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I Enebakk 
forsop les   
AV Heidi Halset 

Er deler av Enebakk I ferd med bli forsøplet? 
Vignett finner grunntil a stille dette spørsmAlet etter 
vAre inntrykk fra riksveg 155 ved avkjøringen ti! 
Landskaug og Kiemma. Like ved riksvegen lá en 
stor haug av alle mulige rester av byggnings-materi - 
aler. 

Sponpiater, sement, et malingspann, en kanne med 
jim og en hel del annet søppel !á s!engt rundt 
omkring. Det virket som det hadde vrt noen som 
hadde pusset opp huset som syntes det var helt greit a bare dumpe søp!a der det passet dem. 

Side 4 

Mot nedleggelse i Kirkebygden 
-Vi kommer til a ta en avgjørelseom hva som 
skal skje med ABC - bank I Kirkebygden 
ganske kjapt. Jeg regner med at konk-
Iusjonen etter at vi mistet kommunen som 
kunde blir at vi flytter hovedkontoret til Ytre 
Enebakk, sier regionbanksjef Lars Arvid 
Hevrøy I ABC bank i Ski.. 

Reaksjonen fra ABC- bank 
etter kommunestyrets bes-
lutning om âgâ over til DnC lot 
ikke vente pa seg. Enkelte 
politikere hevder ogsâ at bes - 
lutningen om a legge ned 
hovedkontoret i Kirkebygden 
ble tatt allerede for to âr siden. 
Dette blir kategorisk benektet, 

bade av banksjef Hâkon Wahl i 
ABC - bank Enebakk,. og av 
regionbanksjef Hevrøy. 
I første onigang regner Hevrøy 
med at nedleggelsen i Kirke-
bygden, betyr en reduksjon av 
stillingsressursene med 1 - 2 
ârsverk. 

Siste side 2 

Det syngerpâ siste versetforABC - bank i Kirkebygden -------- --- - --- OW 
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Til aksjonerene i 

A/S VIGNETT 

A/S Vignett holder ekstraordinr generalforsamling torsdag 
30.november 1989 kl.19.00 i kantina til Linjebygg pa Flateby. 

Saksliste: 
1. Apning av generalforsamlingen 

2. Vaig av møteleder og underskriver av protokoll 

3. Fortegnelse over aksjonerer og fullmakter 

4. Godkjennelse av saksliste 

5. Vaig 
Aksjonrer med ikke personhige aksjer bes mote med fuhlmakter. 

Thorvald Ungerness 
fungerende leder 

Guds egne barn 
Rom 8. 15-17 

Alle som er Guds barn er arvinger av hans rike. 
Alt det Gud gir sin sønn Jesus Kristus er vàrt. 
NAr Paulus oppfordrer oss til ikke a oppføre oss 
som slaver, men som barn av Gud, kan det 
kanskje føles vanskelig noen ganger. 

Det er ogsâ mange tilbud rundt oss av alle slag 
hver dag. A bli slave og dyrke ting er veldig lett. 
Jeg tror at skal vi følge det Gud vil, ma vi pri - 
oritere hans sak. 

Skal vi arve Guds rikes herlighet, ma vi ogsâ tide 
med Jesus. 

AageB. 

THORBJØRN EGNERS 

Folk oq revere i 
KARDESOMME BY 

Torsdag 2.11. 
U) 18.30 Coctail 

U) 20.30 Landstrykere 
Søndag 5.11. 
B)16.30 Folk og røvere i 

Kardemomme by 

U) 18.30 Coctail 
U) 20.30 Landstrykere 

50 är 
Jan Henriksen 

Gratuleres med dagen 5.11 

Hilsen mor 

PLAKATEN 

se ann. 

se ann. 

Flateby Kino 
Ukens filmer 

Betel 

Ukens moter 

se ann. 
l.L.Driv 

Arsmote 

Pensjonlstforeningefl 

Tur og mote 	se ann. 

Kulturdager 
se ann 

ACB-bank 

filialen I Ytre 	se ann. 

Kirkebygden sanitetsfor. 

Julemesse og kafédag 
se ann. 

Ingen nyhet er 
for liten 
for lokalavisen! 

PINEMENlGIIETth r nt TEL 
Onsdag 1.11. ki. 19.30: 
Bibel og Bonn 
Torsd. 2.11 ki. 11.30: 
Formiddagstreff pa Nordby i 
Ekebergdalen 
SØnd. 5.11. ki. 10.00: 
Søndagsskole 
Menighetstur til Vestby 
Møter ki. 15.00 og ki. 18.00 

VELKOMMEN TIL BETEL 

rile 
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4.  
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Fr., den cnn . ill den andre 
HAR DU HOE DU VIL 
SEICE - SLIER K5OPE 	' 

..n L. 30..  

.Jm 

Min elskede mann, var 
kjre far - svigerfar, bestefar 

og oldefar 

Martin Martmsen 

Døde fra i dag. 
Enebakk - 25. okt. 1989 

Annie 

Bjørg 	Steinar 
Finn Annbjørg 

Solveig 	Johnny 

Kari 	Ove 
Bjorn, Tore, Bente, 
Soifrid, Sonny, Siv 

Marit, Willy, Ronny, 
Ken-Andre, Patrick 

Begraves fra Enebakk Kirke 
torsdag 2. nov. ki. 13. 
I stedet for blomster Ønskes he] -
ler en gave til kreftsyke barn. 
Vennhigst ingen kondolanser. 
Sørgehøytideligheten avsluttes 
ved graven. 

Gudstjenester 5.nov. 
(Allehelgensdag) 
11. MARl kirke v/Schøyen. 

Teaterfestivalen. 
Kirkekaffe 

11. ENEBAKK kirke 
v/øvstegârd. Nattverd 

19.ENEBAKK kirke. 
Allehelgenskonsert viGry 
Adolfsen, Leif Fjeld og 

organist Oudenstad. 
Andakt v/Helgheim. 

LANDSTRYKERE, etter Knut 
Hamsuns roman. 
Filmen er norges stØrste satsing 
noensinne. Det er historiW,. 
unggutten Edevart og hans 
venn August. August er en 
eventyrer som bringer den nye 
tid til Polden, en fattig grend pA 
Nordlandskysten, og snur opp 
ned pA hele samfunnet. Hans 
fantasi og iderikdom, men ogsA 
hans frie omgang med 
sannheten skaper alt fra 
forhApninger til kaos. 
I Edevart tinner August en tro - 
fast følesvenn og beundrer og 
sammen begir de seg kysten i 
vold som omflakkende kramka-
rer. 
Filmen skildrer ogsA Edevarts 
inderhige kjrlighet til den unge 
og vakre Lovise Margrete fra 
Doppen. Et kjrhighetsforhold 
som snart vii vise seg A vre 
umulig. 

Inger 

FOLK OG RØVERE I KAR-
DEMOMME BY, Thorbjørn 
Egners fortelling om Kasper og 
Jesper og Jonathan har gledet 
generasjoner av barn fra 
utgivelsen i 1955 og frem til nâ. 
Det er faktisk fâ i Norge som 
ikke kan store deler av 
handlingen og sangtekstene 
utenat. 
En hyggelig opplevelse for hele 
familien! 
Ungdomsfilmen COCKTAIL, 
er en ønskereprise. Det erjiok 
mange som hiker a se Tom 
Cruise som bartender i det 
svingende New York og det 
avslappede JamaicaHer har han 
ypperlig anledning til A 
demonstrere bAde sjarm og 
fingerferdighet. Filmen er 
spekket med romantikk , humor 
og drama fra klubblivet i stor - 
byen, men spørsmAlet er 
hvorvidt rikdom, berømmelse 
og statussymboler representerer 
viktige verdier i livet. 



Arbel*dsu.ke i Vi*gnett 
Denne uken har Vignett 
hatt besøk fra Mjr 
ungdomsskole. 
Attendekiasseelevene 
har vert ute i 
arbeidsiivet en uke, og til 
oss kom Heidi Halset. 

- Det har vrt kjempemoro a se 
hvordan en avis blir laget, sier 
Heidi, som synes hun har hatt 
stort utbytte av arbeidsuka her 
hos oss.Ekstra moro har det 
vrt a prove seg pa dataan-
legget vart, og goy a vre med 
ut pa ôppdrag. 

I en liten avis er det mange 
arbeidsoppgaver, og Heidi har 
vrt innom de fleste. Den 
miljøbevisste ungjenta fikk 
virkelig blod pa tann, da hun 
ble med Ut i felten for a sjekke 
tilsvininga i naturen., etter tips 
om dumping av byggeavfall ute 
ved Landskaug/Klemma. Dette 
var nettopp noe a gripe fatt i for 
et ivrig medlem av Natur og 
Ungdom. 

Apetitten pa avisarbeid har butt 
skjerpet, forteller Heidi. Men 
mest av alt har hun lyst til a bli 
arkeolog.- Liker a forske og 
rote i gamle ting, forkiarer hun 
Og da skulle yel ogsâ avisar-
beid passe?. 

Rockekonsert med Da Vinci 

Me_st moro synte.s Heidi det var d jobbepd datoen.. Og deter Heidi 
som har laget dagen.s fprstesideoppslag om forsøpling. 

Da Vinci blir hovedaktør under ungdoinsklubbenes rockemaraton i Mjcrhallenfredag 10. november 

Fredag den 10. 
november braker det lØs 
i Mj2erha1len. Da invite -
rer ungdomsklubbene i 
bygda til en 4-5 timer 
rockemaraton. Foruten 
bandet Da Vinci, som er 
det store trekkpiasteret, 
vii hele ni andre 
rockeband, vre i 
aksjon i løpet av 
kvelden. 

Arrangøren regner med at det 
kommer ungdom fra hele 
romerike - og folloregionen til 
konserten., og det er satt opp 
buss fra bade Ski og LillestrØm, 
med retur umiddeib art etter 
konserten. 

Det skal bli 50- tails rock, 
hardrock, Trash, nye cyntinstpi-
ret, og noe jazzinspirert rock. 
De fleste retninger er rep - 
resentert. 

Seks av disse kommer fra 
Enebakk. Det er Sleeping 
Beauty, Yellow Rain, Seance, 
April Sky, Arena, og The Brix, 
Brax Brothers and the Platfoot 
Crocodile. Fra Ski kommer 
Saints and Sinners, fra Oslo, 
Gipsy, og endelig Wolfram fra 
Ranasfoss. 

