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Full far
i Revita
Etter en drøy mâneds virksomhet er A/S
Revita snart i hus med egne kontor - og
undervisningslokaler. Arbeidsiedige i
Enebakk tente spontant pA ideen fra Sandnes
og Sandvika, om et eget aksjeselskap som
ideforum for nye prosjekter som kan bli
varige arbeidsplasser. Og de fikk neringslivet
med. 13. desember skal det vre offisiell
Apning av seiskapets lokaler i
Senterbygningen i Ytre. Det er de arbeidsiedige selv som pusser opp lokalene, og dugnaden
foregAr fortsatt.
Revita bar alleide kommet opp med mange
ideer, og har flere prosjekter p gang. Et av
disse er aktivitetstilbud for barn for og etter
skoletid.
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Plan til 9 mill.

Oppussingen av lokalene i Pre - senterer ga°r for flilit. Vi traff Magne Wenli, Roger Larring og Anne
Grete Lossius ifull sving inedpu.ssing og sparkling. 13. deseinber skal alt vare kiart

Mangler 13 mi*11i*oner

Idrettens kontaktutvalg har utarbeidet idrettens
anleggsplan for tidsrommet 1990 - 92. Planen har en
kostnadsramme pa 8,9 millioner, og gjennomføringen
baserer seg pa vanhig fordeling av kostnadene med
en tredjeclel pA hver av kommunen, STUI og lagene
selv. En nøktern plan, sier Terje Røkeness som har
koordinert phanarbeidet. Og kultursjef Sandvik sier
seg enig i den vurderingen. Prosjektene i planen er
kun knyttet til eksisterende idrettsaktiviteter.
Kulturstyret har gitt sin tilsiutning til planen som
skal behandles i kommunestyrets desembermØte

Teknisk etat hadde
trengt 13 mihlioner i til legg til gitte rammer for
90 budsjettet, dersom
man skulle gjennomføre
høyt prionterte
oppgaver. Blant annet
gjelder det ting som Moakksanering i VAglia.

Mer om prioriteringene pA siste side.

- Vi innser den Økonomiske
situasjon, og aksepterer at det
ikke finnes mer spillerom, sier
teknisk sjef Torgils Opedal.Men man kan .10 selvsagt stille

spørsmâl om hvorvidt de gitte
rammer er riktige. I stedet for a
bare framskrive budsjettet âr
etter âr, burde man foreta en
nøye vurdering av rammene Ut
fra de faktiske behov som
finnes i den enkelte etat. Mens
flere etater stadig far vekst, har
verken teknisk eller kultur
opplevd noen realvekst pa
lenge.
- Men vi overlever, sukker en
oppgitt teknisk sjef. Det betyr
bare at folk ikke ma forvente
seg noen standardheving pa
tjenester. Tvert imot ma man
regne med en nedgang i servi -

cen fra etaten dersom
budsjettforslaget blir vedtatt.
Fortsatt har vi bare 600.000
kroner til vedlikehold av 45 km
kommunale veier.

Investenngsbehovene
Kloakksanering i VAglia er det
ikke satt av penger til. Det
krever en investering pa 2
milhioner. Dersom man skal fâ
full effekt av renseanlegget bør
nettet vre i orden, sâ man ikke
far inn for mye fremmedvann
som i dag, sier Opedal.
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Flateby markerer
seg i kinomNorge
RICHARD PRYOR
jFI

GENE WILDER

O
Den blinde kunne
ikke se det.
Den dove kunne
ikke here det.
Nerdebegge
ettersekt for de

Gudstjeneste
sondag 26-nov.
K1.1 1 :Enebakk kirke
v(/øvstegârd.
De eldres dag. kirkekaffe
KL11 Mari Kirke v/Helgheim
De eldres dag. Kirkekaffe.,

