levende musikk 
KI. 01.00 Slutt 

Sondag 5.11.89, Marl kirke og Mjr ungdomsskole: 
KI. 11.00 Festivalgudstjeneste m.:gjoglerpreg viHarald Schoyen 
KI. 12.30 Festivalkaffe, Mjr ungdomsskole 

Ella Royseng káserer 
KI. 14.00 Barnas Musikkteater pA Vik 
K!. 18.00 Marit Myhre Apner kveldens program 

MjrIig talt - utdrag 
Enebakk Dramatiske - utdrag 
Festival orkesteret spiller m/gjestesolist 

KI. 20.00 Apen scene med gjester 
Teaterkro med "nogo attAt" 

KI. 21.30 Stjernesrnell m/jury 
KI. 22.30 Slutt Arr.: Festiva lkomjteen 

Billettpris: Dagarrangement Iørdag og sondag: Barn kr 10,-, voksne kr 20,-. 
Kveldsarrangement lordag og soridag: Alle kr 75,-. 

IIOCKEKONSERT 
Fred. 10.11.89 i Mjrhal-
len kI. 20.00. 
Billettpris: kr 50,-, medl. kr  
30,-. ForhAndssalg i Klub-
ben fra 1.11. 

Arr. Ungdomsklubben I 
Enebakk 

JANITSJAR OG KOR 
Lord. 11.11.89 i Her-
redshuset kl. 17.00. Kon-
sert v/Enebakk Janitsjar 
med gjester: Skoghals 
mannskör, Rlingen mu-
sikklag. 
Entré: kr 30,410,-. 

Arr.: Enebakk Janitsjar 

STOBBANDRONSERT 
Sønd. 12.11.89 i Aulaen. 
Mjr Ungdomskole. K!. 
15.00 konsert v/Enebakk 
Storband med Lasse Sa-
gen og gjestevokalist. Yt-
re Enebakk Skolernusikk-
korps rn/dir. Rune Martin-
sen. 
Entré: Kr 30,-/10,-. 

Arr.: Enebakk Storband 
Ytre Enebakk Skolemu-

sikkkorps 

KIRKEKONSERT 
Ons. 15.11.89 Enebakk 
kirke kI. 19.30. Gospel og 
kiassisk gitar v/Foten 
Swing Bryggeri. Gjest gi-
taristen Arvid Lien. 
Entré: Kr 30-110,-. 

Arr.: Foten 

BIG BAND DANCING 
Lord. 18.11.89 i Ignarbak-
ke kI. 19.00. Enebakk 
Storband - Big Band Dan-
cing - stort koldtbord og 
dans til Storbandet. 
Billetter hos Harajama - 
Vardeberg - Ytre Ene-
bakk Bensin og Service. 
Fra 6. nov. 89. 
Kuvertpris kr 225,-. 

Arr.: Enebakk Storband 

ENEB AKK KULTURKONTOR 

 

Utp A5  nytret skal 
Naringsrádet for første 
gang dele ut pris til 
Arets bedrift. Prisen 
bestiir av en plakett 
utarbeidet av 
enebakkunstneren 
Leikny Derlick, og det er 
nringsrdet som er 
jury. 

Hensikten med prisen er bade a 
høyne kvaliteten i, og spre 
kunnskap om bygdas nrings- 
liv, 	sier 	sekretr 	i 
Nringsrâdet, Kari Elisabeth 
Morbech. Prisen kan gâ til 
bedrifter som er etablert i løpet 
av de siste tre ârene, og som bar 

vist spesielt initiativ eller evne 
Iii a satse I trange vanskelige 
tider, eller bedrifter som har 
vist evne og kreativitet nâr det 
gjelder omstrukturering og 
tilpasning. I det hele tatt. 
pâgangsmot og fantasi skal 
belønnes. Og her er det bare for 
folk A komme ned forslag pA 
kandidater til Arets bedrift. 
Bade enkeltpersoner, bedrifter 
institusjoner og organisasjoner 
kan komme med forsiag pA 
bedrifter eller enkeltpersoner 
innen alle bransjer. Her er det 
viktig A ha i bakhodet at her 
kan alt vre av interesse, fra de 
store bedrifter med mange 
ansatte, til enmannsbedrifter og 
mann og konebutikker.Og fri - 
sten for forsiag er satt til 1. 
desember. 

Naringsrdets sekreur Kari Elisabeth Morbech oppfordrer folk til 
a konzine inedforslag pd kandidater til naringslivprisen, Arets 
bedrift. 

Godbi*ter av 
hostens grode 

Det var myc godt som ble 
tryllet fram pA tilstelningen 
som bondekvinnelaget og 
hagelaget hadde i forrige uke. 
Eva Mølseter fra Hjemmets 

matkrok var invitert for A 
demonstrere hvordan man 
kan lage salater, og det var 
ogsA lovlig A prove selv. Her  

ble det laget salater av mange 
slags frukter og grønnsaker. 
Dc var hentet direkte Ira 
gartnerhallen, og flere slag 
enn man visste fantes. 
En hyggelig forsamling med 

enebakkinger koste seg med 
salater, og etterpA var det 
servering av kaffe og kaker. 

5 JIgrnt1- 	  
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Maktkamp om Glomma ..=  arv? 
Hvem skal forvalte de 2 millionene som Hilda 
Glomma testamenterte til Enebakk Syke og 
aldershjem. PA siste mote besluttet helse og sosialsty - 
ret i trAd med interimsstyrets innstilling at det skal 
opprettes et styre for disse pengene. SA langt er alle i 
prinsippet enige. Interimsstyret foreslAr sA at dette 
styret kan delegere avgjørelses myndighet til pleie og 
omsorgsleder. De mener ogsA at pleie og omsorgs - 

Saken ble behandlet pa helse 
og sosialstyrets mote forrige 
tirsdag. Saken var forberedt av 
sosialleder Knut Johnsen i 
fravr av helse og sosialsjefen. 
som ikke hadde hatt anledning 
til a utarbeide saksdokumenter. 
Fra administrasjonen var det 
likevel bedt spesielt om at 
saken matte bli behandlet pa 
helse og sosialstyrets mote den 
17. 

leder skal skal anvise utbetaling av penger fra arven. 
Dette er helse og sosialsjef Inger Haagaas betenkt 
over. Hun frykter sammenbianding av roller, og har 
kastet fram tanker om at det i tillegg til styret bør 
oppnevnes et arbeidsutvalg som styret kan delegere 
avjøreisesmyndighet til. Anvisningsmyndigheten 
ønsker hun A legge til sin seg selv i egenskap av helse 
og sosialsjet 

Skal helse og sosialsjef Inger Haagaas ellerplaie og omsorgsleder 
Erik 0/zr bestemme hva rentepen gene av Glomma - arven skal 
brukes til - og hvem av dem skalfd anvise. Del blir kominunestyrers 
hodepine. 

I saksframlegget hadde 
saksbehandler bebudet at helse 
og sosialsjefen selv yule vre 
tilstede i motet og framsette 
forsiag om endringer av 
interimsstyrets forslag til avgjø - 
relses og anvisningsmyndighet 
for arven. Na ble det, ikke 
framsatt noe endringsforslag i 
helse og sosialstyrets mote. be 
tankene rundt dette som var 
notert i saksframlegget ble ikke 
diskutert i det hele 
tatt."Tankene" bestãr konkret i 
delegering av myndighet til et 
arbeidsutvalg, i stedet for til 
pleie og omsorgsleder, og at 
helse og sosialsjef skal ha 
anvisningsmyndighet, og ikke 
pleie og omsorgsleder. 
- Dette er tanker vi mener bur-
de vre vurdert for vi fatter noe 
endelig vedtak, sier helse og 
sosialsjef Haagaas. Hun mener 
at rollene kan bli noe ukiare for 
en person som bade skal vre 
medlem av styret, og samtidig 
effektuere og anvise. - Del er 

res ma det legges fram for helse 
og sosialstyret, skal mer enn 10 
prosent av kapitalen benyttes 
ma deet legges fram for 
Formannskapet, og skal mer 
enn 20 prosent benyttes ma 
kommunestyret godkjenne 
dette. 
Interimsstyert som har laget 
forsiaget til vedtekter for 
Glomma arven er helse og sosi-
alstyrets Ieder Eva Ek, Thor 
Strand. ordfører Kâre KjØlle, 
pleie og omsorgssleder Erik 
Ohr, og distriktslege Torgeir 

Landvik. 
for a sikre at slike konflikter 
ikke oppstâr at vi synes dette 
ogsa skal were vurdert. Ingen 
skal kunne si at dette ikke har 
vrt gjennomtenkt, sier 
Haagaas. - NA ble disst  spør-
smâlene ikke diskutert i de 
hele tatt, da helse og sosialsty-
ret 

osialsty-
ret behandlet saken. Vi 
forutsatte vel nrmest at dct 
blir vurdert nAr saken gAr videre 
til 	formannskap 	og 
kommunestyre, sier Haagaas. 
Pleie og omsorgsleder Erik Ohs,  

karakteriserer vedtaket i helse 
og sosialstyret som brukbart. 
Mover det har han ingen 
kommentarer hverken til 
saksgang, eller de tanker som er 
kastet fram om endringer i 
forhold til intermsstyrets forsiag 
nar det gjelder avgjØrelses - og 
anvisningsmyndighet. 
Heller ikke sosialleder Knut 
Johnsen har noen komentarer 
til helse og sosialsjefens tanker 
som han i saksframlegget 
bebudet at Haagaas skulle 
legge fram i helse og sosialsty - 
rets mote som forsiag, men som 
aitsa forble tankegods pA veien 
videre til formannskapet. 
I prinsippet har aitsA helse og 
sosialstyret sluttet seg til at det 
skal opprettes et styre for mid-
lene etter Hilda Glomma. Styret 
skal velges for fire ar om 
gangen og skal besta av en rep -
resentant fra formannskapet, en 
fra helse og sosialstyret, en fra 
beboerne ved Syke og 
Aldershjemmet, en fra de 
ansatte innen pleie og omsorg 
som arbeider pa Sykehjemmet. 
og pleie og omsorgsleder. Styret 
skal 'Ase at 	'ic'  •,i I 

pengene ikke gar til vanlig drift 
pA sykehjemmet, men til "pasi - 
entenes beste - som utstyr, mob - 
ler og instrumenter, eller annen 
fordel for pasientene". Det er 
rentene av arven styret kan 
disponere. Skal kapitalen røre- 

Kvinner i flertall 
i menighètsr  âdene 

Skoletur til 
England De nye menighetsrAdene har 

en sterk dominans av kvinner. 
Ved Mari er det bare tre menn 
av de i alt Atte medlemmene, 
og de fern varamedlemmene 
er bare kvinner. 
Ved Enebakk kirke ble valgt 
inn to menn og seks kvinner 
som faste medlernmer, og tre 

Foruten Kari Christensens 
bok "Portrett pA mørk Ire-
plate", som er utkommet pA 
Aschehoug, finnes en del av 
Ragnhild Jølsens bøker i fly 
utgave og med ny 
rettskrivning 

Romaner og fortekllinger 
Aschehoug 1988. 

mot to til fordel for kvinnene 
pA varaplass. 
Oppslutningen om valget var 

som pA landsgjennomsnittet. 
Totalt stemte 119 stykker, og 
det tilsvarte ca 1,5 % av med-
lemmene. Det fordelte seg 
med 43 i Mari og 75 i 
Enebakk sokn. 