Rockekonserten I Mjrhallen 
er en del av kulturdagene i 
Enebakk, og arrangerers i 
samarbeid med kulturkontoret. 

jijntt- 

Vannforsyningen 
Flateby Vannverk Ønsker bedre samarbeid med 
kommunen. Styret er fortørnet  over den tilsynelatende 
likegyldige hoidning kommunen legger for dagen i 
denne sammenheng - i srdeleshet de uttalelser som 
framkommer i forsiaget til miijøplan - om at sá lenge de 
private vannverkene fungerer, er det ikke vits i a gjØre 
endringer. Flateby Vannverk Ønsker at kommunen 
forholder seg noe mer forpliktende i forhold til 
innbyggernes vannforsyning. Det syntes vi ogsá yule 
vre rimelig. 

Ràdmannen derimot skjØnner ikke hva Vannverket 
mener med dârlig samarbeid. Han vet ikke hva det 
betyr. Det i seg selv er jo bekiagelig. Fra toppen av 
kommuneadministrasjonen hadde man forventet bedre 
gangsyn. Brevet Vannverket har sendt til kommunen 
om saken, er dessuten svrt kiart i formuleringene. Det 
man Ønsker er samarbeid og dialog. Slik at man kan 
planlegge sin framtidige drift rasjonelt og Økonomisk. 

Rádmannen sier at det Vannverket har uttalt seg til, er 
et arbeidsnotat i forbindelse med utarbeidelsen av 
miii Øvernplanen - som altsá - i likhet med en del andre 
planer, ikke er ferdig ennâ. Men alle har ikke like god tid 
i pianleggingen, og noen vii pa banen fØr toget er gâtt. 
Det synes vi er prisverdig. Da kan man ogsá unngâ 
kostnader ved nye utredninger, og sá blir kanskje 
arbeidspresset pa etatene mindre? Ikke vet vi - men 
akkurat den siden av saken er sikkert grundig drØftet i 
den organisasjons- og bemanningsplanen for 
kommunen som snart er kiar. 

Etfelles ansvar 
Nok en heig med innbrudd, 14rver/ç fy11 of brdk i 
Enebakk!. 
Det er ikke noe som er spesielt for v& kommune. 
Fakttsk er det bedre i Enëbakk enn andre steder vii 
noen hevde. Det burde ikke vre en sovepute - hverken 
for foreidre, poitti, eller kominunale inyndigheter. A 
bagatellisere symptomene er behagelig men det lØser 
ingen problemner. 	Økt alkoho/misbruk og 
smâkr,nmnaiitet.blant mnindea°rige er heller ikke er pro - 
lem vi loser utelukkende medpenger. Tmlskudd til 
forebyggende ungdomsarbeid hje7per, men skal vi fa° 
bukt med problemene krever det noe av hver enkelt av 
oss. Blant annet at vi Ønsker ci se virkeligheten r Øynene, 

Yen 
mnot til a gc Ut i den virkelige verden .. En ver - 

den med arbekfslØshet, føieiseskulde , og en foreld - 
regenerasf on av egotppere, der barn etterhvert som de 
vo7cser blir brysomt inventar. Oppvekstmiljøet for barn 
og unge er etfelles ansvar for nermiijøet. Skal vi 
bukt med problemene ma vi alle ta i et tak - ikke bare m 
skolemusfkken, og idrettsforeningen hvor prestasjoner 
kan males, men ogsa i grØftekanten ,en lørdagskvekL. 
Politiet bØr ta sin del av ansvaret. Ikke bare ved a 
"plukke qpp restene" etter kalaset men ved preventiv 
patruijering. Det er billigere enn dyr etterforsktng na°r 
skaden er skjedd. 
Det er kanskje bedre i Enebakk enn mange andre steder. 
Men det er ikke bra. 14 har et ungdomsproblem, med til - 
tagende fy11 blant stadig yngre kijentell. Det er den 
virkelighet vi md forholde oss til. 

Obs!Obs! 
Liker du A tegne? 
Attraktiv deltidsjobb ledig ved Enebakk 
Ungdomsskole, 8 t pr uke fordeit pAZ dager 

Ring skolen - Tif. 92 6050 

TIL LEIE 

Ledig hybel pa Flateby, 
Stue kj., sover., boder, dusj, varmekul. égen strØm, egen 
inngng. 	 Tif. 09/92 80 71 



Lverere utvider sin oson-viten 
Mens skoleelever hadde fri sist fredag 
var mange her er samlet p  det Arfige 
"østlandske hererstevne i Oslo for a 
fit pedagogiske impulser eller faglig 

oppfriskning og ajourføring pit ulike 
felt. 
Pit et kurs om osonproblemer var 

trengselen og vitelysten stor. 

Erfaringene med 
glassinnsamlingen i 
kommunen har vrert 
meget positive sit langt. 
Folk har vrt svert 
flinke til A bruke de utp - 
lasserte containerne, som 
ogsA har plass for 
batterier. 

Dette bilvraket var Izensatt ,njdt i en idyllisk liten bekk. 

Forstemmende ! 

Batteriene var iferd med a gth i oppløsning 

Husk refleksen 
I høstmørket! 

'of 110.1- 4 

1 
Det var et virkelig stygt syn 

som møtte oss. 

Om ikke dette var ille nok var 
det et enda vrre syn som mØtte 
OSS noen hundre meter innover 
grusveien. Vi skulle dra for a 
snu bilen da vi tittet nedenfor 
veien. Der IA det haugevis av 
søppel. Flasker, plastposer og 
papir lâ strødd rundt. Like 
nedenfor rant det en fin liten 
bekk. Na var den tidligere idyl - 
len ødelagt av et rustent bilvrak 
som var plantet midt nedi 

-Forstemmende , og desto mer 
opprørt blir jeg nar det finnes 
andre muligheter til a bli kvitt 
søpla . Det er lavmâl mennes-
kelig sett a forsøple miijøet pa 
den maten, sier driftssjef Sverre 
Netting i kommunen. 
Han minner om at kommunen 
har fyllinga si apen pa kveldstid 
for søppelmottak. Det gjelder 
vanhig søppel. Nar det gjelder 
spesialavfall finnes foreløpig 
ingen ordning, bortsett fra 
batteriinnsamling, og glassinn-
samling i kontainere som nà 
finnes over hele Enebakk 
- For a gjøre det helt kiart - 
husholdningsavfall er kommu-
nens totalansvar. Spesialavfall 

bekken. Etter utseendet a 
dØmme hadde den stâtt der i 
lang tid. 
Ved nrmere undersøkelser av 

søpla viste det seg at det stod en 
full brepose med gamle 
batterier som var i ferd med a 
ga i oppløsning. Som kjent 
inneholder batterier kadmium 
og kvikksølv. dette er srlig 
skadelige stoffer nâr de slippes 
ut i naturen. 
I Enebakk finnes det oppsam-

lingsplasser for We batterier, 
glass og bilvrak. sa det skulle 
vre helt unødvendig a forsøple 
og ødelegge naturen pa denne 
maten. 

kommer inn under fylkets 
ansvarsomrade. Men det er kiart 
vi rydder opp! Vi anmelder 
saken til politiet, som 
etterforsker.Det er sjelden mu-
hg a finne fram til forsølpler, 
som er den egentlig ansvarlige. 
Her ma vi bare konstatere at 
folk er kjeltringer og det er lite 
vi kan gjØre Derfor blir søpla 
vart ansvar. Vi palegger i sin tur 
grunnneierne a fjerne søpla med 
hjemmel i forurensingsloven. 
Dermed blir grunneierne sitten - 
de med ansvaret, men vi hjelper 
dem jo med oppryddinga etter 
evne. 

Av BjØrg Wang Ben ter ud 

Siaget om Antarktis er tapt. 
Det vii gâ 50-100 är for 
virkningen av de oson-
nedbrytenede gassene som 
allerede er siuppet ut 
atmosfieren opphører. Oson-
laget over Antarktis blir 
stadig tynnere uten at vi kan 
stanse prosessen. 

Professor i geofysikk ved 
Universitetet i Oslo, Ivar 
Isaksen, kom med disse opp-
lysningene i sitt foredrag. 

Osonlaget beskytter hivet pa 
jorda mot skadelig ultrafioiett 
utstrâhing fra sola. När men-
gden av oson reduseres, vil 
den skadelige strâiingen gi 
heiseproblemer som økning 
av hudkreft, øyenskader og 
svekkelse av kroppens im-
munforsvar. Den ultrafiolette 
strâhingen virker ogsâ pa 
planteveksten og gir skader 
pa algeveksten i havet. 

Hvilke utslipp ødelegger? 

Den sterke nedgangen i 
osonmengden over Antarktis 
kan settes i sammenheng med 
utslipp av de sâkalte KFK 
gassene, som har vrt brukt i 
produksjoin av spraybokser, 
isohasjonmateriale, kjøie-
vieske og iystgass, 

Resirkulering av 
landbruksplast 
Resirkulering av landbruksphast 
Den store økningen i bruk av 
rundballer har fort til et Økende 
problem med plastavfail i 
landbruket. Landbrukskontoret 
i Nord- Fron i Gudbrandsdahen 
har na tatt initiativ til 
innsamhing av slikt plastavfalh. 
Et Oslo-firma vii ta imot 
plasten for resirkuiering. I 

KFK-gassene har spesielt 
lang levetid og stiger etter 
hvert opp i høyere luftlag, 
stratosferen, der det meste av 
osonlaget normait finnes. Her 
inngâr gassene i kjemiske 
prosesser, og 05011 brytes ned. 
Lave temperaturer og 
dannelse av ispartikier gjør at 
disse nedbrytningsprosessene 
skjer raskere ved polom-
râdene. 

Om forholdene over Arktis 
sa Isakzsen at det ikke finnes 
tilsvarende osonhuhl her som 
over Antakstis, og oson-
nedgangen kan ikke knyttes 
sâ kiart til KFK gasser som 
over Antarktis. Store nat-
urhige variasjoner i oson-
mengde over disse omrâdene, 
hører ogsâ med i bildet. 

Problemene med utslipp av 
stoffer som bryter ned oson-
laget er et globalt problem. 
Undersøkelser fra 1986 viser 
ai I-land som USA, Europa, 
Japan ma svare for 70 % av 
de totale utshippene, mens 
øst-blokkland og U-land har 
ansvar for rundt 30 % 

Internasjonale avtaler er 
huigAtt for A begrense utslipp 
av KFK gasser. Norge har 
viert et foregangsland og har i 
forhold til de internasjonale 
avtalene gätt inn for sterkere 
begrensninger og i raskere 
takt. 