ET H R
IL

Inger Brathen

Morten Fjeldstad

Norsk kinoforbund, som er de
ikke kommunale kinoens eget
forbund har nA fatt sitt eget
medlemsblad, som skal komme
Ut fire ganger i Aret. I
redaksjonen sitter ikke mindre
enn tre enebakkinger. Bjørg
Benterud, Morten Fjeldstad, og
Inger BrAthen, alle komitemed
lemmer og ildsjeler I Flateby
kino.
Behovet forinterninformasjon

mellom Forbundets forskjellige
medlemskinoer var Arsaken til
at man pA Arsmøtet i Haugesund
vedtok a etablere et organ som
kunne ta seg av dette. BrAthen,
Fjeldstad og Benterud sa seg
villige til A starte opp

DODSFALL

1-

-

Min kjre hustru, var
sØster, svigerinne og tante

Tbordis Haug
dØde fra oss i dag.
Enebakk 15. nov. 1989.
Ole
Romar
Esther
Reidar
Elna
øvrige familie
Begraves fra Enebakk
kirke fredag 24. nov. ki.
13.00. I stedet for blomster og kranser ønskes
heller en gave til Norsk
Revmatiker Forbund.
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Torsdag23.11.
U) 18.30 Intet sett,intet hØrt
Fredag 24.11.
V18) 21.30 Dødelig vapen II
NAITKINO
Søndag 26.11.
B) 16.30 Rasmus pA loffen
U) 18.30 Intet sett,intet hØrt

-

Julebord pi
Ignarbakke
Pensjonister bør allerede nA
krysse av søndag 3. desember
pA kalenderen. Da inviterer
nemlig leikarringen Ignar igjen
til julebord pA Ignarbakke. En
helt spesiell kveld kommer
dette til A bli, lover arrangøren.
Leikarringen ordner ogsa skyss
for den som trenger det. Det er
bare a ringe Anne Marit Ralger.
Nrmere om tid, og anledning i
neste ukes Vignett.

Norsk Kinoforbund har 42
medlemmer. Det er i alt 136
ikke kommunale kinoer i
Norge.
-

Flateby Kino
Ukens turner

se ann.

Enebakk hlstorielag
se ann.
har ârsmøte
lsraelmisjonen
har fest

se ann.

Enebakk Hagelag
har ferjulsmote se ann.
Betel
ukens meter

se ann.

Emaus
nattverdsmote se ann.

"See No Evil, Hear No Evl'
Reg Arthur Hiller
S'

N(

m
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DOLYiHOJ
ENKELTE KINOER

Ukene gAr, og vi er nA i ferd
med a avslutte november
mAned. Og det gjør vi med topp
aktuelle og bra filmer, hvorav
den ene DØDELIG VAPEN II
ogsA vii bli vist som Nattkino.
Men la meg begynne med
torsdagens fiimkomedie
INTET SETT, INTET HØRT.
Dave (Gene Wilder ) kunne
ikke høre
Wally (Richard
Pryor ) kunne ikke se, men
sammen hadde de bAde hørt og
sett...
De arbeider sammen i en kiosk.
Wally er blind og Dave er dØv.
Wally blir Dave's ører og Dave
blir Wally's øyne nAr en mann
blir myrdet rett utenfor kiosken.
Dave tror han sA noen, ihvertfall
noen fabelaktige legger. Wally
tror han luktet noen en med
Shalimar parfyme. Politiet tror
de har fakket morderne en
blind og en dØv! Dave har en
stor oppgave foran seg A bevise deres uskyld.
DØDELIG VAPEN 2 er
oppføigeren til Dødelig VApen,
der vi for første gang traff de to
politimennene Martin Riggs og
Roger Murtaugh (Mel Gibson
og Danny Glover). To mer
forskJellige partnere skal man
lete lenge etter. Murtaugh er
den ansvarsbevisste politimannen som ailtid følger reg
lene, mens Riggs er vilimannen
som gJør tingene pA sin egen
mate.
-

KINOEN BEKLAGER
Under visning av filmen
LANDSTRYKERE søndag
den 5. november, ble del
dessverre en del pàuser.
Dette skyltes feil pa en av
kinomaskinene, og Flateby
Kino bekiager dette!
Vi gjør oppmerksom pA at
feilen nA er rettet opp.
Hilsen
Flateby Kino