Hollases krønike, roman - 
utgave 1975. 

Rikka Gan, roman - utgave 
1988 med etterord, illustrert 
(Bokklubben). 

Fernanda Mona, roman - 
utgave 1988 (Bokklubben). 

Ragnar W Nord 

Niendeklassene ved Mjr 
ungdomsskole kan nA glede seg 
til A dra pA avslutningstur til 
England pA forsommeren. 
Skolestyret har na gitt grønt lys 
for turen, og bevilget godtgjø - 
relse for de seks Ireme som 
mA bli med for at turen skal 
kunne gjennomfØres. 

Del har vrt arbeidet lenge med 
opplegget for denne turen. 
Allerede fØr sommerferien var 
det kontakt mellom foreidre og 
skole om dette, og i midten av 
september godkjente foreldrene 
opplegget for turen som gar 
med fly til London og videre 
tmed buss til Eastbourne, hvor 
elevene skal bo. Men del skal 

bli utflukter til bAde Brighton, 
Hastings og London. Elevene 
skal ogsA besøke Eastbourne 
College. Mjrelevene skal i 
tiden fram Il turen ha kontakt 
med elever der, , og den 
kontakten 	skal 	vre 
utgangspunktet for det 
pedagogiske opplegget under 
turen. For elevne drar avgArde 
skal de lre mye om England - 
sprAk, geografi, kultur og sosia - 
le forhold, og skolesystem. Del 
skal arrangeres temadager osv. 
I selve studieuka i England skal 
elevene foruten A besøke 
Eastbourne College og dra pA 
diverse utflukter, ut pA 
sightseeing pA egen hAnd. De 
skal pA sightseeing i London. 

Jolsen i 
bokhandelen 

ft*flJm1savJq 
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Nytt fra 
Bygning- 
radet 
Følgende har fAtt byggetil - 
latelse for oppførung av 
enebolig: 
Anita og Rune Engen, g.nt91, 

br.nr.697, SløssAsveein 56 pA 
Nylende. 
Dag Holtop, g.nr. 91, br.nr. 

699, SløssAsveien 60 pA 
Nylende. 
Asle Oshaug, g.nr. 91, br.nr. 

690, SløssAsveien 71 pA 
Nylende. 
Roy Graydal, g.nr. 115, 

br.nr.221, Lennestadveien 15 i 
Ytre Enebakk. 
Christian Børter, g.nr.117, 

br.nr. 1, Børter i Ekebergdalen. 
Her er del ogsA gitt utslippstil - 
latelse via godkjent mini - 
renseanlegg. 
Jan Tonerud, g.nr. 91, br.nr. 

691, SløssAsveien 73 pA 
Nylende. 
Knut Bremer Bjørnstad, g.nr. 

91, br.nr. 674, SløssAsveien 17 
pA Nylende. 
Bent Aasli, g.nr.91, br.nr 694, 

SløssAsveien 79 pA Nylende. 

Byggetillatelser for oppføring 

Antho esang,gtth7, orm. 
175, SmAttaveien 19 c pA 
Flateby. 
Hilde og Petter Snortheim, 

g.nr.2, br .nr.20, Rudveien 4 pA 
Flateby. 
Gøran Vollan, g.nr.4, 

br.nr.268, Høgdaveien 7 pA 
Flateby. 
Knut Sveum, g.nr.4, 

br.nr.245, Granveien 47 pA 
Flateby. 
Kjell Myrvold, g.nr.1, br.nr. 

21, ødegArdsveien 1 pA 
Flateby. 

Sverre Hatlevik, g.nr.90, 
br.nr.223, Oterveien 12 i Ytre 
Enebakk har fAtt tillatelse til 
oppføring av tilbygg pA bolig. 

Knut Olsen, g.nr.91, br.nr.49, 
Tangen i Ytre Enebakk har fAtt 
innvilget søknad om oppføring 
avhytte. 

Dagny Stener Andersen, 
g.nr.4,br.nr.278, har fAtt 
byggetillatelse pA tomanns - 
bolig i Seljeveien 18 pA 
Flateby. 

Arne Linder, g.nr.6,br.nr.165, 
har fAtt tillatelse til oppføring 
av tilbygg pA bolighus i 
Fredheimsveien 9,Flateby. 



Hva skier i Enebakk? 
Vi vii gjerne vite hva barn - ungdom og 

voksne gjor og tenker! 
Ring eller skriv til 

J1igucft 
Postboks 62, 1912 Enebakk 

TIf. 92 65 40 - 92 6550 

I forrige uke ble det avholdt en kirkekonsert i 
Enebakk kirke. Denne gangen hadde bygda fAtt 
besøk av Korsvejkirkens Pigekor fra Kobenhavn, 
under ledelse av sin dirigent Ole Reuss Schmidt. Det 
fremragende koret sang bAde danske og norske 
salmer, og i tillegg besto konserten av en egen 
orgeldel. Bare synd at ikke flere hadde møtt opp for 
A høre pA denne flotte konserten. Det er ikke hver 
dag vi har danske gjester pA besøk 

Ski 
'c0rvclscsb9r CHRSTENSRUD EFTE . 

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

Hele dØgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Oniner alt 

Follodistriktets byrA 
gjennom 60 fir 

BEGRAVELSESBYRAER 

TAPTOG FUNNET 

3 nøkler 
pA hvit nØkkelkrok mistet. 

Henv. Vignett 

SELGES 

Romeriksbunad 
str. 40-42 selges. 

TIf. 92 40 46 
etter ki. 18.00. 

'Oftlefl- to 	  

Danske gj* ester 
P7 

Gy1den host I konditoriet 
- Det er spennende A stil - 
le ut her i Ytre somjeg 
har bodd i sA mange fir. - 
Spennende, og lift 
skremmende, sier 
Solveig ødeby, som er 
mAnedens utstiller i 
Ytres Konditori. - Det er 
en beskjeden utstiller 
som ikke slAr om seg 
med store ord. Hun liker 
A male, og hun liker A 
male naturen, slik som 
den er. 

-Enebakklandskap i gyidne 
høstfarger, side om side med 
vestlandsfjell og fjellandskap 
fra østlandet. 

- Motivene finner jeg over alt. 
Jeg har med meg fotoapparatet 
nAr jeg gAr turer. Siden maler 
jeg ut fra bildene. Jeg liker best 
oljemaling, og jeg maler ute-
lukkende naturalistisk. Det er 
min stil. Og, som del framgâr 
av bildene mine her. sA er jeg 
svak for gyidne høstfarger. 

Solveig ødeby er opprinnelig 
fra Vestlandet, men kom til 
Ytre Enebakk for 25 âr siden. 
Nâr hun ikke er opptatt med a 
male, arbeider hun deltid som 
pleieassistent pa Nordstrand 
Syke og Aldershjem. 
Det er 10 - 12 âr siden hun tok 
opp igjen hobbyen sin med 
tegning og maling. Et kurs i 
AOF sane fart pA lysten til A 
tegne og male igjen. Siden har 
del gAit slag i slag. 

Hun har tidligere stilt ut pA 
ligningskontoret, og pA 
forskjellige amatørutstillinger i 

Enebakk. 
Planer framover? 
-Ikke noe konkret. Kommer til 
A fortsette A male. Kanskje 
prove meg noe mer med akva- 

reller. Det sam driver meg er 
imidlertid at jeg liker A male. 
Del er derfor jeg driver med 
dette. De store planene har jeg 
ikke, sier Solveig ødeby. 

Forberedt pa" framtl*den 

-Det er vel bare et 
tidsspørsmAl nAr det blir 
forbudt A stA pA gArdsp - 
lassen og vaske bilen, 
sier Jan Henriksen pA 
Ytre Enebakk Bensin og 

Service. Tenk pA all den 
forurensinga som gAr 
rett i grunnvannet. I 
Tyskiand fAr man bot 
for A vaske bil Ote pA 
gArden! 

Bensinstasjonene er tvunget til 
a bruke rniljøvennlige 
vaskernidler, og vaskevannet 
blir samlet app og filtrert for 

del gar ut i naturen. Henriksen 
er na godt forberedt pA ei 

framtid hvor bilvask mA forega 
pa dertil egnede steder. Han har 
investert 750.000 kroner i fly 
bilvaskmaskin og oppussing av 
vaskehallen. 	Fredag 
ettermiddag ble det behørig 
markert med en aldri sA liten 
champagneskal. 

7000 biler i aret regner 
Henriksen med a vaske i den 
riye maskinene. I dag er tallet 
5000. 

- En ny type børster gjør at 
vasken blir mer skAnsom mot 
lakken. Bedre tørk, voksiflg og 
underspyling er ogsA med i 
programmet, og utenfor hallen 
merkeres med lysskiltsyrnboler 
hvor langt man er kommet i 
programmet. Hele programmet 
tar i overkant av fern minutter. 

- Men maskinvask sliter vel 
mer pA bilen , uansett? 

Det kommer blant annet an pA 
renhold av maskinen. Nar 
vasken shIer er del i sA fall for 
at sand og stØv ligger igjen i 
bØrstene. Denne maskinen her 
skal i alle fall vre bra. Den-
har myke, blØte bØrster som er 
selvrensende. Dessuteri er de 
konstruert De er flate I stedet 
for runde , sam tidligere. 
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Nytt fra-- kommunest y ret 

Om forsiaget til edruskapsplan for kommunen har 
vrt lite paktet sa* langt, og bare en uttalelse har 
kommet i høringsrunden, sâ fikk den til Mille 
kommunestyrerepresentantenes opmerksomhet I 
mandagens mote. Spesielt var FrPs engasjement i 
saken piitagelig. SA alvorlig fant representanten 

Sterke ord om " Donald-brus" 
Svein Kristian KjeldgArd dette spørsmâlet at han 
dvelte ved ordlyd, hoidninger og motstridende 
rapoporter om hva som fremmer edruskap i innpâ ti 
mmutter. Men kommunestyrets fler tall samlet seg 
likevel om planforsiaget, som flere representanter 
karakteriserte som svrt tynt. 

fore til mer fy11. Men om 
forsiaget til edruskapsplan som 
flertallet i formannskapet hadde 
sluttet seg til er tynn, var ikke 
FrPs forsiag bedre. I flere 
punkter fulgte det det 
foreliggende forsiaget til hand-
lingsplan, 

and-
lingsplan, bare med forskjellig 
nummerering, noe som skapte 
hodebry i avstemningen. Nâr 
det gjaldt holdningsdkarn-
panjene yule FrP h dem reali-
stiske med konkret relevans lii 
lokale problemer og 
alternativer. De yule videre ha 
politi og kommunale etater med 
i arbeidet med a styrke 
edruskapsarbeidet blant 
ungdom 