Bade pa Flateby og i Ytre er 
containerne forlengst fylt opp 
og tømt, og pa god vei til a fyi-
les igjen. Og folk har vrt 
flinke til a sortere far Vignett 
opplyst i teknisk etat. Tirsdag 
formiddag fikk ogsâ Kirke-
bygden sin miljøkontainer 
phassert utenfor Vardeberg 
Dermed er hele kommunen 
dekket opp med dette tilbudet 

Nord-Fron er det etablert gren-
devis innsamling via 6 innsam - 
lingsplasser. Fargen pa plasten. 
har ingen betydning. Plasten 
som presses i bailer er rundbai - 
leposer, plast fra silopress, 
halmstakker og hetter fra 
gjødselspaller. Hvis all avfali-
sphast fra iandbruket i Nord-
Fron samles inn, vii dette utgjØ-
re meliom 15 og 20 tonn. 
Prisen er 1 krone pr kilo, sâ det 
er snakk om tusenvis av kroner. 
I tihlegg er det bade miljø- og 
ressursvennlig. 

Hvordan skal vi stabihisere 
oson-laget? 

Arbeidet med a utvikle 
fullverdige erstatningsstoffer 
for KFK gassene. er  kommet 
langt. Muligheten for a kutte 
ut opp til 99 % av dagens 
utslipp er der, var det lett 
optimistiske budskapet fra 
oson-eksperten. Teknikk og 
vilje, enighet mellm forskere 
og miljøforkjempere kan iøse 
utshippsproblemet i iøpet av 
fA âr. Men KFK-gassenes 
spesiselle egenskaper gjør at 
om utslippene i dac ble kuttet  

leggende gasser i stratosfte-
ren iikevel Øke i 10-15 âr 
framover. 

Lrerne noterte ivrig og 
rustet seg til a formidle 
kunnskapen til dem som skai 
bringe verden videre. 

Suksess for 
glassinsamlinger 
Bade pa Romerike og i 
Drammensregionen har glass- 
innsamhing via beholdere ved 
butikksentra o.l. vrt en 
suksess. PA Romerike matte de 
første av de 2.500 liter store 
inns amhings-igloene tømmes 
etter fâ dager. Fordelt pa seks 
kommuner pa Romerike er det 
utplassert igloer 22 steder. 
Mi lj 0 v e md epa rt em en t e t s 
"mlljøpakke" for Romerike har 
stØttet med 125.000 kr. I 
Drammens-regionen ble det i 
løpet av fA maneder samlet inn 
over 60 torn glass fra ialt 16 
containere som er utplassert i 
Drammen, Eikerbygdene, Lier 
og Slemmestad. Moss 
Glassverk bruker idag Ca. 30% 
gammelt glass i produksjonen. 
Râvarer til de øvrige 70% blir 
importert fra utlandet. Ved økt 
glassinnsamhing i Norge blir 
importen av ravarer redusert, 
samtidig som bedriften sparer 
energi ved gjenvinningen. 

Vignettmarked 
Har du noe It selge - eVer kjope 

Kun kr 30,- pr annonse 

NB: Kun privat annonsering 

Positive erfaringer 
med glassinnsamling 



Kultupdagep 
I Enebakk 

Fra 4.11. - 18.11. 

KI. 20.00 
KI. 21.00 
KI. 22.15 
KI. 23.00 
KI. 01.00 

KI. 14.30 
KI. 16.30 
KI. 18.30 

Program teaterfestivalen 

Lordag 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 kaffe, kaker, forlriskninger 
Sminke- og utkledningsverksted for barn 3-10 àr, barna opptrer. 
Pause til 
Tove øien ápner kveldens program 
Festivalorkesteret spiller 
Kultursjef Sandvik hilser 
Mjrlig talt - utdrag 
Enebakk Dramatiske - utdrag 
Teatersup(p)e 
Apen scene med gjester 
Stjernesmell m/jury 
"HIa i taket - Fest til levende musikk 
Slutt 

Søndag 5.11.89, Mari kirke og Mjr ungdomsskole: 
KI. 11.00 Festivalgudstjeneste m/gjoglerpreg v/Harald Schoyen 
KI. 12.30 Festivalkaffe. Mjr ungdomsskole 

Ella Royseng Kàserer  
KI. 14.00 Barnas Musikkteater pa V1kII! 
KI. 18.00 Marit Myhre àpner kveldens program 

Mjrlig talt - utdrag 
Enebakk Dramatiske - utdrag 
Festivalorkesteret spiller mlgjestesolist 

KI. 20.00 Apen scene med gjester 
Teaterkro med 'nogo attát>' 

KI. 21.30 Stjernesmell m/jury 
KI. 22.30 Slutt 

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

Arr.: Festival komiteen 

KIRKEKONSERT BIG BAND DANCING 
Ons. 	15.11.89 	Enebakk Lord. 18.11.89 i Ignarbak- 

kirke kI. 19.30. Gospel og ke 	kI. 	19.00. 	Enebakk 
kiassisk 	gitar 	v/Foten Storband - Big Band Dan- 
Swing Bryggeri. Gjest gi- cing - stort koldtbord og 

taristen Arvid Lien. clans til Storbandet. 

Entré: Kr 30,-/10,-. Billetter hos Harajama - 
Arr.: Foten Vardeberg - Ytre 	Ene- 

bakk Bensin og Service. 
Fra 6. nov. 89. 
Kuvertpris kr 225,-. 

Arr.: Enebakk Storband 

ENEBAKK KULTURKONTOR 

 

Alle Helgensdagskonsert 
I Enebakk kirke 

Gry Adolfsen ,nedi'irker under konser ten i Enebakk kirke allehel - 
gensdag. 

De siste ârene har det butt 
tradisjon med en konsert i 
Enebakk kirke Aile Helgens 
dag. Dette er en dag som 
stemmer sinnet til ro og 
ettertanke. 
Søndag vii Enebakk's unge, 

dyktige fløytist Gry c!en 
spille vakker barokkmusikk. 
Leif Fjeid synger bl.a. 
religiose folketoner knyttet 
til dagen. 

Hvard Oudenstad 
akkompagnerer. 

De nye menighetsrâdene 
I Enebakk 

ENEBAKK 
Disse ble vaigt: 
MEDLEMMER: 
øistein Skullerud, Dalefjer-
dingen, 
Marit ødegârd, Kirkebygda, 
Reidun Krogstad. Hammeren, 
Anne Marie Berger, Flateby, 
Ingrid Matheussen, Kirkebygda, 
Per Smestad, Flateby, 
Trine ødegârd, Flateby 
Erna Finne, Flateby, 

VARAMEDLEMMER: 
Andreas Lund, Kirkebygda, 
Aslaug Nss, Daiefjerdingen, 
Ole Dokkehaug, Kirkebygda, 
Tordis Martinsen, Daiefjer-
dingen, 
Rudt Bergersen, Flateby. 

MARI 
MEDLEMMER 
Reidar MØrk ,Ytre Enebakk, 
Birgit Øiestad Løvik, YtreEne-
bakk, 
Jorunn ødegârden, Ytre 
Enebakk, 
Reidun Forfang, Ytre Enebakk, 
Knut Grøholt, Ytre Enebakk, 
Amund Oudenstad, Ytre 
Enebakk, 
Turid Pettersen, Ytre Enebakk, 
Ragnild Braathe, Ytre Enebakk, 
VARAMEDLEMMER: 
Inger Sundvoid, Ytre Enebakk, 
Sigrun Bergo, Ytre Enebakk, 
Vibeke Pedersen, Ytre Enebakk, 
Grethe Bergersen, Ytre Ene-
bakk, 

ne-
bakk, 
Sigrid Dale Hâkonsen, Ytre 
Enebakk 

QOCKEKONSERT 
Fred. 10.11.89 i Mjrhal-
len kI. 20.00. 
Billettpris kr 50.- medl. kr  
30,-. Forhândssalg i KIub-
ben fra 1.11. 

Arr.: Ungdomsklubbene 
i Enebakk 

 

JANITSJAR OG KOR 
Lord. 11.11.89 i Her-
redshuset kI. 17.00. Kon-
sert v/Enebakk Janitsjar 
med gjester: Skoghals 
mannskör, Rlingen mu-
sikklag. 
Entré: kr 30,-h0,-. 

 

Arr.: Enebakk Janitsjar 
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STORBANDKONSERT 
Send. 12.11.89 I Aulaen. 
Mjr Ungdomskole. KI. 
15.00 konsert v/Enebakk 
Storband med Lasse Sa-
gen og gjestevokalist. Yt-
re Enebakk Skolemusikk-
korps rn/dir. Rune Martin-
sen. 
Entré: Kr 30,-/1 0,-. 

Arr.: Enebakk Storband 
Ytre Enebakk Skolemu-

sikkkorps 



Silkemalener, trear-
beider, og spennende 
nye kombinasjoner av 
grafiske teknikker er 
noe av det Leikny 
Derlick har it by pit nitr 
hun lørdag ønsker 
velkommen til sin 
utstilling I EK Galled i 
Ytre Enebakk, 

Et besøk hjemme hos Leikny en 
formiddagsstund skjerper apeti - 
tten. Her er arbeider pa gang 
over alt. Den utrolig fleksible 
kunstneren arbeider med mange 
forskjellige materialer, samtidi 
lager de gode motivene - p 
porselen, i olje, tre, preget papir 
kombinert med trykk. - 
Fantastisk fin stofflig virk-
ning,sier Leikny, og viser oss et 
utall eksempler pa nettopp 

6 

Spennende Derlick 
med nye teknikker 

Leikny Derlick eksperimenterer med mange spennende teknikker og 

materialer. Her en velfortjentpust i bakken med pus Pd fanger. 

detteVi far ogsa se eksempler pa 
spennende arbeider i porøs 
pappmasse hjemmeprodusert av 
syrefrie kartonger. 