-

-

Dette er overskriften over denne salmen i 1978
utgaven. Svaret er et avgjort nei,- og salmisten priser i denne salmen Guds trofasthet.
Versene 14 15 forteller noe om Herrens styrke og
hoidning til sine løfter.
"Du har en arm med veldig kraft, sterk er din
hind, din høyre er løftet. Rettferd og rett din
trones grunnvold, og miskunn og troskap gAr
foran deg."
Derfor kan du og jeg som ved troen pA Jesus har
fAtt deli hans løfter, prise oss salige med salmisten
iversenel6-18.
"Salig er det folk som kjenner hyllingsropet (jubel
over Herren som konge) og vandrer i ditt Asyns
lys, Herre. Dejubler hele dagen over ditt navn, de
løftes ved din rettferd. For du er vAr herlige
styrke, i din godhet gir du oss kraft".
-

Frank Henriksen

Filmen er vist som nattkino
fredag, samt ordinr søndag
sforestilling.

-

-

-

SaIm. 89, 14- 19

Denne gangen er de pA jakt etter
narkotikaforbrytere
av
storformat... og det blir litt av et
oppgjør som utspiller seg foran
publikums øyne.

-

-

Har Herren sviktet sine løfter

Plakaten

ET SETT

-
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Og sA alle
Astrid Lindgrens RASMUS PA
LUFFEN med Allan Edwall.
Rasmus er foreidreløs. Han bor
pA et barnehjem sammen med
mange andre barn. Det er
strengt der, men aidri kjedelig.
Han har Jo sin beste venn,
Gunnar, men likevel skulle det
vre fint med foreidre! Av og
til kommer det mennesker til
barnehjemmet for A velge et
barn, men ingen bryr seg om
gutter med rett hAr. Alle vil ha
en pike med lyse krøller.
Rasmus orker ikke dette lenger
og rømmer. Den første
morgenen treffer han en omstreifer som har overnattet i samme lAven som han selv, og de to
slAr seg sammen. Og nA
begynner deres spennende omstreiferliv.
En film for bAde barn og
voksne.
Inger
-

ASTRID LJNDGRENs

ALLAN EDWALL
ERIK LINDGREN
JARLKLJLLE
7
/HAKAN SERNERm.fl
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Vi forbeholder oss retten til A kutte ned pA for lange
innlegg etter beste skjønn. Du kan skrive anonymt,
men redaksjonen mA ha navn og adresse

Tanker i trange fider
Kan arbeidsløsheten fore til at
det verste problemet for foreld re og barn i Enebakk blir lost?
Her har vii alle Ar vrt vitne til
at alt stiger, sr1ig boutgiftene
Det mA rett og slett to inntekter
til for A kiare husutgifter. En
lønn for unge gAr faktisk med til
lAn. Hva med alle utgifter som
stiger flere ganger mer enn
lØnnen hvert Ar.
Resultatet er dyre dagmammaer
grunnet favorisering av
barnehagebarn skattemessig og
tilskuddsmessig. NAr ungene sA
er 7 Ar og skolepliktige mA en
ekstra nøkkel slipes og en snor
rundt halsen.
Tenk dere en 7 - Aring kommer
hjem i et hus alene. Det tordner
og lyner. Kanskje er de dyvAte,
blir ertet pA skolen eller sko leveien. Kjørt i grøften med
sykkelen.
Foreidrene kommer hjem, ofte
etter en times trettende reise
etter arbeidsdagen. Lekser skal

ordnes. Overskuddet strekker
ikke til. Tillitsverv for at barna
skal kunne vre med i
fritidsaktiviteter mA ofte til. Her
svikter ogsA kommunen stort.
Resultatet er utslitte, sykemeldte foreldre med dArlig
samvittighet. Man kan bare lese
budsjettet og fA frysninger. Har
dere som bestemmer aidri hatt
barn, eller var de smA den gang
da det ennA var mulig A fA
husbanklAn i Enebakk? SA 1
eller 11/2 lønning holdt?
Hva mener ellers barnnevernet.
Kan en unge pA 7 Ar ta ansvaret
for seg selv 5 - 6 timer hver
dag? Det jeg vil frem til er at vi
fikk en lapp hvor vi som har
barn i barneskolene kunne fA
tilbud for og etter skoletid.
Endelig mennesker som kan ta
en voksen beslutning. HAper nA
politikere og byrAkrater kan
vre like voksne og stØtte opp.
Lykke til!
En som kunne brukt tilbudet