Essensen i hedruskapsplanens 
handlingsplan som nâ er vedtatt 
er holdningskampanjer og 
informasjon til hjemmene, 
opp1ring og skolering av 
ansatte og politikere i helse og 
sosial, skole, og kulturetat. 
Etablering av AKAN opplegg, 
strengere oppfølging av gitte 
bevillinger, og inndraging ved 
av bevilling ved skjenking til 
mindrepârige, og videre inndra 
bevillingen fra skjenkesteder 
med negativ effekt i 
nrmi1jøet. PLanen har ellers 
punkter om samarbeid med 
skjenkestedene om alkohoifrie 
drinker, AN - opplegg i skoler 
og ungdomsklubber og styrking 
av rusfrie tilbud til ungdom 
under 18. 
Helse og sosialstyret far det 
overordnede ansvar for kontroll 
med 	saigs 	og 
skjenkebevillinger. Et forsiag 
fra Einar Holstad,KrF om at 
alle arrangementert i kommunal 
regi bør vre alkohoifrie fikk 
bare ni stemmer. Hoistad mente 
at et slikt vedtak yule gi en 
viktig signaleffekt til bygdas 
innbyggere. Hoistad ønsket 
ogsA a—ha med et punkt om 
budsjettmessig oppfølging for 
styrking av kommunens 
edruskapsarbeid. 12 av rep-
resentantene stemte for 
dette.Glenn Ronbert Skaug. H 
kalte forsiaget til edruskapsplan 
for tynt. - Nrmest utbianda, 
mente han. Her har man hatt 
lyst til a lage noe sterkt og sa 
har del endet opp med Donald 

- Med 17 mot 16 
stemmer gikk 
kommunestyret mandag 
kveld mot reguleringsp - 
lanen for Presthagan pa 
Lotterudfeltet. Det er 
Brødrene BarbØl som 
har fátt utarbeidet 
denne reguleringsplanen 
som omfatter deler av 
eiendommene 
Presthagan Lotterud, og 
Engerhohn. 

Deler av det omradet som pla-
nen omfatter er i kommunepla-
nen avsatt til andre formal, men 
kommunestyret ga ifjor sin tils - 
lutning med ordførerens 
dobbeltstemme, til at BarbØi 
kunne fâ eguiere deler av disse 
omrAdene. som omfatter deler 
av friomrade, og deler av 
Engerhiolm, som tidligere er 

brus, mente han, og la fram et 
forsiag med nrmest kosmeti-
ske endringer av punktet vedrØ - 
rende bevillingene. Han ønsket 
A tamed ogsâ saig til mindreâ - 
rige som grunniag for innd-
raging av bevilling, men yule 
utelate setningen om a ta 
bevillingen fra skjenkesteder 
med negativ effekt i 
nrmi1jØet. 
Her var øyvind Strom, FrP pa 
linje. - Vi kan ikke legge ansva - 
ret for brâk fra "drittunger" 
utenfor skjenkesteer pa 
innehaverne. Det er foreidre og 
politiets ansvar mente Strom. 
Og beveget Tom Nilsen til et 
hjertesukk om at edebatten var 
iferd med a gli Ut til det rene 
tØv. - Vel er planen tynn, men la 
oss na samle oss om noe som 
kan bli en viktig handlingsplan 
og kutte Ut ulne uttalelser. All 
statistikk viser at det er 
samenheng mellom alkoholtil-
gang og skadevirkninger. 
Einar Hoistad, KrF, bekiaget 
den labre interessen det hadde 
vrt forplanen, og sett Ut fra 
de mâlsettingene om 
reduksjoner i alkoholforbruket 
som vi har, er ogsA reaksjonen 
tynn. Jeg haper imidlertid vi 
kan gâ inn for formannskapets 
flertallsinnstilling, sa Hoistad, 
Han minnet om muligheten til a 
pâvirke gjennom personlige 
hoidninger i hverdagen, og fant 
det betmelig a sitere Skriftens 
ord: - Drikk dere ikke fulle pa 
sot vin.. 

foreslatt regulert til spesi - 
alomrAde. En befaring da 
formannskapet skulle nehandle 
reguleringsplanen for en uke 
siden fikk imidlertid rep - 
resentantene pa andre tanker. 
Flertallet valøgte da a slutte seg 
til Thorvald Ungerness'Sp's 
forsiag om a ga imot planen. 
Carsten BarbØl har ikke latt sin 

vrede utebli. Han viser til del 
tidligere 	vedtak 	som 
kommunestyret har fattet om at 
man kunne gA utover del 
opprinnelige planomrpAdet, og 
har varsiet at han vii gâ hI sak 
med tanke pA avtalebrudd og 
økonomisk tap. 
- Og det skulle forundre meg 
om ikke kommunestyret na blir 
bade økonomisk og moraisk 
ansvarlig sa Einar Holstad, 
Kr.F, som mente at kommunen 
som øverste ansvarlige 
myndighet ikke kan trekke 
tilabke tidligere vedtak, men 
mA holde en ryddig linje.- Vi 

- Vi kan ikke legge ansvaret for 
bra°kfra "drittunger "utenfor 
skjenkes:edene pa innelwverne 
mente varaordfører Øvvind StrØrn 

- Det er forferdelig, sukket rep-
resentanten Jorunn Buer. Her 
fAr vi oss forelagt en handling - 
splan og sa bruker vi ti minutter 
til a fortelle om hvordan vi 
skal forholde oss. Dette med 
tydelig adresse til FrP og 
Kjeldgârds ti minutters 
utredning om diverse rapporter 
som underbygget bade det ene 
og det andre, og isr at 
restriksjoner er farlig, og kan 

kan ikke snu i dØra med et eller 
annet paskudd for at vi ikke 
lenger vii det vi tidligere har 
sagtja til, sa han. 
Flere av representantene, som 
Anne Marit Ness, SP, Dag 
Skaug, SP og Tom Nilsen 
mente imidlertid at del var 
nettopp det man her burde, 
biant annet fordi relevante 
kommunale utvalg ikke hadde 
fatt planen til høring. Del 
gjelder bAde Landbruksnemnda 
og 	Miljøvern 	og 
Friluftsnemnda. Etter A ha sell 
omrAdet var Ness overbevist 
om at her matte man snu. Dag 
Skaug, AP, 	viste til 
forringelsen av befolkningens 
fruomrader, og protester fra 
folk pa Lotterudfeltet . Han 
antydet ogsA at dersom man ga 
grønt iys for planen kunne det 
ogsâ fore til ekpropriering av 
privat eiendom. Han viste ogsA 
til manglende oversikt over 
kostnader til kommunaltekniske 
anlegg. Han viste ogsâ til nye 

seld 

rikspolitiske retningslinjer for A 
styrke barn og unges rettigheter 
i forbindelse med reguleringsp - 
laner, og sa at planen bryter 
med disse retnigslinjene. 
Even Ungerness,H kunne imid-
lertid ikke se noen nye 
momenter i saken etter at det 
ble gilt grønt lys for utvidelse 
av reguleringsomrAdet, og sa at 
om man sier nei, vil kommunen 
fA en erstatningssak for avtaleb - 
rudd pa nakken. Han kunne 
ikke skjønne motstandernes 
argumenter om at omradet var 
lite egnet for boliger. Han 
mente at det motsatte var tilfelle 
- omrAdet er velegnet, sa ban. 
Tom Nilsen, SV viste imidlertid 
til at alle aktuelle instanser nA 
har vendt tommelen ned for pla - 
nen. Det har ogsA beboerne i 
omrAdet, og Nilsen mente at om 
man har fattet et feil vedtak 
tidligere er det ikke nødvendig 
A holde fast ved det til evig tid. 
Del syntes heller ikke flertallet i 
kommunestyret. 

Lin til gjennomførte 
prosjekter 
PA kommunestyremøte 
mandag kveld ble det 
enstemmig vedtatt a Ia opp et 
ian pa 1,4 millioner i KLP. 
LAnet skal brukes til en del 
prosjekter som allerede er 
fuilført . Disse prosjketene var 
forutsatt lAnefinansiert, men 
har butt finansiert gjennom 
lAn av kontantbeholdningen. 
Dette ble del reist kritikk over 
fra Tom Nilsen SV, som bek - 
laget at saken ikke var fulgt 
opp tidligere, men at 
kommunen i stedet hadde 
overtrukket kasskreditten - den 
verst tenkelige mAten A finansi - 
ere noe som heist pA ifølge 
Tom Nilsen. Han mente at dette 
hadde kostet kommunen mye 
penger nAr man i stedet kunne 
ha lânt pengene til en rente pa 
11,5 prosent. Men radmannen 
forsikret at man ikke hadde tapt 
penger pA A—overtrekke kassak-
reditten, og økonomikonsuient 
Unni Skoglund sa at del at 
kassakreditten var overtrukket 
ikke hadde sammenheng med 
de prosjektene del her var snakk 
om. Hun bekreftet imidlertid at 
renten pa kassakreditten er pA 
12,25 prosent. 

I tuliegg til dette kommer 
ifølge Tom Nilsen ,provisjon 
pluss 12 prosent pro anno for 
overtxekk. 

Bevilling 
Kommunestyret har mot to 
stemmer vedtatt a gi bevilling 
til Anne Karin Gundersen, 
Bolseths eftf. for saig av 01, 
kisse 2 i perioden fram til 
31.3.1990, samt saig av 01 ki. 
3,(juleøl) i perioden 1.12. -  15.1 
i beviilingstiden. 

Vennskapsforbindelse 
med rumenske 
landsbyer 
Kommunestyret vedtok 
mandag enstemmig A opprette 
vennskapsforbindelse med en 
rumensk landsby ved a" 
adoptere", og gjennom skole-
samarbeid. Forespørselen om 
vennskapsforbindelse kom fra 
Norske Kommuners sentralfor-
bund i form et et brev de 
oversendte med en oppfordring 
om dette fra Den norske 
Helsingforskomite og Euro-
peisk ungdom. 

Garand for lAn til 
Folio Indusner A/S 

I forbindelse med et 
byggeprosjekt som er j gang 
ved Folio industrier i As, har 
Enebakk butt anmodet om A 
stile garanti for andei av et lan 
pA 4. miliioner. Kommunestyre 
vedtok mandag enstemmig 
garantere for en sum pA 
294.800 kroner som er 
Enebakks andel i forbindelse 
med lAnet. 