Gulismedlinja 
- Du vet, jeg har vrt mye borti 
forskjellige teknikker, sâ det a 
kombinere og eksperimentere 
ligger godt til rette for meg. 
Opprinnelig gikk jeg pa 
gulismedlinja pa kunst og 
hândverksskolen. Men jeg var 
nysgjerrig,. Fartet litt rundt, 
fikk med meg litt her og litt der 
pa andre linjer. Etter 
utdannelsen fikk jeg verksted 
pa Sagene. Jeg jobbet mye med 
tre, jern og metaller, og hadde 
mange oppdrag med a lage 
dekorasjoner til kafeer og 
restauranter.. 
Jeg har fortsatt punktsvi-
eseutstyr , og haper a lage noe, 
stØrre ting, med glass og jern 
kombinasjoner, men tiden 
strekker visst ikke til.. 

Silkemaling 
Akkurat nâ er det silkerammen 
som ligger pa bordet. - Du for-
star jeg har nettopp starlet med 
det. Skulie sA gjerne laget et 

skjerf, men er vant til a tenke 
bilder ler Leikny og holder 
rammen pa høykant sâ 
oktobersola skinner bak bildet 
og gir en helt spesiell effektJe 
fikk lyst til a prove meg p 
dette etter a ha sett en del akva - 
reller pa silke. Det virket veldig 
spennende, sâjeg matte prove. 

I4oggestabbe 
En nydelig tremaske som star 
pA gulvet begynner a ta form. 

- Jeg haper a fA den ferdig til 
utstillingen, sier Leikny og 
betror oss at den er laget av et 
flott emne av en trestamme hun 
noksA pietetsløst har anvendt 
som velegnet hoggestabbe en 
tid. - NA har jeg endelig fAtt 
kløvd den, og kommet i gang. 
Den har jo ligget fuktig en tid, 
for a fA fram struktur og liv. 
Men sA er det veldig spennende 
nAr man deler stammen og 
strarter arbeidet om den har 
ligget fuktig for lenge,for da 
blir den Ødelagt. 

Smykker 
Det blir travie dager for 
kunstneren fram til lørdag. Mye 
spennende er pA gang. Over alt i 

verkstedet ligger ferdige og hal-
vferdige smykker. De fleste 
enebakkinger vet hva Leikny er 
god for her, og nâ somjulen 
nrmer seg er det en jobb a gjø - 
re. Gedigne smykker i 
kombinasjoner av tinn og 
porselen, trenger kjeder og 
finpuss. Massevis av nydelige 
porselensanheiig i alle fasonger 
med vakre kombinasjoner av 
gull lyseblAtt og skjr rosa. 
Porselensmaling pA fat er ogsa i 
gang, og flere fat er ahlerede 
ferdige med flotte motiver - 
motiver som gar igjen i arbeider 
i andre teknikker og materialer - 
pA tre - pa lerret. 
Det er en produktiv og dristig 
kunstner vi far bhi kjent med i 
EG Galleri frstkommende lØr-
dag 

Ostreng trekker seg sollk Revita godt I gang 
leder I styret for Vignett 

Annonser leses 
av folk flest 

Jan østreng har trukket 
seg som leder i V ignetts 
styre. Nestleder 
Thorvald Ungerness 
fungerer nit som leder 
fram til ekstraordinøar 
generalforsamling 30. 
november da fly leder 
skal velges. 
østreng har trukkel seg p.g.a. 
av stor arbeidsbelastning i 
jobben sin. - Det har gjort at jeg 

har vrt nØdt til A vurdere mm 
tid, og hva jeg er villig til A 
bruke den pa, sier østreng. 
Vignett er inne i en periode 
med nytenking og optimisme, 
og det er lagt et godt grunniag 
for den videre drift gjennom de 
tekniske omlegginger som er 
foretatt den siste tiden. 
- Jeg finner derfor at jeg nA kan 
gâ fra borde med ryggen fri, 
sier den tidligere lederen i sty-
ret. 

Ca 20 arbeidsiedige i 
Enebakk er nit i full 
gang med etableringen 
av Revita, Enebakk. 

Ideene til bedrifter og 
nye etableringer blomst-
rer, forteller interimssty - 
rets leder, Stein Mahle. 
Mandag tegnet Revita 
kontrakt med Erik Østli 
om leie av lokaler 1 2. 
etasje I Senteret I Ytre. 
Vi har fatt en meget gunstig 
kontrakt med østhi, sier Mahhe.-
Østlie har vrt helt fantastisk. 
Han tente pa ideen med Revita 
med en gang, og har samar-
beidet hele veien. Om et par 
dager starter vi med oppussing 
av lokalene, og regner med 

innfhytting ca 1. desember. 
Inntil da har vi kontoradresse 
hos interimsstyrets sekretr, 
Anne Grete Lossius i 
Byggveien pA Lotterud. 
Interimsstyret, som bestar av 
Mahhe, Lossius og Egil 
Jorgensen, arbeider nA med 
etabheringen av aksjeseiskapet. 
Revita har ahherede mange bah-
ler i hufta. I lokalene i Senteret 
skal det foruten selskapets 
kontoriokaher, 	e table re s 
undervisningstiibud med tanke 
pA kompetanseoppbygging for 
den enkeite arbeidsiedige. Det 
skal ogsa gis tilbud om vide-
reutvikling for nringshivet. 
Man tar sikte pA at ogsA mindre 
firma kan komme inn og fA 
undervisning. Foruten hva man 
kan tilby her Ut fra egne 
krefter,vih man ogsA hente inn 

ekstern kompetanse. Videre 
arbeides det med A etabhere 
bamekiubber som skal gi til-
bud til unger for og etter sko-
letid. Her vii man forsØke a fA 
ieie skolelokaler i den grad det 
er mulig, og ogsA prove A IA talc 
i andre lokaler som er hedige pA 
dagtid. 
Flere av de involverte i 
sehskapet har agenturer innen 
forskjeilige bransjer pA hAnden. 
Det dreier seg biant annet om 
ombygging av dØrer, saig av 
kjemiske produkter, osv.Gate-
kjøkken pA Fiateby er et annet 
muhig prosjekt. Og man tenker 
ogsA pA a tilby sekretaria-
tfunksjon for smAbedrifter i 
bygda. Mulighetene er mange, 
ikke minst fordi Revita - 
gjengen bestAr av folk med stor 
variasjon i yrkesbakgrunn. 



Det er et teknisk avansert renseanlegg Flateby Vannverk harftitt. Vi 
burde hatt en helsidsansart fil a ta seg av dette, men til det er 
vannveerket vô.rt for lite, sier ne.steleder Johan Ellingsen. 

Har god dialog 
med kommunen 
- Vi har ingen innvendinger mot et sterkere 
kommunalt engasjement i Vannverkene, men da ma* 
initiativet komme fra Vannverkene ,sier leder i Ytre 
Enebakk og Kirkebygden Vannverk, Arne Svarthol. 
NAr det gjelder de private vannverkenes samarbeid 
med kommunen, mener han at de forhold Flateby 
Vannverk tar opp i sitt brev til kommunen heller 
burde tas opp i et fellesmøte med vannverkene 

Flateby Vannverk: 

Kommmunen m aO  ta storre del 
av ansvaret for vannforsyningen 
Flateby Vannverk 
Ønsker et bedre samar-
beid med kommunen. 
Styret er fortørnet over 
at ansvaret for 
innbyggernes 
vannforsyning nrmest 
er feid over med hare-
labb i det forsiaget til 
miljøplan for Enebakk 
som snart skal behand-
les. 
Vannverket har nâ skrevet til 

kommuneplanutvalget og sagt 
at de ønsker en dialog om den 
framtidige drikkevannsforsy - 
ningen pa Flateby. I samme 
brev gjør Vannverkets leder Pal 
Rust det kiart, at det er ikke 
kommunal overtakelse man er 
ute etter. De mener imidlertid at 
ansvaret for befoikningens 
vannforsyning er et ansvar 
kommunen ikke kan skyve fra 
seg. 

- Vi er mildt sagt fortørnet over 
at vi ikke blir tatt med i miljøp - 
lanarbeidet, men at man bare 
sier at det er i skjønneste orden 
slik det fungerer i dag, sier Pal 
Rust. 
Enebakk har i dag to private 
vannverk - Flateby Vannverk 
og Ytre Enbebakk og 
Kirkebygden Vannverk. Begge 
vannverkene har hatt store 
investeringer i løpet av de sene - 
re ârene. Ytre Enebakk og 
Kirkebygden Vannverk som er 
butt slâtt sammen til et 
vannverk i innevrende âr, har 
I løpet av de siste par ârene fait 
nytt høydebasseng ved Holt, 
og et nytt vannbehandlingsan-
legg. Flateby har investert I nytt 
renseanlegg - en investering pa 
3 millioner over en periode fra 
1986 til 1988. Etter en del 
barnesykdommer er det et 
anlegg som nâ fungerer etter 
oppskriften, mener sier Pal Rust 
i Vannverket. Og nestleder 
Johan Ellingsen,, legger til at 
dette anlegget er landets mest 
moderne og minste automati-
serte anlegg. lii a passe dette 
anlegget har vannverket en fast 
beredskapsvakt og tiisynsmann 
som star for daglig drift.Ytre 
Enebakk og Kirkebygden 
vannverk har en person som 
ser etter deres anlegg 10 timer i 
uka. 

Den ekspertise som betjeningen 
av vârt anlegg her krever, tilsi - 
er at vi burde hatt en teknisk 
velkvalifisert person ansat pa 
heltid , sier Johan Ellingsen. - 
Problemet er at vannverket er 
for lite til a ha heltidsansatte. 
Men her ma vi forsøke a finne 
fram til mater a iøse dette pa i 
framtiden. Det er mange veier a 
gâ. En er at man slar sammen 
Vannverkene i bygda, og 
ansetter en person pa heltid til a 
se etter anleggene. To vannverk 
i en kommune er pâ,mange 
mater uheldig.Større samarbeid 

Nâr Flateby Vannverk Ønsker 
en dialog med kommunen, er 
det ikke bare med tanke pa 
eventuel teknisk bistand til 
tilsyn og beredskap. De vii 
were inne i planprosessen nâr 
det gjelder den videre 
utbygging pa Flateby.- En 
raskere utbyggingstakt enn det 
som er lagt opp til i kommunep-
lanen kan bli aktuelt. 
Vannverket har sprengt kapasi - 
tet. Kommer den nye 
utbyggingen høyt i feitet er det 
pakrevet 	med 	nytt 
høydebasseng. Det betyr 
investeringer i millionklassen, 
noe som krever langsiktig plan-
legging., sier Ellingsen.Det er 
3/4  âr siden vi skrev til teknisk 
sjef for a fA informasjon om 
framtidig utbygging, men vi har 
ikke hørt noe sA langt. 