Asfalterte veier og veilys
I Vignett den 15. november har
"huseier i Grevlingveien TGF"
et innlegg under overskriften
"Kommuneplanen, forvaltning
og prioritering". Ettersom jeg
samme dag fikk brevet fra deg,
"TGF", under fullt navn, skal
jeg som komunens ordfører gi
disse faktiske opplysninger om
asfalterte veier og veilys til
kommunale veier i Enebakk:
.Det er A/S Enebakk
Tomteselskap som har ansvaret
for A tilrettelegge og seige
tomtene pA Nylende med vei,
vann og kloakk. Feltet bygges
ut etter selvkostprinsippet, og
asfalteringskostnaden som
utgjør ca 540.000 kr av
veikostnaden, er innarbeidet i
tomteprisen. Dette er et prins
ipp som fØrst ble gjennomført
ved Tomteselskapets utbygging
av Bergskaugjordet pA Fiateby.
Det skal bemerkes at
tomtekjøperne ogsA betaler for
oppsetting og veilys.
NAr det gjelder tidligere
tomteomrAder der tomteseiskapet har tilrettelagt og
solgt boligtomter, var asfalteringskostnaden og kostnaden
av veilys ikke iberegnet
tomteprisen. Disse veiene er
overtatt av kommunen uten
asfalt. Den asfalt som i disse
omrAder er lagt pA kommunale
veier, er utført etter et tidligere
vedtatt kommunait asfalteringsprogram med kostnaden
dekket over kommunebudsjettet. Asfaitering av Gaupe veien ble forsert etter at
kommunestyret godtok et forskutteringstilbud fra en insti -

tusjon i nringsomrAdet der.
Veilys er bekostet oppsatt av
oppsitterne etter overenskomst
med energiverket, og kommunen betaler strømregningene.
Med de veikjente innstrammingene i kommuneøkonomien
siden 1987, har det ikke vrt
rom for Ønskede bevilgninger
til asfaitering av kommunale
veier de senere Ar, og det ser Ut
til at det vii ta flere Ar enn noen
av oss ønsker, for kommunen
kan makte utgiftene med asfal tering av de kommunale veier
som er forutsatt skal fA asfaltdekke.
Ordføreren kan se denne
mulighet for A forsere asfaltering av disse grusveiene:
Dersom alle oppsitterne til en
slik vei Ønsker A bekoste asfaltering, kan de sende forpliktende søknad til kommunens
tekniske etat om a fA utfØrt
asfalteringen for oppsitternes
kostnad. Kommunens tekniske
etat vil kunne vre behjelpelige
med A koordinere arbeidet for A
fA kostnadene rimeligst mulig.
Teknisk sjef opplyser til meg at
ferdig lagt asfalt i dag koster ca
kr 60 pr m2.
Ordføreren vil be kommunens
tekniske etat A vurdere en
henvendelse (brev) til oppsitterne ved disse grusveier om
nevnte forseringsmuiighet er
aktuell. Dette bØr vurderes av
teknisk styre for kommunens
tekniske etat foretar en slik
henvendelse.
Med hilsen
Kãre KjØIIe
ordfører