Flertall mot Presthagan 
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Nytt fra kommunestyret  
Kfire Kjolle gienval9t Ja til samarbeid om 
som ordfører 	avfballsehandling 

Ko,n,nuneslyret vii ha fil1t ,nedle,nskap i RQAk, samarbeidet O,n avfailsbehandlingpd Romerike. De 
liar grunn til a giede seg nt, aile ,niijøvennene sorn medvirket ifoikeinøtetpá sa,nftrnn.shusetforrige 

drsda, 

Ordfører KAre KjØlle 
ble mandag kveld 
gjenvalgt som ordfører 
for Enebakk for de neste 
to ár. Det ble ogsA 
gjenvalg pA varaordfø-
rer øyvind Strom 
.Rolf SØrli ( De GrØnne) 
foreslo Thorvald Ungerness 
som ordfØrer for de neste to âr, 
mens Arbeiderpartiet ved Dag 
Skaug fremmet forslag pa sin 
kandidat, Lucie Paus Faick som 
om kort tid er tilbake i 
enebakkpolitikken etter sin 
periode som statssekretr i 
kommunal og arbeidsdepar-
tementet. 

ldrettsiag, skoiekorps m. v. 
som pAtar seg arbeid for a fA noen 
kroner I kassa, mA vre kiar over 
at slikt arbeid kommer inn under 
arbeidsmiijølovens 	bestem- 
melser, sier kontorsjef Per Arne 
Larsen i Direktoratet for arbeids-
tilsynet. Mediemmer i frivillige 
organisasjoner o.l. som deitar i 
slikt arbeid, blir A anse som ar-
beidstakere i forhoid til det kon-
krete oppdraget. Arbeidsgiver 
blir i denne sammenheng ledel-
sen i organisasjonen, elier den i 
organisasjonen som leder det ak-
tuelie arbeidet som skal utfØres. 

Arbeidsgiveransvaret med-
fører blant annet piikt til A pAse at 
arbeidet blir utført i samsvar med 
bestemmeisene i arbeidsmiljøio-
yen og tilhørende forskrifter. I 
mange tilfeller sier det seg selv 
hva som mA til for at arbeidet 
skal kunne utføres pA en slik mA-
te at arbeidstakernes sikkerhet og 
helse ikke settes i fare. 1 andre 
tilfeller er det nødvendig med en 
innsikt som lederne for de frivil-
lige organisasjonene ikke har. 
Det kan sette dem i en kjedeiig Si- 

SV's Tom Nilsen kom med 
mange godord om Kâre Kjølle. 
Noen bedre ordfører, rent 
menneskelig og personlig 
kunne han knapt tenke seg. 
Likevel gjorde han det klart at 
han yule stemme for Lucie 
Paus Faick. Det var tid til A 
kaste bitterheten overbord, 
mente han, med tanke pA A 
forene krefter for A gi bygda en, 
om ikke sosialistisk, sA i alle 
fall sosialdemokratisk politikk. 
Det var en mening som 13 av 
kommunestyrets representanter 
delte, mens 19 fortsatt ville ha 
KjØlle ved roret. 1 stemte for 
Thorvald Ungersness. 
14 representanter yule haPaus 
Faick som varaordfØrer, mens 
19 stemte for Strom. 

tuasjon hvis det gAr gait, sier 
kontorsjef Larsen. 

Som eksempei nevner han ri-
vingsarbeid som forutsetter spe-
siell innsikt og opplring - og 
omfattende sikringstiltak - hvis 
det innebrer hAndtering av as-
best. I den senere tid har det vrt 
flere tilfeller der Arbeidstilsynet 
er gAtt til anmeldeise fordi as-
bestforskriftene er overtrAdt av 
frivillige organisasjoner. 

Vi vii ikke vre iysesiukkere 
og hindre at de frivillige organi-
sasjonene tar jobben for A bedre 
Økonomien. Men vi tiirAr at de 
bare tar pA seg oppdrag de med 
sikkerhet vet de kan utføre uten A 
komme i konflikt med loven, sier 
Per Arne Larsen. 

Enebakk blir med i et 
samarbeid med 
Romerikskommunene 
om avfallsbehandling. 
Etfiertalli 
kommunestyret sluttet 
seg mandag til 
Rundgrenutvalgets 
rapport, og gikk inn for 
fuilt medlemskap i et 
interkommunalt 
avfallsselskap (ROAF) 
under forutsetning av 
tilsiutning fra de andre 
romerikskommunene. 
Kommunestyret sane ogsA som 
forutsetning at ogsA de 
økonomiske forutsetninger i 
rapporten holder. For Enebakk 
vii det si en utgift pA 100.000 
kroner som sin andel av 
aksjekapitalen 
a v fails s e 1 s k a pet. Ved take 
inneholdt ogsA et punkt om A 
miljøforbedre Thorud fyllplasss 
i henhold til forventet pAlegg 
fra fylkesmannen, og utvide 
den Iii en levetid fram til Ar 
2010. OgsA etter denne tid mA 
organisert fyliplass forefinnes i 
nrmiljøet i regi av ROAF elier 
kommunen. heter det 
vedtaket. 

Opplegget for ROAF-samar-
beidet at kommunens oppgaver 
innenfor avfallssektoren skal 
overfØres til det interkommuna-
le seiskapet. Og en av 
hovedmAlsettingene er at man 
skal legge spesiell vekt pA 
miljøforbedring og begrensung 
av avfallsmengden ved hjelp 
av kildesortering og gjenvin-
fling. 

Fra formannskapet forelA en 
enstemmig innstilling pA A gA 
inn for fulit medlemskap i 
ROAF. RAdmannens innstilling 
var i trAd med vedtaket som 

teknisk styre, som gikk pA 
"vent og Se". Man ville holde 
en Apning mot framtidig samar-
beid, men inntil videre ta hAnd 
om eget avfall med begrunnelse 
i økonoimi og muligheten for 
tilfredstillende miljøforhold. I 
vedtaket til teknisk het det ogsA 
at kommunen skulle arbeide 
for A utvikle sin renovasjons-
ordning for reduserte avfalls - 
mengder. 
Den stØrste saken i dette 
Arhundre, og langt inn i neste, 
sa Jorunn Buer , AP —som 
samen med Tore Tidemann (H) 
hadde lagt fram det forsiaget 
som formannskapet hadde gAtt 
enstemmig inn for. Buer bek-
laget at intensjonene i 
Rundgrenutvalgets rapport ikke 
hadde hadde fAtt gjennomslag i 
admi mstrasjonen. - Til nA har 
ogsA de borgerlige vrt til-
bakehoidne. 
Buer sa at det mØtet som 
Enebakk Venstre inviterte til pA 
Flateby samfunnshus i forrige 
uke om saken, hadde vrt 
svrt nyttig, og hadde styrket 
hennes tro pA samarbeid om 
denne viktige saken. Hun bek-
laget derfor at det ikke var butt 
holdt noe slikt mote for 
befolkningen tidligere 
øyvind Strom, FrP mente at et 
interkommunalt samarbeid med 
Romerikskommunene som det 
legges op til vil ha for usikre 
Økonomiske konsekvenser. - 
Anlegget kan havne i Aurskog 
HØland, og da blir det høye 
transportkostnader for oss. 
Hvorfor ikke samarbeide med 
Oslo i stedet om en løsning. Og 
hvordan tror vi at 
romerikskommunene kan greie 
utgiftene med A holde et slikt 
avfallsanlegg i drift, nAr Oslo 
ikke kunne greie REO, undret 
StrØm.- Vi vil ha miljøvern, 
men vi vii trekke opp 

reningslinjene sjøl, og vi kan 
kiare kuldesortering og 
avhending av spesialavfall her. 
Tom Nilsen , SV sa at 
interkommunalt samarbeid om 
avfallsbehandling var nØdven-
dig. - Det er dyrt A gjøre dette 
hver for seg. Nilsen varimid-
letid ikke sikker pA spørsmAlet 
om et forbrenningsanlegg, Ut 
fra eventuelle uheldige 
miljømessige konsekvenser. 
Han reserverte seg derfor mot 
det punktet i det forslaget han 
framla som SV's alternativ. og 
som gikk pA fuilt medlemskap i 
ROAF. 
RAdmann Bjorn Halvorsen 
imøtegikk Jorunn Buers kritikk 
for manglende oppfølging fra 
administrasjonen i denne saken. 
Han beklaget oppfatningen av 
useriØs behandling fra 
administrasjonen, og sa at han 
var absolutt for interkommunalt 
samarbeid, han trengte bare litt 
mer utredninger , slik at han 
kunne vite hva man skulle bli 
med i og svareja til. 
Jan Wickstrøm, FrP hadde 
tydeligvis dette klart for seg. 
Han fkalte dette samarbeidet 
Romerikes Mongstad, og gikk 
inn for samarbeid med Osloi 
stedet for A starte" 
pengesløsing pA Romerike". 
Rolf SØrlie - De Grønne, mente 
det fantes andre og bedre 
alternativer enn en kjempean-
legg pA Romerike som han ikke 
ansA for sriig miljøvennlig. 
Han mente at søpla ma hAndte-
res der hvor den hører hjemme,, 
nemlig under kjøkkenbenken, 
og fraktes korte avstander. Ikke 
til et gigantanlegg, og derfra til-
bake gjennnom kommunene til 
ulike steder for videre hAndt-
reing. - Men niiljøvern erjo blit 
t et moteord , harselerte den 
grønne, og ga sin tulslutning til 
rAdmannens forsiag. 

Arbeidsgiveransvar for 
korps- og lagsledere 

Regnskapet godkjent 
Kommunestyret godkjente 
mandag enstemmig regnskapet 
for 1988 som endte med et 
underskudd pA 171 tusen 
kroner. Et klart bedre resultatet 
enn for87 som endte med et 
underskudd pA en snau million. 



Internasjonalt forskersymposium i Belgia: 

Det er v iktig a 
spise riktig fett 

Ledende ernringsforskere fra 23 land, deriblant USA og Japan, var i september 
samlet til et internasjonalt forskersymposium ved universitetet I Leuven i Belgia. Der 
ble de ferskeste resultater vedrOrende fettets innvirkning pa helsen lagt frem og disku-
tert. Professor J. I. Pedersen ved Ernringsinstituttet pa Blindern deltok som for-
eleser i symposiet. 