Pal Rust henlder oppmerk-
somheten pa ansvarsforhoidet 
nâr det gjelder brannkummer. 
Hvem skal holde disse i orden? 
I dag er det vannverket som 
bekoster kummene pa eget initi-
ativ, og vurderer lokaliseringen. 
Her er det ogsa naturlig a 
snakke med kommunen om 
deres behov, og definere 
ansvar. Brannkummer skal jo 
fungere 24 timer aret rundt. 
Ledningsbrudd p.g.a. at 
kommunen , i rem uvitenhet, 
bygger veier oppâ ledningene 
vâre, slik at vi far ledningsb-
rudd med konsekvenser for alle 
PA nettet, er heller ikke srlig 

- Min første reaksjon pA 
Vannverkets henvendelse 
er atjeg er forbauset 
over at de uttaler seg til 
en plan det for tsatt 
jobbes med, sier 
rAdmann Bjorn 
Halvorsen. 

Han minner om at alle 
instanser var dratt inn i 
kommuneplanarbeidet, og at det 
i kommuneplanen star at man 
skal utrede overgangen fra 
private til kommunale vannverk 
i planperioden. 
-I utgangspunktet har ikke vi 
noe interesse av a overta de 
private vannverkene. Hvis 
vannverkene denimot ønsker det 
er det noe vi ma ta til etter-
retning. Det er ikke vi som har 

hyggetig, sier Rust 

- Alt dette tilsier at en 
omorgaisering av Vannverkene, 
med et sterkere kommunalt 
engasjement er nødvendig. Vi 
blir derfor oppgitt, over den 
nonchalante hoidningen som 
kommer til utrykk i forsiaget til 
miljøvernplan, sier Ellingsen 

om driftsansvar, bade teknisk 
økonomisk og helsemessig ville 
kanskje vre til fordel for 
abonnentene..Vi kunne ogsâ 
tenke oss at et slikt felles 
vannverk for hele Enebakk 
kunne samarbeide med 
kommunen om tilsyn og 
beredskap. En annen mulighet 
for oss pa Flateby er at vi kunne 
slâ oss sammen med vannverket 
pa Nedre Romerike, hvor vi 
allerede har fatt mye hjelp. PA 
arsmøtet vArt i fjor ble den 
framtidige drift diskutert, og 
styret fikk kiarsignal til fritt a 
foresla opplegg for framtidig 
drift pa ârsmøtet i ar. Hva vi 
samler oss om har vi ikke 
bestemt oss for. Men i den 
prosessen vi na er inne i, er 
dialog med kommunen svrt 
viktig. 

Ansvaret for vannforsyningen 
har i alle âr vrt drevet pa 
velvilje og dugnadsand. Det er 
en av ârsakene til at Flateby 
Vannverk i dag leverer vann ill 
4 kr pr m3, halvparten av det 
folk i Lillestrøm ma betale. 

bedt dem om a drive selv De 
har selv utrykt at de driver det 
rimeligere nn kommunen kan 
gjøre, Da ønsker ikke vi a bruke 
var makt og myndighet mot 
deres viije. 
- Men det er bedre samarbeid 
de ber om, ikke overtakelse? 
- Jeg skjønner ikke hva som 
menes med darlig samarbeid. 
Det vet jeg rett og slett ikke hva 
betyr. Vi har fait signaler om at 
man ønsker bedre oppfølging i 
forhold til nye abonnenter. 
Forøvrig støtter vi opp om 
vannverkene allerede gjennom 
faglige rad og veiledning fra 
teknisk etat. Jeg ser pa brevet 
fra Flateby Vannverk som en 
reaksjon pa et arbeidsnotat i 
forbindelse med utarbeiding av 
miljøvernplanen, sier Halvorsen 

Svarthol sier at Ytre Enebakk 
og Kirkebygden Vannverk har 
et utmerket samarbeid med 
kommunen, og at den gjensidi - 
ge informasjonen er god. 

Blant annet samarbejder 
Vannverket na med kommunen 
om kloakkeringen i Râken. Men 
man bør skille pa hva 
kommunen skal engasjere seg i 
og ikke, sier Svarthol. Han 
mener at nan man trekker 
kommunen inn I bildet ma man 
ha et klart forhold til om man 
Ønsker private eller kommunale 
Vannverk. - Vi for var del han 
gjont vedtektsendning her, og 
tatt inn en pasus i vedtektene 
om at dersom det private 
vannverk oppløses, skal det 
opprettes et utvalg som skal 
forhandle med kommunen om 
overtagelse. 

- Nan det gjelder en eventuell 
samenslaing til et Vannverk. 

sier Svarthol, at han ikke har 
betenkeligheter med det, 
dersom begge vannverkene en 
inns tilt pa det. Men et slikt initi - 
ativ ma komme Ira 
Vannverkene selv. 

Vi har tidligere prøvd a fa i 
stand avtaler om like 
vannavgifter, men Flateby 
Ønsket ikke a Øke sine for a 
kunne mote behovet for nye 
investeringer. Det en en belt gal 
tenkemâte a vre redd for a ta 
avgifter som skal dekke 
omkostningene. Isr nar man 
allerede han en vannavgift som 
en lavere enn i flere 
nabokommuner 

Svarthol sier ellens at hva 
samarbeid med Flateby angâr, 
sa han Ytre og Kirkebygden tatt 
flene initiativ, blant annet til fel-
les befaring av anlegg. - M;en 
de han ikke tid til a mote oss, 
sier Svarthol. 

Skionner ikke 
hva de mener 

KJOP eOer SALG 
No en annonse I 01046t 



tt Viktig melding! 

onsdag 29  november 

sender vito Ut 

til alle husstander 

I Enebakk 

- følg med I bygda di 

Abonner pa Vignett 

Abonnement kan .bestiiies pa teiefo 

Telefon 

926550 
926540 

Annonsører 

-Høstens tilbud kan du f 
presentert til hele bygda 

-Ta kontakt med oss I annonse- 
avdelingen og vi vii hjeipe deg 

Hilsen Ella og Solveig 

Fyringsoije 
Paraf in 
Diesel 

Smoremidler 
Konkurransedyktige priser hele áret. 

TRINTO VERKSTED A/S , JjZj 
NOROL 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 92 55 55 - Mobil 094/14 469 

RELIGIOSE MOTER ARBEID UTFORES 

med 
FREDDY KRISTOFFERSEN 

til saigs. Fritt tiikjørt. Tif. 92 70 69 

VEIEN 

TIL SAWS 

Foig med 

nw rmiljoet 

Iifl0

014 

Wtt 

Enebakk kirke onsdag 8/11 kI. 19.30. 
SYNGER - SPILLER - VITNER. 
Hele men igheten synger med - sang hef-
ter utdeles. 
Entré kr 50,-. Barn, institusjonsbeboere 
og skoleungdom gratis. 
(Bok- og kassettsalg.) 

 	Clay C. Jensen 
	6 Son A/S 

 	MYRFARET 2,1400 SKI. TLF. 09-87 1457 

RORLEGGERBUTIKK 
EGEN RORLEGGERAVDELING 

Alt innen • San itr • Varme 9 iyoerrnserIflg 

Hus til saigs 
Kirkebygden - Enebakk 

110 m2  grunnflate, kjeller under hele huset, 1378 m2  tomt, 
beplantet hage. Frittstáende garasje. 

Henv. tlf. 02/77 76 02 

Bjørkeved I sekker 

GUt VSLIP 
Alt i treguiv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. Tif. 09-95 72 01. Pers.sØker 
096-10898. 

Fagmessig utstopping av 
fugler og dyr. 

Stor varebehoidning av 
antik og brukt. 

Restaurering av gamle 
mØbler. 

Flateby 
Brukt og Antik 

v/Karlsen Bilruter 

Tif. 92 9116 - 92 8590 

COMFORTBUTKKEN 

med installasjon- 

service 

SKISTASJON 

Tor Veitebcrg A/S 
Aut. rorleggertirma 

I

BREDA INDUSTRIBYGG 
KJEPPESTADVEIEN SKI 
TELEFON 87 35 06 
TELEFON 870828 

Oè 

S 

Fant du 
fram? 
Spredte stikkprØver biant 
vâre lesere tyder pa at de fies-
te fikk med seg innhoidet I 
forrige nummer av Vignett. 

Det er ikke var fortjeneste! 
Babeisk forvirring i spaltene 
krevde stor veivilje - og nys-
gjerrighet, fra den som yule fa 
tak i poengene. Tilfeldige 
bokstaver strØdd omkring, 
bade foran, bak og inni ord, 
gjorde ikke saken bedre. Na 
kunne vi seivsagt skyidt pa 
tidspress, ny teknikk, for-
kjØielse, hodepine og dãrlig 
bemanning. Vi synes imid-
lertid ikke at enhver urm-
skyidning er god. Vi bekiager 
- og vi skal skjerpe oss. Silk 
er det ikke meningen at Vig-
nett skal se ut! 

Kontaktlinser 
tilpasses 

Timebestilling: TIf. 06/81 43 91 

LILLESTROM 
KONTAKTLINSEINSTITUTT A/S 
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet) 

OPTIKER 
OLAV KJLBERC 
CEIR KJBLBERG 
M.N.K.F. - M.N.O.F. 
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Na lønner det seg a kjøpe NOREMA 
kjøk ken, bad og garderobe! Skal du bygge? 

Vi forer OLJETANKER m/utstyr 
og tilbehør. 

LANDBRUKSOLJE nâ ogsà pa tilbud. 

Se for ovrig annonse 1. side. 
Best.tlf. 92 40 47 

SV#IRTHOL 8RENSEL .4/S 

Folio 
bad og kjøkkensenter a/s 

ASVEIEN 113, 1400 SKI - TLF. 09/8720 59. 

gjør hjemmet triveligere 

Agnes Tak-ess 	 pr. p1. kr 2750 
12 mm veggspon 1 22x2391244 	 pr. p1. kr  671 

 

22 mm gulvspon 62x242 	 pr. p1. kr  73. 
: 	Plastfolie O,15à39m2 	 pr. rI.kr 100.- 

22x1 73 

	

00.
22x173 mm weatherboards 	Pr. m2  kr 62.- 
12x95 

	

2.
12x95 mm faspanel gran II 	  pr. m2  kr 36. 
15x170 mm skyggep. furul 	 pr. M2  kr 67. 
FJER-O-LETT Ioftstrapp 	 kr1095. 