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

Glomma — arven
Etter A ha lest iederartikkelen i
Vignett den 15. november fin ner jeg det nødvendig A gi
allmenheten disse korrekte opplysninger i anledningen arven
etter Hilda Glomma:
* Ihenhold til testament etter
avdøde Hilda Gloinna arvet
Enebakk syke - og aldershjem
ca 2 mill. kr som ifØlge
testainentet skal "brukes til
pasientenes beste, enten ved
kjøp av utstyr, nzØbler, instru!nenter o. l. eller til annen
fordel for pasientene ". Etter
skifterettensprotokoll skal
midlene ikke gd inn i den
daglige drift men brukes til
ekstra tiltak for beboernes
trivsel.
* Etterforslagfra helse - og
sosialstyret oppnevnte
formannskapet et interimsstyre
som fikk i oppdrag a urrede og
fremmeforsiag om hvordan
inidlene skulle disponeres i
fre,ntiden. Detteforsiag skulle
forelegges helse - og sosialszyret til uttalelsefør endelig
behandling iformannskap/kommunestyre
Interunsstyret ble ogsd gitt
myndighet dl a godkjenne bruk
avmidler - ialt l50000kr. i mellomtiden.
* Bruk av midler hittil - de 150
000 kr. - liar skjedd med
interi,nsstyrets godkjenning.
* Interimssiyret avga sin
utredning inedforslag om
vedtekster den 21. september.
* Helse - og sosialsjefen, som
er helse - og sosialstyret.s sekretr med rert ogplikt til a

fremme innstilling, forela
saken for helse - og sosialstyret som den 17. oktober
enstemmig vedtok helse - og
sosialsjefens innstilling:
"Helse og sosialstyret slutter
seg i prinsippet dl detfremlagteforslagfra interimsstyret
dl vedtekter for disponering av
arv etter Hilda Gloinma '
Denne tilra°dingfra helse - og
sosialstyret ble oversendt til
formannskapet.
* Rô.dmannen, som harplikt til
a fremnie innstilling overfor
formannskapet, freminet saken
for formannskapet dl mote 13.
november Ra°dmannens
innstilling overforformann skapet var atforsiaget til
vedtekter godkj ennes med den
endring at det ogsa velges
personlige varamedlemmer dl
styre4 at helse - og sosial.sjef
blir medlem av slyrer istf
pleie- og oinsorgsleder, at
pleie - og oinsorgsleder blir
styrets sekreur, og rádinannen
anviser utbetalinger isif pleie
- og omsorgsleder.
Rdd,nannens begnaznelse for
endringsforsla gene var av
prinsipiell karakter og urfra
den vanlige praksis for legater
i Enebakk koinmune.
* Forinannskapet sluttet seg dl
rddinannensforslag untatt nar
det gjaldt styrets
sammensetning, hvor
formannskapet urvidet styret
med to medlenimer i forhold til
interimsslyretsforslag, og
for,nannskapetforeslo ordføreren som formannskapets rep resentant, saint helse - og sosi aislyrets leder, og nestleder
som helse - og sosialszyrers
representanter, dette som fast
ordning. De 2 ekstra ,,zedlenmer i forhold til

interimssiyrets forslag, er 1
merfra helse - og sosialstyret,
samt 1 frittstaende medlem
oppnevnt av formannskapet.
* Kommunestyret skal den 27.
november ta stilling tilformannskapets innstilling.
Som medlem av interimsstyret
og som ordfører kan jeg Ut fra
førstehAndskjennskap til saken
fastslA:
1. Interimsstyret har utført
sin pAiagte oppgave.
2. Helse- og sosiaisjefen har
pA korrekt mAte forelagt
interimsstyrets forsiag for
helse - og sosialstyret som har
avgitt sin tih-Ading.
3. RAdmannen bar pA korrekt
mAte forelagt saken for
formannskapet som har avgitt
sin innstilling overfor kommunestyret.
skal
4. Kommunestyret
avgjøre saken pA vanhig mAte.
At det i sakens gang har vrt
ulike syn pA enkelte detaijer, er
bare sunt og riktig. Derved er
saken blitt ailsidig belyst for
kommunestyret skal fatte
vedtak i saken. De regler som
gjelder i vArt demokratiske
system, er fulgt pA en korrekt
mAte av alle som har hatt
befatning med saken i Enebakk
kommunes forvaitning.
ORDFOREREN I ENEBAKK
den 15.nov. 1989
KAre Kjøile

Ungdommens kulturmonstring
9. desember skal ungdommen slippe til i EK Galleri. I forbindelse med
ungdommens kulturmønstring inviteres enebakkungdom i alderen 10 -20 Ar til A
delta med arbeider.
Ungdommens kulturmønstring
skal i Ar handle om tegning,
maling, skuiptur, video, foto og
film.
Fristen for gjennomføring av de
lokale mønstringene er innen
15. februar. SA blir det
fylkesmønstringer, s om for
Akershus vedkommende blir i
kultursenteret pA Strømmen.