I mange land i verden, ogsà 	tvilsomme acre a ha første- 
i Norge, har kostràdene vrt 	plassen i verden med hensyn 
meget enkle - reduser fett- 	til hjerte- karsykdommer, har 
forbruket. Det ble pa sympo- 	man foretatt en omfattende 
siet vist at dette kostrãdet er 	undersøkelse av ãrsaksfor- 
for enkelt og utilstrekkelig. 	holdene. Pa grunniag av dette 
Det er minst like viktig a gi 	har man de senere fir gâtt me- 
kiar beskjed om sammenset- 	get aktivt inn for A redusere 
ningen av fettet - at forholdet 	kostens innhold av mettet fett, 
mellom mettet, enumettet og 	samtidig med at innholdet av 
flerumettet fett er riktig. 	flerumettet fett har øket. Dette 

Symposiet bekreftet enda 	har vist gode resultater og 
en gang at det er det mettede 	landet er ikke lenger inne- 
fettet som Øker innholdet av 	haver av nevnte rekord. Fore- 
kolesterol i blodet. Og et høyt 	komsten av hjerte- karsyk- 
kolesterol vet vi øker risikoen 	dommer er fortsatt uaksepta- 
for hjertekarsykdommer. Om- 	be!, sA arbeidet fortsetter. 
vendt virker det flerumettede 	Andre land i Europa med 
fettet kolesterolsenkende og 	høy risiko for hjerte- karsyk- 
risikoen for disse sykdom- 	dommer er Skottland og Un- 
mene reduseres. 	 gam, hvor kostho!det som i 

Mettet fett forekommer i 	Finland inneholder for meget 
anima!iske produkter som 	mettet fett i forhold til det 
smør, ost, fløte, melk og 	flerumettede. Ungarn er det 
kjøtt. Flerumettet fett far vi 	landet i Europa som har hatt 
fra vegetabilske produkter 	den sterkeste økning i døde- 
som o!jer, margarin og fete 	!ighet av bade hjerte- karsyk- 
frukter, og fra fet fisk. 	dommer og kreft i de siste 20 

Det enumettede fett som i 	ãrene. Deres energiinntak er 
den senere tid er kommet i fo- 	meget hØyt, med stor fore- 
kus finnes i b!.a. olivenolje, 	komst av overvekt, lay P/S, 
andre p!anteoljer og margarin. 	svrt hØyt inntak av mettet 
Det enumettede fettet er i 	fett og lavt inntak av fiber. 
hvert fall ikke skadelig, an- 	Det er sannsyn!ig at svrt 
takelig nøytralt eller muligens 	mye av de endringene som Se- 
gunstig i forhold til blodko!e- 	es i dødelighet og syke!ighet i 
sterolnivãet. 	 ulike land skyldes endringer i 

Det var i symposiet enighet 	matvaner. 
om at de riktige kostrâd ye- 	I USA har det i løpet av de 
drørende kostens innhold av 	siste 20 ár skjedd en markant 
fett var todelt. 	 endring fra mettet til flerumet- 

1) Reduser kostens innhold 	tet fett i kostholdet. Resultatet 
av fett til 30% av kalori-inn- 	av dette er en reduksjon av 
holdet (energiinnholdet). 	forekomsten av hjerte- kar- 
l). Redusér kostens innhold 	sykdommer. 
av fett til 30% av kalori-inn-
holdet (energiinnholdet). 
2). Fordel disse 30% med 
høyst 10% til mettet fett og 
resten noenlunde likt mellom 
flerumettet og enumettet fett. 

I norsk kosthold i dag kom-
mer Ca. 35% av energien fra 
fett og andelen mettet fett er 
høyere enn ønsket. 
Kosthold og hjerte- karsyk-
dommer I forskjellige land 

I Finland, som bar hatt den 

Fett og høyt blodtrykk 
Et stort forbruk av vanhig 

salt (natriumklorjd) i maten, 
kan medvirke til a Øke blod-
trykket. I symposiet ble det 
fremlagt indicier pA at sAvel 
kostens totale fettinnhold som 
fordelingen av de tre fettype-
ne kan ha innflytelse pA saltets 
blodtrykksforhøyende virk-
fling. Dette kan motvirkes av 
en kost som med hensyn til 
fettet følger de samme an- 

befalinger som for hjerte- kar-
sykdommer. 

Fett og kreft 
Det ble i symposiet pAvist 

en kiar sammensetning mel-
lom forekomsten av hjerte-
karsykdommer og en rekke al-
minnelige kreftformer, som 
kreft i tykktarm, endetarm, 
prostata og lunger saint 
brystkreft. I USA har nedgan-
gen i forekomster av hjerte-
karsykdommer vrt ledsaget 
av en nedgang i forekomsten 
av de nevnte kreftformer. Ut 
fra dette er det rimelig A anta 
at hvis man fØlger kostrAdene 
som er gitt for hjerte- karsyk-
dommer sa reduseres samtidig 
rsikoen for a fA kreft. 

Mennesket har et spesielt 
behov for flerumettet fett 

Det ble i symposiet de-
monstrert et overbevisende 
sammenfall av resultater fra 
forskjellige 	forsknings- 
omrader med hensyn til hvilke 
fettbalanse som er den beste 
for helsen. Dette er egentlig 
ikke sA merkelig, nAr man ten-
ker pa at menneskets opp-
rinnelige utvikiing har skjedd 
under forhold hvor kosten kun 
inneholdt sma mengder mettet 
fett, og et høyt  innhold av fle-
rumettet fett. Det er i den 
forbindelse pAfallende at 
kvinnemelk inneholder 10 
ganger sA mye flerumettet fett 
som kumelk. Det er nrlig-
gende A anta at det ikke bare 
er spedbam som har behov for 
sA mye flerumettet fett - pa 
bekostning av det mettede. 

Resultatene fra symposiet i 
Leuven, bør ogsA gi anledning 
til mer nyanserte opplysninger 
om fettforbruket her i landet. 
VArt kosthold er fortsatt for 
fett og vi bør som andre in-
dustrialiserte land endre fett-
forbruket slik at vi Øker det 
flerumettede fettet pA bekost-
fling av det mettede. Dette bør 
komme tydeligere frem i kost-
holdsopplysningen. 

MARKED 
Fra den ene - til den andre 

HAR.DU NOE DU VII 
SELG.E - ELLER KJØPE 

Kun kr 30.- pr. annonse (spav4 hnjr) 

Ui9uett -marked hver onsdag 

.Merk konvolutten: 
Vgnett-marked 

VIGN EU 

Boks 62 
1912 Enebakk 

NB. KUN PRIVAT 
AN N ONS ER IN G 

JL Basar 
pa Emaus Kirkebygden 

tors. 2., fred. 3. nov Apent fra ki. 12.00-16.00. 
Ki. 13.00 Formiddagssamhing. Andakt v/Gunnar øvste-
gArd, sang og musikk. Kaffeutlodning - kafeteria. 
Fred. 3. nov. Apent fra ki. 12.00 og utover. Ki. 13.00 For-
middagssamling. Andakt v/Norvald Yri. Sang v/Gudrun 
Midisian. Kaffeutlodning - kafeteria. Ca. ki. 19.00 An-
dakt v/Bjarne Solberg. Sang av Dynamis. 

Arr.: Misjonsringen 

Ytre Enebakk (,  " 1)) Husmorlag 
lz'00'  Korttidsbarnehage 

søker etter fØrsko1e1rer, to ettermiddager A 4 timer i 
uken. Fra 1.1.1990 til 22.6.1990. LØnn etter off. reg. Søk-
nadsfrist 10. nov. SØknad sendes: 

Ytre Enebakk Husmorlag, 
Korttidsbarnehage, p.boks 30 

1914 Ytre Enebakk. 

ON 

Enebakk 
kommune 
VIKARIAT SOM ERGOTERAPEUT, 

EVENTUELT AKTIVITØR 
Ved pleie- og omsorgsavdelingen er vikariat i ½ stilling 
for ergoterapeutIaktivitØr ledig fram til 1.9.90 med mu-
lighet for senere fast ansetteise. Stihingen vii bli tiliagt 
funksjoner Wide i forhold til de institusjonsbaserte og de 
hjemmebaserte tjenester. 
AvlØnning: 
Offenthig godkjent ergoterapeut vii bli aviønnet i iØnns-
trinn 16-20 med topplØnn etter 10 Ar. AktivitØr vii bli av-
iØnnet i lØnnstrinn 13-18 med topplønn etter 16 Ar. 
Andre forhold: 
Kommunen vii sØke A avhjelpe eventuelt boligbehov. 
For stihingen gjelder for Øvrig vanhige kommunale vii-
kAr med de rettigheter og phikter som til enhver tid fram-
gAr av gjeidende lover, reglement og tariffavtale. 
Nrrnere opplysrunger ved henvendelse pieie- og om-
sorgsleder Erik B. Ohr, tif. 09-92 44 60. 
SØknad med bekreftede kopier av attester og vitnemAl 
sendes Enebakk kommune, personaikontoret, 1912 Ene-
bakk, innen 8.11.89. 

BOLIG SOKES 

Enslig mop med to barn 
sØker ieilighet i Ytre Enebakk. 

TIf. 92 83 21 

10— - Viffnett- 

ilyskiands-tur for 
ävgangsklassene 

Skolestyret har ogsA i Ar gitt 
sitt samtykke til Tysklands-tur 
for Arets niendeklassinger ved 
Enebakk ungdomsskole. 

Den er lagt til uka fØr 
pAske,med avreise 30.mars og 
tilbake 6. april. 
I Ar er det fire kiasser med til 

sammen 87 elever. NA er de i 
full gang med undervisning om 
Tysklands historie. Den vil 
følge den som en rod trAd 
gjennom hele skoleAret. 

Elevene selv har satt i gang 
med organisert saig av kaker, 
brus, hamburgere m.m., o 
arrangerer elevfester for A f  

inn litt penger til turen. 
De vii kjøre med busser, og 

fra Trelleborg i Sverige til 
Sassmitz i øst-Tyskland blir 
det ferge. 
De skal bo pA pensjonat, og pA 
programmet er et besøk i 
Sachenhausen konsentrasjons - 
leir, og de skal inn i øst-Berlin. 
Elevene vil ogsA bli inndelt i 

grupper, som skal besøke sko-
ler. Der skal de fortelle om 
Norge til de tyske elevene, og 
det pA tysk selvsagt. 
Det er ogsA planlagt A spille 

vennskapskamper i fotball, 
hAndball og volleyball.. 



BONDER OG STORFORBRUKERE 
AV MOTOROWE 

HØ STTILBUD 
20 1 spann Universal 

10/30 W Motoroije kun 7.90 pr. 1 eks. moms. 

Fina-stasjonene 

Ytre Enebakk Bensin & Service A.S 
1914 Ytre Enebakk - tlf. 02/92 44 08 

øyeren Bensin & Service 
1911 Flateby 9281 32 

Enebakk Fina Senter 
Kirkebygden, tlf. 92 61 73 

- 	 .1_4wt111 

Annonser leses 
av folk flest 

IIjjtt - MARKED 

HAiOUODUV1 StIr  
- £LLt IOP 

K...3O.. 

Hãndballkamper 
i Mjerha1Ien 

søndag 29.oktober 

p We Enebakk 
skolemusikk 
Papirinnsamling 31.10. 
Ki. 18 begynner vi a samle inn. 

KI 13.55 J 12 	Driv 2 	- Oppegärd 2 
14.50 D 5.div 	Enebakk - Eidsvold Turn 2 
16.05 M 5.div . Driv - Fjellhammer 3 

Aktivt skogbruk 
Det arrangeres kurs i tynning i Enebakk i uke 44. Kurset 
gár over en kveld inne og to dager ute. 

Pâmelding og narmere opplysninger hos skogbruksle-
deren, Foliokontoret i As, telefon 94 22 00, eller skog-
brukssjefen, Landbrukskontoret i Enebakk, telefon 
92 64 51. 

Skogeierlaget og skogbruksetaten 

Høsffest 
ørnØye 4H arrangerer hØstfest lØrdag 28. oktober k1.19 
pa BØndernes Hus. Utstilling av oppgavene er àpen for 
publikum fra ki. 18. Velkommen. 

Styret 

Leikarringen Ignar 
har ârsmøte sØnd. 29.10. ki. 18.00 pa Ignarbakke. 
Alle medi. velkommen. 