Alle priser er inki. mva. Kontant saig. 

Apningstider: 
Mandag-fredag 	kI. 7-17 
Torsdag 	 kI. 7-18 
Lordag 	 kI. 9-13 

TOMRERMESTER SPYDEBERG 
FJELLVN. 2. 1820 SPYDEBERG. TLF. 09-83 74 90 

TELEFAX 09.83 86 08. MOBIL 094-15 434. P.SOK. 096.84 605 

Veig et kjØkken du blir fornøyd med! 
I dot lange lop er det viktig a velge et kjøkken som 
holder. Vi bar lagt spesiell vekt pa at innredningen er 
lett a holde ren, og er motstandsdyktig mot vann, 
varme og slitasje. Solide treskuffer pa rulleskinner 
og skjulte hengsler er en selvfølgelighet i etkvalitets- 
kjøkken. 	NOREMA = NORSK KVALITET 

Tilbudet varer 
til og med lØrdag 4. november 

Tilsiuttet Orkla.Borregaard A/S 	Trelast og byggevarer 

LILLESTROM 
SVELLEVEIEN 27 2000 LILLESTRØM 

TELEFON (06) 8110 08 



1914 Ytre Enebakk - TIf. 09/92 4408 
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#fal&apeliilra ® 1O 
NOKIA 

DACK 

Veer krucen nar0  

du 
velger dekk og dekkm 
Forhandi1  er1 
Hakkapeliitta fra Nokia er kjent for gode 
egenskaper jo dáriigere forholdene blir. Du 
merker dot ved igangkjøring, oppbremsing 
og fremkommelighet i vanskelige situa- 
sjoner. Hakkapeliitta fra Nokia far du kjopt 
hos ledende dekkforharidjere over alt i 
hele landet. 

Det er du som bestemmer. Ikke foret, 

YTRE ENEBAKK BENSIN & SERVICE A,S 



Hestesenter er et avforslagene til bruk av den gamle prestega°rdsltiven 

HJELM 
ER INN 

UANSE1 i 
ALDERSTRIN N 
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Strid om prestegdrdsldven: 

Mange vii bevare - inge-n kan betale 
Riksantikvaren har 
foreløpig gitt 
departementet beskje 
om A utsette anbudsrun-
den pi riving av 
PrestegArdslAven. Ft 
lokalt utspill fra 
privatperioner med Kjell 
Matheussen i spissen, og 
en henvendelse til 
Riksantikvaren fra kul - 
tursjef Sandvik, var det 
som skulle til for A 
utsette rivingsplanene en 
stund. 

Enebakk Prestegârd er pa listen 
over de 175 prestegârdene som 
er foreslâtt fredet. Men det 
gjelder bare hovedbygningen. 
LAven star og forfailer, og det 
er bakgrunnen for at Preste-
gârdstilsynet ba departementet 
om tillatelse til a innhente 
anbud pa riving. Det ble gitt 
grønt lys.( Det er imidiertid 
ikke bevilget 100.000 kroner 
slik som det er framkonimet i 
pressen.) Men innen man kom 
sâ langt, grep krefter i 
lokaimiljøet, som Ønsket a 
bevare lâven inn. Dermed har 
man fatt et pusterom. 

Ikke pnoritert 
Departementet har na tilskrevet 
prestegârdstilsynet, og bedt om 
at de innhenter en redegjØrelse 
fra Historielaget om hviiken 
interesse laget har for bruk av 
bygningen. Departementet sier 
kiart fra i dette brevet om at de 
ikke kan prioritere midier til 
bevaring. Hvis det er andre 
interesserte eller villige til dette 
ma de Si fraa snarest, slik at 
søknader om overtagelse kan 
bli vurdert for riving. Hvis 
ingen melder seg , sâ anmoder 
departementet om at bygningen 
blir revet som planlagt. 

Vanvittig 
- Vanvittig, sier Kjell 
Matheussen om rivingsplanene. 
Men det later til at lâven er 
dØmt, medmindre en lokal 
opinion kan bevirke en seriØs 
lokal behandling av saken. 
Fagfolk sier at lâven kan bestâ i 
100 âr til bare taket blir repa - 
reP. Og viktigst: Lâven kunne 
brukes til en mengde gode 
formal. Hestesenter, ungdomsk- 
iubb, 	menighetsarbeide, 
bygdetunutvalget kunne ha 
behov for den,. Den kunne 
brukes som iagringsplass for 
teknisk etat. 

Ikke inter essert 
NAr det gjelder det sistnevnte 

har teknisk etat i brev av 20 
.oktober til prestegardstilsynet,  

sagt at de har vurdert behovet 
for utnytteise og bruk av 
prestegârdsiâven. De har imid - 
lertid funnet at nødvendig 
rehabiliterings og restau-
reringsarbeid vii vre sa 
omfattende og kostbart at de 
ikke er interessert i proSjektet. 

Miljøsenter 
- A frede et bygg, og rive de 
andre bygningene rundt det er 
som a trekke tenner a la en sta 
igjen, sier kuitursjef Per 
Sandvik, og mener at det ville 
vre riktig a bevare iâven ut fra 
tanken om en bygningsmessig 
heihet. Han har bedt om at 
pengene som blir stilt til 
radighet til riving i stedet ma 
bli brukt til reparasjon av taket. 
Han bekrefter at det er sterke 
interesser, bade i organi-
sasjonene, og biant enkel-
tpersoner for a fâ til et 
miijøsenter.- Og hvis nrmil - 
jØet ser at lâven kan ha en 
funksjon ut over det rent esteti - 
ske, sâ er det det beste grurinlag 
for a ía tilskudd til bevaring 
sier Sandvik. En istandsetting 
til ovennevnte formal vii koste 
penget - Her har vi begrensede 
muligheter, sier kultursjefen. 
Her med staten inn med 
tilskudd. 

Ba om utsettelse 
- Vi fikk en teiefonhenvendelse 
om rivepianene, og pA bakg- 

runn av denne ba vi 
departementet om utsetteise, 
sier frsteantikvar Torunn 
Ramberg Skard hos Riksanti-
kvaren 

- Vi har pekt pa lâvens 
betydning i del bygnings-
messige miljøet pa prestegar-
den. Vi ser det som en fordel 
om bygningen blir stâende , og 
vi ba departementet kontakte 
Historielaget med tanke pa a 
finne fram til bruksomrâder. 

Det er imidiertid sma 
muligheter til a fâ tilskudd til 
rehabilitering fra sentralt hold. 
Midlene man har til radighet 
gâr først og fremst til fredede 
bygninger. 

Ulike oppfatninger 
- Vi synes det er tragisk a rive 
laven uten videre, og vii gjeme 
bevare den, men har foreløpig 
ikke diskutert bruken av den, 
sier leder i Enebakk historielag, 
Ase Kiilerud. Historielaget kan 

ikke gjøre sa mye i denne 
samenheng. Vi ma koble inn 
andre, og først og fremst avkla-
re finans og støtteordninger. 

Forøvrig er del ulike opp-
fatninger i Historielaget om 
hvor mye vi skal engasjere oss I 
denne saken. 

Ikke verneverdig 
Bygningen er ikke verneverdig 

ut fra vanlige vernekriterier. Vi 
skal imidiertid ta saken alvorlig 
og arbeide med a iage en 
brukspian. Her ma vi basere oss 
pa et bredt samarbeid med lag 
og foreninger. Vi bør i dette 
arbeidet tenke økonomisk og ía 
i stand en bruksform som gir 
inntekter. Det er ikke nok a 
tenke rehabilitering nâ. 
Bygningen krever senere ved-
likehold, og derfor ma vi tenke 
framtid. PA den ene siden 
Ønsker vi a bevare laven. Men 
er det realistisk? 

I dagnes situasjon er det umulig 
A tenke seg at man skulle fâ 
penger fra kommunen til dette. 

Sokneprest Helgheim sier 
forutsetningen for A bevare 
lAven ma vre at det er vilje til 
A skyte inn midler. Han skulle 
gjerne behoide den hvis det var 
mulig, og sier spøkefult at 
nordnvinden blir kald nAr 
lAvben blir borte. 

Ikke fastlAste 
- a grunn av at flere av 
henvendelsene om bevaring av 
laven har kommet gjennom 
Enebakk kommune, har vi nA 
skrevet til kommunen og bedt 
om at de - for egen del, eller i 
samarbeid med andre kommer 
med et forsiag pa hvordan 

läven skal vedlikeholdes og 
brukes, sier fornann i 
Prestegardstilsynet, Age Ru-
stad. - Disse planene ma i sa 
fall vise økonomisk deknings-
mAte. Jeg vil gjerne understreke 
at vi ikke har fastiAste meninger 
om riving, men vi innser at 
restaurering og ombygging til 
annet bruk vii medføre 
betydelige kostnader. - Og 
dessuten, sier Rustad som et 
apropos til ulike forslag til 
bruksomrader - det er ikke alle 
aktiviteter som passer like godt 
inn i miljøet pa en prestegard. 

Akkurat dette momentet var 
ogsa noe som førsteantikvar 
Torun Ramberg Skard papekte. 
Man bør ta hensyn til presten 
og til menighetsradet som 
flytter inn i forpakterboligen og 
ikke sette i gang virksomhet 
som er til sjenanse for 
prestegArdens funksjon. 



TIL LEIE 

MiNigraver 
til leie. 

Henv. Hf. 92 88 95 

Enebakk IF 

' Fotball- 
lotteriet 

Vi bekiager at trekningslis-
ten ikke kom med i forrige nr. 
av Vignett. Dette skyldes en 
menneskelig svikt pa tryk-
keriet. 

KUNNGJORINGER 

Enebakk Pensjonisttorening 
arr. tur til Charlottenberg over Magnor ons. 15.11. 
Kafferast pa Vinger Hotell ki. 11. Middag pa Gränse-
hotellet ki. 15.00. 
Turen koster kr 230,-. 
Bussen starter ved Durud ki. 09.00. 
Bindende pâmelding pa tif. 92 62 82 innen ons. 8.11. 

Enebakk Pensjonistforening 
har mote pa Herredshuset 8.11. ki. 17.00. 
Underhoidning av et barnekor. 
Velkommen til nye og gamle medlemmer. 