- Plasshensyn blir vel avgjørende for hva som kommer med
her, sier Eivind Jentoft i
Kunstforeningen. Han regner i
alle fall i utgangspunktet med at
alle teknikker blir representert,
19 april arrangeres sA
landsutstiiling i Kristiansand,
med arbeider av ungdom fra
hele landet.

Men først altsA pA det lokale
plan. Fristen for innievering av
bilder til denne utstiilingen som
varer fram til 17. desember, er
satt til 7. desember,

Ingen nyhet er
for liten
for lokalavisen

eJji ti tt
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Human - Etisk Forbund
1fir i Enebakk

- Stappfullt hus
- Flateby barnekor i
aksjon i sine fine
drakter
- Loddsalg med
matnyttige gevinster som
Bjørkleved, poteter og
kalkun.
- Andakt og fellessang
- Skole i gamle dager
- Kaffe, brus og masse
deilige kaker
- Bibelgave.
La dette stâ som stikkord for
høstfesten Kirkeringen pa
Flateby arrangerte pa Bedehuset torsdag 16. november til
inntekt for kirke pa Flateby.
Det er kanskje ikke alle som vet
at Enebakk kommunestyre fat tet vedtak om at arbeidskirken
pa Flateby lokaliseres til
Melgârdsskogen, sak 68, 1983.
Reguleringsplanen for omrâdet
ble vedtatt 2. juli 1984 sak 67.
Tomta er pa ca 6 dekar.
Siden den gang har det ikke
skjedd sâ mye pa det kommuna le omrâdet nâr det gjelder
kirkesaken. Men Kirkeringen
driver sitt arbeid for a skaffe
penger og skape interesse for a
fA kirke.
Høstfesten med utlodning var
en del av dette arbeidet, Flateby
barnekor, som har fait mange
nye aspiranter denne høsten ,var
det store trekkplasteret. Under
sine to dirigenter, Turi Ramberg
og Trude Johannessen, sang de
mange fine sanger. Noen av
dem var det ogsâ satt fine
bevegelser til. Da capo og
kraftig applaus viste at
forsamlingen likte det de hørte.
Til a holde andakt hadde vi
hentet hjelp fra Rlingen,
nemlig sogneprest Gundersen.
Han holdt forsamlingen fanget
med sin kiare og 1ivsnre
forkynnelse : Jesus bryr seg om
liver eneste av oss, samme
hvordan vi er.

Ruth Bergersen a kompagfler e
sangerpâ sitter
Var egen sogneprest, Heigheim,
fortalte glimt fra sin tid som
skolegutt i Jølster i forbindelse
med at vi omtalte grunnskolens
250 - ars jubileum i ar. I den
anledning uikk tre barn kie seg
Ut i gammeldagse klr og leke
skole. Og nar Ruth Bergersen
spilte opp med sitteren sin, sang
hele forsamlingen med i
Margrethe Munthes barnesanger med stor glede.
Organist Hâvard Oudenstad
spilte til de andre fellessangene
og hadde eget nummer pa
piano.

Sogneprest Heigheim mottok en
gave fra Kirkeringen til
Enebakk menighet: 20 bibler i
omtrent samme innbinding som
den nye salmeboka. Disse skal
ligge pa bedehuset og i
Enebakk kirke og kunne brukes
under gudstjenesten.
To timer gâr fort, og mange
kunne gâ hjem med en fin
gevinst i veska eller bilen. Takk
til alle som var med pa festen
og støttet opp om arbeidet for a
fa reist var egen kirke pA
Flateby.