Styret 

RELIGIOSE MOTER 

Menigbetssamling 
Besøk fra Taize-klosteret torsdag 26. okt. ki. 19.30. 
Kollekt. 

KUNNGJOHINGER 

NY E 
V'I'nterdekk? 
Vi kan tilby dekk til de fleste biler. Vi har 
gode tilbud pA nye vinterdekk fra Viking. 
Vi har ekstra kapasitet pao  montering og 
avbalanseri ng. 
Kom innom for en rask og lonnsom dekk-
handel! 

Priseksempel: 
155x13 m/pigg 

1 65x1 3 m/pigg 

Fra AM 
Fra kr 520. 

117IKING 

Erfing Rod A/S 
Sekkelsten industriomrâde 

Askim TIf. 09/88 16 15 

	11 
TIL SALGS 

fflopkeved I sekker 
til saigs. Fritt tilkjØrt. 

Tif. 92 70 69 

[FYRINGSOLJE • PARAFIN 
I • AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brødholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	WI)  
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Enebakk 
pens I  onistfor enings 

Fotteri 1989 
A 235/sengesett - Bleka, 

østbyv.,Flateby, C 491/ sengefor-
legger - Karen Aubo,, C 56/ 2 
hadehândklr - Jørgen Svartebekk, 
1468 /3 hndk1r - Espen og Mia 
Nordby, K 199/ Heklet duk - 
Hâkon Haraldsen, F286/ 
frottehndk1r - Judith Vestli, 	I 
130/Blomster fra Eidsvoll - Inger 
Buer, G 381/Campingkoffert - 
Susanne Lenes, C 219/ Frokostsett 
- Karen Gudmundsen,E 393/Pledd 
-Tone Kjensli, D 386/Jordbersett 
-Paula Sennerud. D 119 /2 Mnd-
klr - Gro og Thomas Brunstrøm, 
E 432/Badehndk1e - Knut øistein 
Haug, D 189/Gave - Inger 
Brunstrøm, A 207/ 2 stretchlaken - 
Gunnar Andersen, E460/ senge-
sett- Kare Vaslestad, 1280/2 flanell - 
slaken - Raymond Jakobsen, J 79 / 
Hndmalt fat - Kari Johansen, I 
235/ 2 fl. yin - Espen Nordby, J 
75/ 1 glassbolle - Signe Brunstrøm, 
E 417/1  trebolle - Svein Haug, B 
191/1 pledd- Karl Gjestang, G 429 
/varer for 100 kr fra Bolseths-
Margit Sandem, F 350/ 5 bill. til 
Flateby kino - Johanne Svendscn, 
F 281/ heklet løper - Magnhild 
Jacobsen, G 213/ Varer for 100 kr 
fra Tores Mat - Ruth Pedersen. D 
430/Varer for 100 kr fra Tores Mat-
Helene og Harald Solli, E 370/Rosa 
duk - Marit Gustavsen ,H 65/ 
Kaffekanne- Ingolf Sjoberg Setra 
H321/Varer for kr 50,. fra Enebakk 
bokhandel- Kent Berglund 	, K 
244 / Duk med serv.- Ester Borød, 
C 244/3 Handlenett - Edla Wattum, 
J 470/Hagespreder- Liv Utsigt 

Trekningen er foretatt 17.10.89 

Wilhelm Killerud 

Simon Degrum 



For rige torsd.ag apnet ABC bank i Kirkebygden med 'Wu ansikxr 
for bedre service. Na spØrs det hvor lenge bygda far beholde 
avdelingen i Kirkebygden 

Slik ga vi: 
1976: Norges Blindefor-

bund, 13.6 mill. 1977: Kir-
kens NØdhjelp, 54.4 mill. 
1978: Redd Barna, 42.7 mill. 
1979: Det norske Flyktninge-
rAd, 71.4 mill. 1980: Lands-
foreningen mot heft, 79.7 
mill. 1981: Norges Rode 
Kors, 84.9 mill. 1982: Norsk 
MisjonsrAd, 86.7 mill. 1983: 
Norsk Folkehjeip, 69.4 mill. 
1984: Amnesty International, 
81.0 mill. 1985: Landsfore-
ningen for norske ungd. org., 
79,0 mill. 1986: Kirkens 
Nødhjeip, 111,4 mill. 1987: 
Nasjonalforeningen for fol-
kehelsen, 114,0 mill. 1988: 
Det norske FiyktningerAd, 
9610 mill. 1989: Kvinne-
organisasjonene (prognose), 
88.0 mill. 

12 to 
Nytt fra kommunestyret 
Tommelen ned for ABC 

Med 23 mot 10 stemmer 
vedtok kommunestyret 
mandag kveld A inngA 
avtale med DnC. 
Muligheten for A spare 
mellom 100.000 og 
150.000 kroner ved A ga* 
over fra ABC- bank til 
DNC avgjorde saken for 
flertallet. En dyster 
forsamling av ABC - 
ansatte som fulgte 
behandlingen fra galleri - 
et forlot salen tause, med 
sammenbitte ansikter. 
De hadde ingen 
kommentarer. 

Bakgrunnen for denne saken 
var formannskapets vedtak i 
februar âr om a gä Ut til banker 
i distriktet og innhente tilbud pa 
baktjenester. Henvendelsen 
skjedde i samarbeid med 11(0 - 
Offentlig Ledeise. IKO bar 
siden vurder disse tilbudene 
og anbefalt DnC ,s tilbud som 
det gunstigste. Som et vesentlig 
moment i vurderingen bar man 
sett pa rentenivâet pa innskud 
og Ian. 150.000 kunne man spa - 
re. 
Den store ulempen med det 
vaig kommunestyret nâ bar 
foretatt er at man antagelig vii 
miste 	banktiibudet 	i 
Kirkebygden. ABC bank bar i 
forhandlingene gjort det kiart at 
dersom de mister kommunen 
som kunde, vii det kunne 
medføre atavdelingen i 
Kirkebygden iegges ned. 
Befolkningen mister sitt 
banktilbud, og flere arbeidsp - 
lasser med den. 
Langsiktige og kortsiktige 
Økonomiske fordeler st osent - 
ralt i debatten i mandagens 
kommunestyremøte. Det forelâ 
fra formannskapet en delt 
innstilling. Flertailet gikk for 
râdmannens innstiiling pa a gâ 
over til DnC, mens et mind - 
retail pa to sluttet seg til 
Thorvald Unbgerness, SP's 
forsiag pA a gA inn for avtale 

vii snart bli spist opp, mente 
Nilsen. 
Høyres Even Ungerness ønsket 
helier ikke a miste bygdas 
eneste bank. Han satte pris pA a 
ha en bank i nrmi1jøet, og 
undre om det a spare 150.000 
kroner var verd prisen - A miste 
en bank..- For denne summen 
er ikke jeg villig til A endre 
bankforbindelsefl til kommu-
nen, mente ban. 
Det var derimot hans partifelle 
Sten Kristian Røvik, som mente 
at her matte Økonomien telle 
mest. Ham minnet ogsA 
kommunestyret om at man hel - 
ler ikke hadde garanti for A 
beholde ABC- bank i 
Kirkebygda i framtiden., selv 
om man ikke skiftet bank. 
øyvind StrØm, FrP var av 
samme oppfatning, og mente at 
man ikke hadde rAd til a 
subsidiere bankens brukere 
med ca 600 kroner liver bare 

med ABC bank. 
I sine argumenter for fortsatt 
bankforbindelse med ABC - 
bank understreket Ungerness 
sterkt betydningen av fel-
lesskap og tilgjengelighet. 
BAde for folk flest, og for 
nringslivet er det viktig A ha 
en bank iett ilgjengelig, bAde 
med tanke pA lAn og økonomi-
sk veiledning. 
-Til dags dato bar vi kun hatt en 
bank her, og markedet er for 
lite til at flere skal kunne etab - 
lere seg. De andre bankene vi 
bar forhandlet med bar gitt kiart 
utrykk for at det er ikke aktuelt 
A etabiere seg her. RAdmannen 
sier ogsA at den banken vi nA 
inngar avtale med skal vre 
kommunens bankforbindeise i 
mange Ar framover. Derfor er 
dette et alvorlig skritt, for det er 
ikke aktuelt a bytte sA fort 
strukturen endrer seg. 
Bankmarkedet svinger. Bare 
etter at vi fikk DnC's tilbud er 
denne banken butt oppkjøp av 
Bergen Bank. Og selv om DnC 
bar bekreftet at deres tilbud star 
ved lag ogsA etter 
sammenslAingen, bar vi ingen 
garantier for hvor lenge. 
Bergen Bank var en av bankene 
som var med i tilbudsrunden. 
De kom ikke sr1ig gunstig Ut i 
forhold til ABC. 
Ungerness fikk føige av Tom 
Nilsen (SV).- Hvis ABC bank 
skulle bli nedlagt, mister vi 
nrkontakten, og vi vet at 
ingen andre banker vii etabiere 
seg. ABC bank bar geografisk 
nrhet til kommunen, og de bar 
opparbeidet en saksbehand-
lerkompetanse som vi ikke kan 

forutsete at andre banker bar. 
Valg av DnC vii ogsA fA store 
konsekvenser for privatfoik, 
som vii miste muligheten til a 
a ian i en bank som kjenne,r 

miljØet. Det ma telle mye. A 
miste banken vii ogsA bli et 
slag for nringslivet, isr for 
primrnringene. Dessuten vii 
skifte av bankforbindeise for 
kommunen , bety at man 
kanskje mister 7 arbeidspiasser 
og dermed skattepenger. 
Rentefordelen gjennom DnC 

for A oppretthoide dette banktil-
budet i bygda, mens hans parti-
felle Svein Kristian KjeidgArd 
syntes hensynet til arbeidsp-
lassene i ABC bank matte telle 
mest. Han sluttet seg derfor til 
Ungersness forsiag om a 
beholde ABC - bank. 
Her gikk oppfatningene pa 
tvers av poiitiske skilielinjer. 
Magne Berg, AP, gikk inn for a 
godta tilbudet fra DnC utfra at 
kommunen trenger liver krone 
til f.eks. helsetilbud og sko-
lebøker. Glenn Robert Skaug, 
H, sa at selv om kommunen 
skulle velge ABC bank, sA bar 
man ingen garanti for at de blir 
i Kirkebygda. Han minnet 
forsamiingen om hva som 
skjedde med fiatebyfilialen. - 
Dessuten bar vi en annen bank i 
bygda, Postsparebanken, som 
bar gode tilbud for privatfolk, 
rekiamerte høyrerepresentan-
ten. Men der bie ban arrestert 
av SV,s Tom Nilsen. Han kunne 
ha ønsket at Postsparebanken 
hadde hatt bedre tilbud. - Men 
nAr det gjelder tilbud til 
nringslivet, star den iangt til-
bake, sa SVrepresentanten. 