Gevinst nr. 	1 	- lodd 	nr. 
005516, 2. 002744, 3. 005687, 4. 
009052, 5. 001539, 6. 001943, 7. 
005224, 8. 000602, 9. 004165, 
10. 009060, 11. 002298, 12. 
008814, 13. 004419, 14. 007431, 
15. 008192, 16. 007206, 17. 
003102, 18. 008104, 19. 008937, 
20. 006966, 21. 005276, 22. 
001139. 
Rett trekning bevitnes: 
Enebakk 16.10.89 - Per Chr. 
Lygârd, lensm.betj. - Jan 
BrunstrØm. 

Arsmøte 
holdes pa Ytre Enebakk skole søndag 19.11.89 ki. 

16.00. Forsiag sendes sekr. skriftlig innen onsd. 8. nov. 
Styret 

Annonsen kom avisen i hende tidsnok til a overholde 
fristen som gjelder for utlysing av ársmøte, men pga. 
svikt ved trykkeriet ble den dessverre uteglemt. 

Skigruppa 
Informasjonsmøte pa klubbhuset onsdag 1. 
nov. ki. 18.30. 

Erik Olsen, Kjelsas IL, snakker om ski og skiprepare-
ring. Alle velkommen! 

Styret 

01*1 

4 Ø9iUIG / 
Studer 

Kom og se! 

I' 

cStU3mduçc & &tet&en. Alt  
/ 	 1912 ENEBAKK 

I 
EL. INSTALLASJON 

OG FORRETNING 

ci 	(09) 9263 00  	 

ENEBAKK KOMMUNE 
SKOLESTYREKONTORET 

Innskriving ved barneskolene 
i Enebakk 

Innskriving av elever med skolestart hØsten 1990 blir 
foretatt i alle kretser i uke 45/89. Barna møter ved den 
skolen de sokner til. Alle barn som er fØdt i 1983 eller 
tidligere og bosatt i Enebakk, mØter til fØlgende tider: 

Hauglia skole 	 Onsdag 8. november ki. 12.00 
Kirkebygden skole 	Tirsdag 7. november ki. 10.00 
Ytre Enebakk skole 	Onsdag 8. november ki. 10.00 

For barn som har bodd i Enebakk mindre enn 1 âr, ma 
dàps- eller fØdselsattest tas med. 
Ønsker noen a begynne pa skolen fØr det âret de fyller 7 
ár, ma sØknad om dette tas med ved innskrivingen. SØk-
nad ma ogsà leveres dersom barn født i 1983 ønsker a be-
gynne pa skolen senere enn hØsten 1990. 
Velkommen til skolen. 

SKOLE SJEFEN 

64 Kirkebygden 
Sanitetstorening 

Julemesse og kafédag 
pa kantina i Herredshuset 11. nov. ki. 10.00. 

Av tilbudene kan nevnes: 
Genser, votter, sokker, forkie, puter, duker, juledek., 
pluss en mengde andre ting, alt er hândlaget. 
Kaffe og hjembakte kaker. 
Inntekten gár til barn og eldre i bygda. 
Ta lØrdagskaffen pa kantina og støtt oss. 
PS. Har noen av medlemmene ting de vil gi til messa? 

Velkommen. 

VOW 
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E ILAD KJEDEN AV FAGFOLK 

Stort sat for vi nyapner 
ons.8. 11 .  Kun f á dager igjen 

Vi selger rester 

* Sengelamper - skjermerfra 20.- 
• Lyskupler 	fra 30.- 
* Strykejern 	fra 98-- 
• Vatteijern 	fra 198. 
* BrUdrister 	fra 100. 
* Halogenlamper 	fra 250. 
* Batterllader 3 stk 	 298.- 

I 
I 

I 

I 

I 

I THORN SCAN LUX 

- Hvorfor 
ikke kjøpe 
julepresangene 
ná? 

I 

 

I 

 



ØNSKES KJØPT 

Liten oppvaskbenk pluss 
overskap, servant og klosett 
Ønskes kjØpt. 

Hem.: TIE: 92 42 20 

DROSJER 
Ole Gunnersen 

Ekebergdalen 
Tit. 92 65 06 

Mobiltlf. 094/34 527 
DØGNVAKT 

Edith og Erling 
Rosenvinge 
Ytre Enebakk 
TIf. 92 41 24 

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

DØGNVAKT 

Tove Hagen 
1912 Enebakk 
Tit. 92 63 58 

Mobiltlf. 094/95 547 
DOGNVAKT 

LAVPRISMARKED 

BILGUMMI 
Finner du pa Ytree 

Ytre Enebakk 
Bensin & Service 

TH. 09/92 44 08 

v-N,", '-N.,,, 

BEGRAVELSESBYRAER 

. LS, 
Swum 

W$ Begravelsesbyrâ 
" 	Torggt. 2 

2000 Lillestrom 

ORDNER ALT 
VED BEGRAVELSER 
OG KREMASJONER 

06/81 4830-81 1411 
Etter kontortid: 

02/97 44 65 - 06/84 17 74 
SVEUMS BLOMSTERFORRETNING 

OG BEGRAVELSESBYRA 

Ski 
13crvc1scsb?r 0 CHR STENSRUD EFTF. 

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

Hele døgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

Follodistriktets byrfi  
gjennom 60 ãr 

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

Eller vil du vre med pa 
vârt vennetreff? Kontakt 

Kristent Krisesenter, 
Postboks 76, 1912 Enebakk 

Tif. 09/92 72 31 

 

AKK NIERINGSRAD ENEB 

 

inviterer eiere av ledige nrings-
bygg til et mote i kantina i Her-
redshuset torsd. 2. nov. 1989. 

ENEBAKK NzERINGSRAD 
TORVALD UNGERSNESS 

A/Bk 
bank, Kirkebygden 

Var filial I 
Ytre Enebakk 
ma dessverre 

HOLDE STENGT 
mand. G. nov. 

pga. instailasjon av nytt EDB-ut- 
styr. Várt kontor i Kirkebygden hol-
der âpent som vanlig. 
I Ytre Enebakk vii sentralbordet 
vre betjent for henvendeiser. Giro 
til betaling kan leveres i var post-
kasse. 

Med hilsen A/B/C bank 
Ytre Enebakk Tif. 92 43 39 

Arets bedP!ft 
Enebakk nringsrâd deler ut prisen <<Optimisten'> til 
árets bedrift for fØrste gang i 1990. 

Prisens formal er a hØyne kvaliteten og serviceniváet in-
nenfor nringslivet samt heve den generelle kunnskap 
om nringene i kommunen. 

Forsiag til kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, 
bedrifter, institusjoner eller organisasjoner. Det kan 
foreslãs bedrifter innen alle bransjer. 

Forslag sendes Enebakk nringsrad innen 1.12.1990. 

Enebakk naringsrãd 

Varsel am igangsetting av re- 
guleringsarbeiil 
Under henvisning til plan- og bygningslovens §27.1, vars-
les med dette om at det skal igangsettes regulering av 
rv. 155 med gang- og sykkelveg mellom Rãken og 
Kvernstubekken i Ytre Enebakk. 

Formâlet med reguleringen er a fastlegge dels ny, dels 
utbedret trasé for rv. 155. Krysset mellom rv. 155 og rv. 
154 skal reguleres til rundkjØring. Planen skal ogsá inne-
holde avkjØrselsregulering, busslommer og gang- og 
sykkelveger. 

Eventuelle merknader eller kommentarer til plariarbei-
det bes sendt Enebakk kommune, Teknisk etat eller til 
undertegnede innen onsdag 8. nov. 1989. 

ik.ing. Bjorn Hoithe Rndeiien Cl.! 

Postboks 307, 2001 Lillestrøm 
Tif. 06/80 07 21 

V!NN OPPTIL 
5 PENGEPREMIER 
PA SAMME LODD! 

4erigek!tteriet 

Julen nrmer seg! 
Bestill ditt julebord hos 

Bj  o,  r 

Fin <nat for enhver smak 

Ekornveien 35, 1914 Ytre Enebakk 

Minus 5% pa alle 
bestillinger i november. 

NB! BestiU i tide, begrenset KapasLieL. 

Ring 00/92 43 37 

RØd DBS offroad sykkel 
tatt fra var garasje torsdag kveld, blanke skjermer, nye 

- .svarte dekk, 15 gir. DusØr til firmer. 
Tif. 92 85 21, Torleif Rust 

Enebakk J-Ø4re 

HØYRE  Arsmøte 
Enebakk HØyre avholder arsmøte 7.12.89 ki. 19.00 pa Ig-
narbakke. 

Eventuelle saker som Ønskes tatt opp, ma vre styret i 
hende innen 23.11.89. 

Styret v/formannen 

MARKED 
Fra den ene - til den andre 

HAR.DU NOE DU VIL 	. .Merkkonvolutten: 
SELGE - ELLER KJØPE 	Vignelt-marked 

Kun kr 30. pr. annonse 6,1,av4lin.'e VIGNEU 
'lignttt -marked hver onsdag 	Boks 62 1912 Enebakk 

NB. KUN PRIVAT 
ANNONSERING 
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1FYRINGSOLJE • PARAFIN 

I . AUTODIESEL • 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn Brodholt, Tomter 

Tit 9226 10 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 



BIL EIENDOMSFORM. 

JOHN A. ANDRESEN 

INNBRUDDSALARM 
CALLINGANLEGG 
B BA N N VEfON 

S0<KERHETSUTSTYR 
VIDEOOVERVAKING 
EL REPARASJONEIR 

ciiss(aLL ./'uA)' OjI Jisk. ,gy4j/y'1) 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 
TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

DAME- OG 
HE ORE FRISØR 
SQL— PARFYMERI 

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

Lor. 9.00-14.00 

SPESIALFORRETNINGER GLASS 

Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

hf. 09/9265 43 
Mobil 094/37 548 

MP 
Utforer alt innen 

nybygg, tilbygg, rehabilitering 
og modernisering 

Fast pris 
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RAMMEVERKSTED 

Galleri Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galleri — innramming 

Gullmedalje i innramming i 1989 

RØRLEGGER 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

Joillin  
hliuI5Hl 

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

1800 Askm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjep din nye el/er brukte b/I hos oss. 
TIf. 88 16 15 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Roll NssvoILl 
Vestli, 1911 Flateby 

KjOpe elier seige 
elendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 

ELEKTRIKER 

Eli_AG 	 - — 

0 
nebakkhwXF ULN&KAnwom 11111 

1011111115 

egnskapskontor A/S 
Tf. 09/92 63 03 
Postboks 24 
1912 Enebakk 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 

regnskapsfører 

Land bru ksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre nringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

Godkjent regnskapskontor 

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORNERUD - Askim 

TIf. 88 15 70 

Erling Rod A/S 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Saig av 
medaljeskap og innrammede akvare/lavtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsá kveldstid 

REGNSKAP 

SOLH  r.IM 
ALARMI  LEKTRl5KEI 19,2  E. 