Toni Tefertiller har fAtt
bygningsrâdetS godkjennelse
for oppfønng av tilbygg pa
bolighus pa g.nr.4, br.nr.64,
Høgdaveien 1 pa Flateby

Svein og Jan Sander har fAtt
pa
byggetillateise
tomannsbolig pA g.nr.4,
br.nr.281, Seljeveien 24 pA
Flateby.

Knut Enger har fâtt byggetillatelse pa enebolig pa g.nr.45,
br.nr.6 i Kirkebygda.

Wally Hagen, har ikke fAtt
godkjent sin søknad om
fradeling av tomt pA g.nr. 15,
br.nr. 17 og 25 i Pettersrudveien pA Flateby.

Kate Strømsbong har fAtt
byggetiliateise pA enebolig pA
g.nr.91, br.nn.688, SløssAsveien 67 pA Nylende.

LIVSSYN.
Et livssyn som er positivt og
IKKE dogmatisk dømmende.
El LIVSSYN SOM BYGGER
PA VIDENSKAPELIGE,
HOLDBARE SANNHETER
OG BYGGER PA MEDMENNESKER SOM SKAL FUNGERE SAMMEN I FELLES
FORSTAELSE , TOLERANSE OG GJENSIDIGHETSF0LELSE.
Som lokailag her i Enebakk
arbeider vi derfor nettopp med
AfAtil
BORGERLIG NAVNEFEST,
BORGERLIG KONFIRMASJON OG BORGERLIG BISETTELSE.
Dette som reelie aitemativer til
de religiose seremonier.
IKKE BARE TIL EGNE
MEDLEMMER, MEN TIL
ALLE SOM MATTE ØNSKE
DETTE.
Vi har derfor forsØkt A markere
oss gjennom stands, bade i Ytre
Enebakk og i Flateby, og haper
flere vet om oss etterhvert.
Borgerlig konfirmasjon i iokal
regi er godt i gang, og foreløpig
har 14 ungdommer i bygda
valgt et borgeriig alternativ.
Vi vii utrettelig arbeide videre
for at skolene orienterer bedre
om skolefaget livssynsoniente ring, og framfor alt at faget far
et kvalitativt bedre innhoid,
sAvel som reelt A bli oppvurdert
scm facr av skoeperscneUe1.
—F--

menn gjerne kunne slutte seg til
de etiske verdier vant forbund
star for. Ca 40.000 nordmenn
har gjort det ved A melde seg
inn.
Enebakk lokallag har i dag 60
medlemmer. Vi trenger mange
tier.
BLIR DU DEN NESTE?
HUMAN - ETISK FORBUND
Enebakk lokallag

Flateby Kirkering
Jofrid Kongsnes

Propanlager Nytt fra bygningsradet
En søknad fra Trinto
verksted pa Gran om lagring
av propan har vrt til
behandling i bygningsrâdet,
etter at den tidligere har vrt
gjennom brannstyret.
Begge paPer godkjenner at
det lagres inntil 690 kg
propan under forutsetning av
at Oslo Lysverker ogsâ gir
sin tillatelse.
Det kreves imidlertid at
lagringsomradet inngjerdes
etter forskriftene.