250.000 i 
tilskudd til 
vei over 
BarbØl gärd 
Kommunestyret ve'!ok mandag 
med 32 mot 1 stemme (Tom 
NilsenSV's) A inngA avtale 
med BrØdrene BarbØi, BarbØl 
Bygg og Karl-Mann Babøi om 
bygging av vei over BarbøI 
gArd.Overnfor nevnte firma og 
personer skal sta som byggher-
rer og kommunen skal yte et 
kontantbeiøp pA 250.000 kroner 
til prosjektet som skal utfØres i 
trAd med kommunalt norm. 
Veien skal overtas av 
kommunen nAr den er fer-
digstilt. 
Tom Nilsen gikk imot vedtaket 
fordi ban sterkt misiikte at folk 
skulle kunne kjøpe seg vei i 
køen. Prosjektet er ikke biant de 
høyest prioriterte. Nilsen mente 
det smakte av de sterkestes rett, 
Øyvind Strom derimot sa at det 
ikke var snakk om de sterkeste-
res rett her og at Barbøi sjøl 
bidro betydelig til veien , og 
dermed ogsA til A lose 
kommunens ansvar for veien 
ned til fyllinga pA Thorud. De 
250.000 kronene kommunen 
skal spy tle I porosjeklet skal Las 
fra de lAn kommunen tar opp i 
forbindelse med erverv av 
grunn i Flatebydalen. 

Kiart for 
aNbudsrunde p1 
kloakkering av 
RIken 

Kommunestyret ga man-
dag kiarsignal til at planene 
for kloakkering av streknin-
gen Kvernstuen - Gran kan 
sendes Ut pa anbud med for-
behold om tidspunkt for an-
leggsstart. 

Det skal videre gjennom-
fØres forhandlinger med 
grunneierne om framføring 
av vann- og kloakkanlegget 
etter foreliggende planer, vi-
dere skal det gjennomføres 
forhandlinger med grunneier-
ne pa Gran om refusjoner og 
tilknytningsavgifter. 	Det 
skal ogsA forhandles med 
grunneier om refusjoner for 
hovedanlegg for kloakk. 

I forbindelse med forhand-
lingene ga kommunestyret 
ogsA forhandlerne fullmakt 
til a engasjere juridisk og tek-
nisk konsulentbistand. 

Det skal ogsA forhandles 
med Kirkebygden og Ytre 
Enebakk Vannverk om for-
deling av kostnader ved ho-
vedanlegget. 

Forhandlingene med de 30 
berØrte grunneierne inn-
befatter ogsA avstâelse av 
grunn til gang- og sykkelvei 
pa samme strekning. Disse  

forhandlingene skal gjen-
nomføres i samarbeid med 
veisjefen i fylket. I Veiplanen 
er det avsatt ca. 2 millioner 
til denne gang- og sykkel-
veien, og det er meningen at 
hovedanlegg for vann og kb-
akk skal legges i samme trasé 
som gangveien. Kommunen 
er derfor innstilt pa a for-
skuttere Vegvesenets andel 
av kostnadene til gang- og 
sykkelvei fordi man Ønsker a 
komme i gang med første 
etappe av kloakkutbyggin-
gen allerede for jul. 

HAndballresultater 
Mjerha11en lØrdag og 
sØndag: 
Darner: 
Enebakk II - Haga II 14-14 
Jenter 16: 
KlØfta—Driv 	11-141 
Jenter 16: 
Enebakk - DrØbak/Frogn 
11-10 
Gutter 14: 
Driv - Kolbotn II 	10-9 
Old Boys 
Driv - Fjellhamar 	31-10 

Christian 
Butenschøn( H) 
fikk ogsA innviiget sin søknad 
om fritak fra sine kommunale 
tiliitsverv, p.g.a. studier i 
utlandet. Som hans etterfølger i 
kulturstyret valgte kommune-
styret 

ommune-
styret Ragnhild Porsbøll, Stein 
Lysaker gAr inn i hans sted i 
Bygdetunutvalget, og som fly 2. 

Permisjon 
Kommunestyret bar innvilget 
Brit Laume (H) permisjon fra 
komunestyret fram til 31. 
desember 1990 p. g.a. henries 
arbeidssituasjon.Saken ble lagt 
fram i formannskapet uteri 
innstiliing, og ordfører KAre 
Kjølle fremmet da forsiag om A 
innvilge sØknaden, noe et 
enstemmig formannskap sluttet 
seg til. 

ENØK - IAn 
Enebakk kommunestyre 
vedtok mandag enstemmig a ta 
opp et lAn pA kr 125.000 i 
Akershus kommunes ENØK - 
fond til ENØK - tiltakene ved 
Enebakk Syke og Aldershjem. 
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Bygg Og bo I Enebakk 

Stromsveien 134 
2010 STROMMEN 
Tetefon: 06/81 88 06 SYSTEMHUS 

SelmerwFuruholmen 
Bergskaugjordet 

HAPER DU PA TOMT? 
Vi tar tomtebefaring sammen 
med deg og hjelper deg trygt 
gjennom byggeprosessen. 

Friske Hjem 
Du far gratis inngangsbillett 
til Friske Hjem 

Verdi ca. kr 25.000.- 
ved kjøp av SYSTEMHUS. 

Be om var basis huskatalog 

OVNSDEMONSTRASJON 
Fred. 27. okt. fra kI. 15-18 
Lord. 28. okt. fra kI. 09-13 

Markedets minst foru rensende ovn 

90% mindre forurens-
fling. 1/3 mindre ved-
forbruk. Redusert fare 
for pipebrann... 

S 

KVAUTIT 

p.c7'  

TOVE,, 

S 	KNAPSTAD 
oTuG & JERNVARE A4  

Totalieverandor pa BYGGVARER. Jernvarer - Mailing — Ovnsutstiiiing 

Topp service 

Kontakt oss. Det vii iønne seg. Tif. 92 11 30 

Bygge hus? 
estcuure? 

P,sse Opp? 

Vi leverer 
skurast, 
høvellast, 
golvbord, 
paneier, 
hstverk m.m. - 
til hyggelige 
priser. 

SVEN14M 
83?81&) 

H*JZIt 8719 

1820 $MBBERG. 

Slav C. Jensen 
8 Son A/S 

MYRFARET 2,1400 SKI hF. 09-87 1457 

RØRLEGGERBUTIKK 
EGEN RURLEGGERAVOELING 

All innen • Sanifr • Varme • MoernIserrng 

Ft rimelig hus for 
deg som har byggeplaner. 

Kontakt: 

WBIockWatne 
SKI: NORDBYVN. 70,1400 SKI. TLF. (09) 87 32 65 

LILLESTROM: STORTORGET, 2000 LILLESTROM. TLF. (06) 81 83 26 



.#i. 
% -0 '-x FWC -." 
Mr. 36-41 1W 500.- 

1/) 	• 

N..IL aa7-ama ~o fE%C 
_Flatebysenteret, 1911 Flateby - TIf. 09/92 83 74 

I 

T I L B'U11 
ROMA MINERALVANN TIL FABRIKKPRIS 
OBS: Here typer med Iavt kaloriinnhold 

ROYAL CROWNCOLA 

'cc 
1/2-liters 
f laske 	- 	

+ pant 

APHINGSTIDER 
mandag- fredag kI 9" 19 
lordag 	 9' 1 5 
K4ARE'S 	TORE'S 
DAGLIGVARE 	

AiMAT S 

Ytre  Enbakk I I 11PfluhIHhh 	 11111111111 
Flatebysenteret 

Fagmessig utstopping av 
fugler og dyr. 

Stor varebehoidning av 
antik og brukt. 

Restaurering av gamle 
mØbler. 

Flateby 
Brukt og Antlk 

v/Karlsen Bilruter 

EK41 
UNIROYAL 

Vi bar tilbud 
pa Uniroyal vinier- 
dekk 

	L 

Uniroyal nye dekk m/pigger! 
Uniroyal regummierte dekk m/pigger! 
Vi har ogsá det nye piggfri dekk fra Uniroyal MS Plus 3. 
Kom innom for en dekkprat og fà et tilbud pA dekk. 

Service hver dag. Eventuell tirnebesti/ling 

Apningstider: Man. - fre. 6.30-21.00. Lør. 9.00-21.00. Son. 9.00-21.00. 

OYEREN BENSIN & SERVICE 

M.t,1I 

1911 Flateby - 09/9281 32 

I 

clw~p'-F/~m C, 
str. 40-46 

kP 
599 MM 

Apningstider 
KI. 10.00-17.00 

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

• fr\(. acL7-iZmcL £J   I 
Flatebysenteret, 1911 Flateby - TIt. 09/92 83 74 

	/ 

Ji,gutt- 14: 	 

Qldtfls 
NORGES MEST 

KJØPTE SNØFRESERE! 
Robuste - slitesterke - Iettkjørte 
De fleste velger en Ariens. Og uan-
sett hvilken av Arets 7 modeller du 
velger far du en robust, slitesterk 09 
lettkjert snøfreser. 
Motorstyrken er fra 5-12 HK og 
fresebredden fra 51-91 cm. 6 model-
ler har kjettinger og luftfylte hjul som 
standard, 09 flere kan bygges ut til 
lordfreser eller feierRaskin. El.start 
er tilleggsutstyr til alle modellene. 

4 modeller med 
differensial og 
-sperre pi hjulene. 

Veil.uts.pris 
fra 

7.050. - 

- 7 forskjellige 
modeller. 	Huge Svde a.s 

1580 Rygge 

Forhandler: 

TIf. 09/92 80 13 

Karisens 
Bilruter A/S 

Avd. Hageutsty, 3 
1911 Flateby 

FERSK PIZZA 
HVER DAG 

APNINGSTIDER: 
Tirsd.-torsd. 15-22 
Fred. 15-23 
Lord. 12-23.30 
Send. 13-21.30 

ITALIA Visa og Eurocard 
'izZe 	Alle rettigheter 

1911 Flateby - TIf. 92 8860 

   

'Of Hett to Foig med 
I 

nce rmiljoet 
LES 

V'rgnitt 

VELKOMMEN 
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Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

lIt. 09/92 6543 
Mobil 094/37 548 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

1914 YTRE ENEBAKK 

TIf. 09/92 6303 
Postboks 24 
1912 Enebakk 

ICR 
Godkjent regnskapskontor 

- — EILAG JCflS. duTI,StIle 	- 
.,.d,n.nnIJl.,tQfe, 

ny,aL/ J'>>iW5 J .iie1. 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

lFam 	99tr, 	4Lm, ir %r 4= 4m 

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

• Poliklinikkl Rontgen • Kirurgi 
• Lab.service• Oppstalling opererte dyr 

SKEDSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne Nverdal 

N. Riisgârd, Kjeller 
(Okilt Ira Fetvrt. v/flyplassen( 

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

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

RAMMEVERKSTED 

Galleri Nygárd 
Flateby - tit. 92 80 80 

Galleri — innramming 

Gullmedalje I innramming i 1989 

Utsigts rammeverksted 
Alt I innramming 

Salgav 
meda/jeskap og innrammede akvare//avtrykk 

1911 Flateby — tlf. 92 86 10 
Ogsá kveldstid 

REGNS AP 

(Enebakk Maim 
cgnskapukontor A/S 

* Saig og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

KVIKI( RENS 

J&ztaama XE1 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

TEPPE - ENGROS A/S 

ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

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

RORLEGGER 

TANNBEHANDL. 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtale 	 

TRAFIKKSKOLE 

GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

Oppl>ring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

KIasse A — Masse B 
Teorikurs — Kjøretimer 

Om nodvendig meter vi 
til kjeretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fyllmasse 

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

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

Pukk — sand 
Korn, gjødsel og kraftfôr 

1911 Flateby 
TIf. 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 

D E KO Rtext 
1914 Ytre Enebakk 

Tif. 92 47 80 - 92 52 78 - fax 92 52 78 

BRENSEL 

FRISØR 

DAME-OG 	 Man.-fre.9.00-17.00 
HERREFRISOR 	Tors. 10.00-19.00 
SOL- PARFYMEIRI 	Ler. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre En2bakk — tlf. 92 54 13 

GLASS SPESIALFORRETNINGER 

BIL 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 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 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- 09 betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

TIf. 09/92 61 18 - 09/92 62 56 
094/25 366 - 094/08 438 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

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

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

I 

I 

EIENDOMSFORM. 