SIGNALANLEGG TIl.09/926420 

Enebakk glaSs 
Alt / glassarbeid 

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

SPESIALFORRETNINGER 	 

' Regnskap & Forretningsforsel 
• Bedrittsràdgivning 

SystemAdministrasjon A/S 
KER. 	Gaupeveien 24.4  

l9l4 Ytre Enebakk 
 	hf.: (09) 92 48 24-924774. 

FLATEBY DAME OG HERREFRISOR 

Drop in eller 
timebestiling 

Ring 

tlf. 92 8049 

Apent: 
Tirs..-tors. kI. 9 -16 

Fre. 	 kIll -18 

Lor. 	 Id. 9-14 

Mandag stengt 

Saig og service av kjøte-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

GAUTE'S TRAFIKI(SKOLE A/S 

OppIring pa b/I 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Kiasse A — Kiasse B 
Teorikurs — KJ'etImer 

Om nodvendig møter vi 
til kjeretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Laste- 09 personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

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

utforer alle typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LORDAGER ETTER AVTALE 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fyilmasse 

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

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TH. 92 45 58 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 

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

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

RYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

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

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrøm 

Bil - Elektro 

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

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

SKEDSMO DYNEKLINIKK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgard, Kjeller 
- Iskilt fra Fetvn. v/tlyplassenl 
Apningstider: 8.30-15/17-19 

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

KVIKI( HENS 

zz--Rataiamez S LKII1I 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

FRISØR 

ENEBAKI( BitVERKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bâtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjoper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTF0RER ALT I RORLEGGERARBEID 

TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

Erik Kjeigaard 
Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 

og hoytrykksspyling. 

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

TANNBEHANDL 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

Tif. kl. 8.00-15.00 	 92 87 39 
TH. utenom kontortid 	92 80 31 

	

Kvelder, etter avtale 	 

BYGG OG ANLEGG 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 	- 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 	- 

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

Minigraver til Ieie 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1912 Enebakk 

Tlf. 09/92 6118 - 09/92 62 56 
094/25 366 - 094/08 438 

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

TRAFIKKSKOLE 

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

Pukk - sand 

Korn, gjodsel og kraftfôr 

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

Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 

SKILTER/REKLAME 

TEPPE - ENGROS A/S 

ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

TIf. 92 80 21 	1911 Flateby 

Mobil 030/06 359 

PRODUSENT av selvklebende 
bokstaver - tekst-dekor 
BIL- og VINDUSDEKOR 

SKILTER og LYSREKLAME 

DEKORtext 
1914 Ytre Enebakk 

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

BevOI,ngshaver: Adv. Helge A. TryS 

FjeIIveen 55, 1914 Ytre Enebakk 

TO.. 09/92 55 70 



Skapet varfortsatt varmtda iikOñisjiidenfotelWf 
lensrnannsbetjent Knut Bjørnstad. 

MISTET EN KATT 
ELLER FUNNET 
EN HUND? 

En annonse den hjelper: 

tZJ1giit1- 
Ring annonseavd. 

Avisen trykkes I 'ndre SmaaleneneS. 

nsepi 
pr, mm 

Aim. plass pr. 1 

ann 
ann.: Mandag k' 901 

innementspris: 
110.. pr. halvàr, kr. 220. pr 

m 
reksts ide pr. mm 

16- 

 

 

Kirkebygden: 

Nytt innbrudd p a* postkontoret 
For annen gang pA et 
halvt fir har det vert 
forsøk pA A rane 
pengeskapet pA 
Kirkebygden postkontor. 
Det var vaskehjelpen 
som oppdaget innb - 
ruddet da hun kom pA 
jobb ved halv sju tiden 
torsdag morgenen. Da 
var det fortsatt røyk 
etter skjerebrenneren i 
lokalet, og skapet var 
varmt. Politiet regner 
derfor med at innb - 
ruddet har skjedd en 
gang mellom Idokka 2.00 
og 5.30. 

Tyvene hadde mallet gi tapt i 
forsøket pa a âpne skapet. Etter 
A ha tall Ut kodelAsen, og skAret 
Ut stykket der hvor den satt, 
møtte de nok en tjukk vegger 
av armert stAl innenfor. De 
hadde ingen sjanse til A trenge 
igjennom den. Politiet star 
fortsatt uten spor i saken, men 
ser ikke bort fra at det er de 
samme personene som star bak 
dette innbruddet, som de som 
forsøkte seg pA skapet i april i 
Ar, men ogsA matte gi tapt. Den 
gangen forsøkte inntrengerne A 
fA med seg skapet Ut, men 
matte gi tapt for det to tonn 
tunge skapet. 
- Hvorvidt det er enebakkfolk 
eller utenbygds som har vrt pA 

2 
Det kan i verste fail bety tap av 
fire arbeidsplasser. 
Banksjef Hakon Wahl i ABC 
bank Enebakk sier at han tror 
kommunestyrets vurdering av 
saken ikke omfattet alle sider 
ved den. 
- Vi vaigte imidlertid a ligge 
lavt i lerrenget i beslutnings-
prosessen, slik at represen-
tantene kunne fatte et vedlak 
uten press fra vAr side. 
Om det tilbudet fra DnC som er 
grunnlaget for kommunestyrets. 

Foig med 
Si 

n rmiljoet 

101011eff 

ferde er ikke godt A si, men det 
er postkontor av denne typen 
som er svrt utsatt, fordi de er 
dArlig sikret, og ligger unna all-
farvei. . Gjenger som driver 
med dette er lommekjent i 
omrAdene rundt hovestaden. De 
vet hvor de kan arbeide 
uforstyrret, sier lensmanns-
betjent Knut Bjørnstad. Han 
tror likevel ikke det er pros-
fesjonelle som har vrt pA fer-
de. De yule ikke ha gAtt løs pA 
skapet med slik redSkap. 

Jnder innbruddet i april kom 
tyvene seg inn i lokalet ved A 
bryte opp de to inngangsdø 
rene. Denne gangen hadde de 
brukket opp karmen og gAtt inn 
via kjøkkenvinduet. 
Poststyrer Inge Rod ser ikke 
bort fra at de ubudne gjestene 
er de samme som i april. Heller 
ikke denne gangen hadde innt-
rengerne brydd seg om annet 
enn nettopp pengeskapet, og 
konsentrert seg om den jobben. 

Hadde de kommet inn i skapet 
yule nok skuffelsen vrt stor, 
sier RØd uten A yule anslA noe 
beløp. Han kan imidlertid 
fortelle at pA fabrikken i Oslo 
hvor disse skapene blir laget 
har de nA fire slike skap til 
reparasjon, med akkurat de 
samme skadene i fronten. For 
kort tid siden var det innbrudd 
pA Fenstad postkontor. Der 
hadde inntrengerne benyttet 
akkurat samme metode for A 
komme inn i pengeskapet, uten 
hell. 

beslutning, sier Wahl at nAr 
banken gar ut med slike tilbud 
til den offentlige sektor har det 
antaglig sammenheng med de 
endringer av egenkapitaibe-
stemmelsene for forretnings-
banker som vii skje i for-
bindelse med tilpasningen til 
EFs indre marked. I dag skal 
egenkapitalen representere en 
viss prosent av forvaitnings-
kapitalen uansett hvor i landet 
man befinner seg. Under 

tiipasningen til det indre 
marked vil man IA en diffe-
rensiering , hvor god sikkerhet 
ikke krever sA stor egenkapitai 
.Lite risikoutsatte kunder, er for 
eksempei kommunene. Det tror 
jeer er en av Arsakene til at DnC 
kan kjempe hell uten margin, 
sier Wahl, som ikke tror at til-
budet fra DnC vii bii opp-
rettholdt i lengden. 

HovedArsaken 	til 	at 
kommunestyret betemte seg for 
A gA over til DnC var en 
rentefordel pA mellom 110.000 
og 150.000 kroner i Aret. 

Natt til lordag har Mjr 
Ungdomsskole halt uved-
kommende gjester. 
Dc har tall seg inn i skolen 
ved a bryle opp el vindu. 

De har romstert rundt, og i et 
kiasserom har de brutt opp 
femten skapdører, og forsynt 
seg grovt med verktøy. 

Et stereoanlegg, som var 
forholdsvis nytt, er butt borte,  

likedan er det med høytalerne 
som var skrudd fast høyt oppe 
pA veggen. De var av typen 
Jamo og sApass store at de 
mA ha blltt fraktet bort i bil. 
Videokassettene som skolen 

hadde til undervisning - ca 
tredve i taliet, er ogsA stjAlet. 

En del vindusruter er ogsA 
butt knust. 

F1ti 
rm.thi 

Brãkete 
ungdom 

En gjeng av de yngste 
ungdommene pA Fiateby 
samlet seg fredag kveid 
pA baksiden av senteret. 
Der ble del konsumert en 
del 01, og de fyrte seg 
ogsA opp et bAl. Skrik og 
skrAl fra dem sjenerte 
flere naboer, og lens-
mannen ble tilkalt. 

Han kom til stedet og 
beslagla drikkevarene, 
slokket Met og gjengen 
løste seg opp. Det ble 
ogsA gilt streng besjed 
om at iørdag hadde de A 
gA a rydde opp etter seg. 
Ved en iiten sjekk ble 
det dagen etter registrert 
et par ungdbmmer som 
piukket søppel. 

Disse som hadde tilhold 
ved heisestasjoen var 
alle ungdommer som var 
for unge til a komme inn 
pA ungdomsklubben. 

Garasje-snok 
Fra en garasje i VAgiia 

ble det nu til sfl.d4Ltait 
eY1ke1.ben blé sene-
re funnet igjen ci annet 
sted i Lia. 

Det er meidt om at 
uvedkommende har vrt 
i flere garasjer, kjent pa 
dørene for A se om de var 
ulAst. 

sa moralen ma bii - IN 
det soni lases kan. 
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