EIENDOMSFORMIDLING 
Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Wøoe eiler selge 
elendom? 

Kontakt: 

ELEKTRIKER 

INSTALLASJONSFIRMA 
I(JELL BRENUJORD 

UTFØRER ALT I EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 

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

Strømshorg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el- instal lasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00 

S OLH 
ALARMIELEKTRISKE  S1912otheEneba

tmàsen 
tik 

SIGNALANLEGG Tlf.09/926420 

Enebakk glass 

Alt I glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tit. 92 46 13 

SPESIALFORRETNINGER 

D.FREIIAG&COAS  

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom — Svakstrøm 

Bil - Elektro 

INNORUODSALARM 
CALLINGANLEGG 
BRANNVEPN 

Audi Erling Rod A/S 
1800 Asklm 

INDRE OSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

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

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tit. 09/92 64 33 

Alt 
sys.adr1/,  If 

• Regnskap & Forretningsforsel 
• Bedriftsrãdgivning 

KER
SystemAdrninistrasjon A/S AM 

. 	Gaupeveien 29NEW 
1914 Ytre Enebakk 

111.: (09) 92 48 24-924774. 

FLATEBY DAME - OG HERREFRISOR 

Drop in eller 
timebestiling 

Ring 
tif. 92 8049 

Apent: 
Tirs..-tors. kI. 9 -16 
Fre. 	 kI. 11 -18 
Lor. 	 kI. 9-14 
Mandag stengt 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

Till. 92 45 58 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

J]llrF. 
Eiiliim 

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

Enebakk rørleggerbedritt 
vlTrygve E. Andresen 

VI UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Váglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 92 4354 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKNIKERMESTER 

LASZLO FARAGO 

Grevlingveien 34. 1914 Ytre Enebakk 
lit. 0992 4682 

ENEHAKI( BILVEBKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bâtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

TIf. 8815 70 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik Ostlie a.s 

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

Steinar Nordahi 

BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modernisering 

Fast pr/s 

TRYTI EIENDDMSMEGUNG AIS 
Bevillingshaver: Adv. Helge A. Tryti 
Fjelleeien 55, 1914 Ytre Enebakk 

TO 09/9255 70 

SIKKERHETSUTSTYR 
VIDEOOVERVAKING 
EL REPARASJONER 

Laste- og personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

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

utferer ate typer jobber 
till en rimelig pris. 

APENT LORDAGER ETTER AVTALE 



- Se hvor goy vi har det! Et tjuetalls 
unger i full aktivitetstrãlte mot 
gjestene som kom for a se barnehagen. 
Fra kjøkkenet steg en liflig duft av 
nystekte vafler. Femârsklubben hadde 

invitert til fest. Na skulle bAde 
kommunefolk og alle andre i Enebakk 
ffi se at det gAr an A lage tilbud for 
barn, selv i trange tider 

Hei, og ve1konmen til oss, sier disse skøyerne  ifem-drs kiubben 

- Ha, nil lurte jeg deg nd! 

Politi-' 
runden 

Hytte-innbrudd 

g

Fra en hytte pA 
Einerstadfeltet i Dale - 
fjerdingen er det stjAiet 
en god del av innboet. 
Tyvenet er skjedd i løpet 
av forrige uke, men ble 

pdaget av eieren først 
søndag. 

Tyvene har bruit opp 
døra og forsynt seg grovt 
av treskj2ererarbeider 
som eieren selv hadde 

Det dreier seg bl.a. om 
barometer, termometer, 
rokk og boiler. Lamper 
er ogsA borte bl.a. en 
femarmet lysekrone og 
en stAlampe - begge i 
smijern. 	Et sjefs - 
skrivebor og radio og 
farge-tv har de ogsA tan 
med seg. 

Foreløpig har lens-
mannen lite A holde seg 
til, og vii gjerne ha opp - 
lysninger fra folk som 
kan ha sett noe 
mistenkelig. 

Kjøring 
uten lappen 

Ved en rutinekontroll pA 
Flateby sist lørdag stoppet 
lensmannen en unggutt 
som kjØrte rundt uten fører-
kort. 

Godt tilbud til femaringer0  

Kaffe, kaker, blide fjes og nytt 
ansikt møtte kundene i ABC - 
bank i Kirkebygden forrige 
torsdag. Bankens ansiktslØft - 
fling ble behø rig feiret. Na drei - 
er det seg om mer enn en fysisk 
ansiktsløftning. Inndeling i gui, 
blA og rod sone, og auto-
matisering av helt vanhige 
bankltjenester, skal gjøre det 

Og bade kultursjef, og helse og 
sosialsjef lot seg overbevise. 
Om at ungene I fern-ârs kiubben 
hadde det fint, og at Streifinn 
der kiubben holder til, er et idelt 
tilholdssted for virksomheten. 
20 unger har piass i fem-Ars 
kiubben, og de betaler 650 
kroner mãneden for et tilbud pA 
tire timer fire dager i uka. 
- Tiltaket har vist seg a were sa 
vellykket at man allerede har 
kølister, kunne initiativtager 
Lillebeth Mortensen fortelie 
under kaffekosen. Hun sberettet 
om Arsaken til at kiubben ble 
startet var frustrasjonen blant 
smAbarnsforeldre over mang-
lende kommunale tilbud for 
fem-Aringer. - Men i stedet for 
bare a jamre over kommunen, 
bestemte vi oss for A gjØre noe 

seg om mindre lAn og kreditter. 
Den rode sonen har man plasser 
ved kontoret i Kirkebygda, men 
henvendeLser som hører hjem-
me i denne sonen kan man ogsA 
gjøre i Ytre fAr vi opplyst. Og 
siike henvendelser er i for-
bindelse med lAn, verdipapirer 
og generell økonomisk rAd-
giving. 

med det. Vi hadde tro pA at det 
gar an A skape noe selv, og satte 
i gang. Presenterte planene i de 
relevante kommunale organer, 
og fikk positiv reaksjon. I 
august var fem-Ars kiubben en 
realitet. 

De ansatte I fem-Ars kiunne, 
Gunn Inger SØilen, og Tori! 
Lunde Pedersen, har sammen 
med Liliebeth og sine 
respektive ektefeller hatt 
hendene fulle i etableringen. 
Her har man trAdt til med 
dugnad for a fA i stand 
lekeapparater og husker ute. 
Leker er butt samlet sammen og 
noe har man kjøpt rimeiig med 
de midler man har hatt ii 
radighet. Lilt penger er det ogsA 
butt til A kjøpe smAting som 
koselige voksduker, opps-
lagstavler og andre nødvendige 
smAting til fem-Arsklubben. 

At det er stor aktivitet og trivsei 
i femArs klubben var tydelig. 
Fugler i silkepapir hang i vindu-
ene, fiotte garndusker, 
tegninger og materialbilder. Og 
i butikken" var vareutvalget 
stc t, og selvsagt hadde man 
laget ordent1ige penger. 
Sangleker, og frilek inngAr ogsA 
som en naturlig del av dagen i 
kiubben, og masse uteliv. - Vi 
gleder oss til vinteren, sier 
Gunn Inger og Torill. Da blir 
det aking og skirenn og mye 
goy. Forhoidene her ligger 
kjempefint lii rette for det. 

- Jo. her har flatefys femAringer 
I sannhet fatt et kjempetilbud. 
takket were dugnadsAnd og 
fantasi hos tre kvinner som selv 
ikke har behov for tilbudet. Det 
star respekt av slikt! 

En gutt i 18-20 Arsalderen fra 
Enebakk er pAgrepet og sitter 
nA varetektsfengslet siktet 
for en del viilasinnbrudd i en 
av Are nabokommuner. 

Det var i forrige uke 
lensmannen pAgrep ved-
kommende, og det ble da 
funnet en del gjenstander 
hjemme hos han, som 
stammer fra innbruddene. 

Under pAgripelsen ble del 
ogsA oppdaget en begyn -  

nende brennevinsproduksjon. 
Gutten hadde 500 liter sats 
stAende, som lensmannen 
raskt tok og tømte Ut. 
Det er en tidligere kjenning 

de har med A gjøre, og saken 
er ikke avsluttet ennA, sier de 
ved lansmannskontoret. 

Den siktede har nok ikke 
operert alene under raidene, 
men foreløpig er det bare en 
som er pAgrepet. 
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enklere for kundene og bruke 
banken, forteller en smilende 
baksjef Haakon Wahl. 
Det gule omrAdet er sel-
vbetjeningsomrAde med blant 
annet giroservice,. I den blA 
sonen gAr man nAr man skal 
Apne konto, hente sjekkhefte, 
utstede kort, fA kontoopp-
lysninger, eller nAr det dreier 

ABC — bank med nytt ansikt 

Innbrudd og 
sprRprodukAon   

it 
OL FE ijnett 

Redaksjon og ekspedisjon: 
Nyberg 
Pstboks 62, 1912 Enebakk 
Telefon red. 92 65 40 
Telefon ann. 92 65 50 
ilL telefax eq eksp. 92 80 04 
Bankgiro: 16050201426 
Postgiro: 4 19 32 98 

Privattelefoner: 
Ans. red. Aslaug Tidernann 92 45 35 
Journ. Oddbjorg Kristiansen 92 85 84 
Ann. kons. Ella M. Wenli 92 63 39 
Ann. kons. Solveig Ehksen 06/83 72 56 

Avien trykkes I Indre Smaa!enenes Avis 

Annonsepriser fra 1.10.89 
1. side pr. mm kr 5.95 
Aim. plass pr. mm kr 2.90 
Tekstside pr mm kr 3.90 
nnlev.frist: Rubrikkann.: Mandag cl. 12.00 

Forretn.ann, Mandag kI, 9.00 

Abonnementspris: 
Kr 110,. pr, halvàr. kr. 220.- pr. ar.  