Det er god tradisjon hos oss at
fødselsdager blir feiret og gitt
behørig oppmenksomhet. Jo
yngre man er, Jo stØrre stas gjØ res gjerne pa den som fyller Ar.
HUMAN - ETISK FOR BUND, ENEBAKK LOKALLAG, er en slik ung begivenhet
som fyite EU Ar 16. november.
Man kan vel trygt si at fødselen
til laget har vnt en lang
prosess, da unnfangeisen til den
allerede ble pabegynt tidlig pa
80 - tallet. Det var dengang
Enebakk ble bebodd av kun 19
-20 registrerte humanister.
Fortgang ble det først da var
kjente roteloftsfysiker fra
fjernsynet, HELMUT ORMESTAD gjestet bygda, og i
Herredshusets kantine snakket
varmt om vare tradisjoner, og
behovet for A ta vare pa disse.
Seremonier er viktige, og har
verdi i seg selv, og i de aller
feires
kulturer
fieste
overgangssyklusene pA tradisjonelt vis. Denfor arrangerer
Human - Etisk Forbund offentlige seremonier til alle de
mennesker som ikke vil ta deli
kirkens seremoniell. Vi kan da
nevne:
- Borgerlig Navnefest som
alternativ til kirkens dap.
- Borgerlig Konfirmasjon
som gjennom tidene har vrt
og er Human - Etisk Forbunds
viktigste og mest kjente
Borer1i
- - -- Bisetseremoni, o Borgerlig
iels,dack sidi er fièe Sam
ønsker 1
tilknytning til en dogmatisk
gud.
Det finnes mange som ikke vii
tro at spedbam ma renses for
synd gjennom dapen, og 14 ar
senere ma bekrefte dette
gjennom kirkelig konfirmasjon.
Det er pa dette felt vi tror vi har
en oppgave i vart eget
lokalmiijø. Vi tror sterkt pa
viktigheten av tradisjonene
vare.
Like viktig en det A fylle tradi sjonene vare med et EGET

SølviLysjord og Britt Aune sto sentralt i etableringen av Human
Etiskforbunds lokallag i Enebakk iffor.

JL

Emaus

4V NL Misjonssamband

Nattverdsmøte onsd. 22.11. ki. 19.30.
Velkommen.

Israelmisjonen
har test pa EMAUS sønd. 26. nov. kI. 18.
Vi fAr besøk av kretssekretr Terje Olson
Sang av Synzyngus
Du er velkommen

Iola

T1*1 Danmark og nordisk Arnesterskap
I dag setter Marit
Soiheim og Ragant fra
Flateby hestesenter
kursen for Danmark.
De er uttatt til A rep resentere landet i
Nordisk mesterskap i
dressurridning for
senior.
Dc har krysset fingre i lange
tider ved hestesenteret nA,
for A reise med bAt over
Skagerak i november er ingen
spøk. Blir del meldt uvr, sA
fAr de bare ta bilen til
Sverige, slik at pinen blir
kortest mulig.
Hesteinfluensaen har ogsA
lagt skygger over forberedelsene. Norge og Danmark
har nA Apnet sine grenser,
mens Sverige hadde sine
stengt ennA for en uke siden.
Marit som eier og driver
senteret har stelt med hester i
tjue Ar, og nAr hun ikke er
mer enn 31 Ar gammel, sA
forstAr man at hun begynte i
meget ung alder. Hun hadde
lrlingetiden i Hønefoss, og
derfra dro hun til Starum og
hrens hesteskole ved Gjøvik
I Sveirge tok hun
rideinstruktørutdanning ved
Strømsholm, og hun har
arbeidet ved Sørum
fritidsgArd i sju Ar.

Ti! Flateby kom hun for sju
Ar siden, og Ragant har bodd
der i fern Ar. Del er en
halvblods sportshest innkjøpt
fra Danmark som tre-Aring.
Ved kjøpet ble avisforeningen
forespurt, men de ville ikke
anbefale Ragant - nA er han
en av norges beste.
Alt som fire-Aring ble han
testet i temperament,
sprang, dressur og av
veterinr, og da ble han den
første hesten i landet som
vant alle disipliner.
Etter den prestasjonen ble
han som fern-Aring testet i
Sverige, sammen med de
beste derfra, og der korn han
pA fjerdeplass.
Men del er en lang vei A
komme sA langt. Del har vrt
trening liver dag, og har
kostet masse av We tid og
penger.
Marit og Ragant skal vre
med i et lag - bestAende av
fire darner fra Oslo og
Ellingsrud rytterklubber. Selv
er hun medlem av E!!ingsrud.
Noen skikke!ig plassering
venter de seg ikke, del er en
prestasjon bare A bli uttatt.
Ragant er Atte Ar nA, og
normalt sA er de andre
hestene passert ti Ar for de er
kommet sA langt.
Vignett ønsker Marit og
Ragant lykke ti! i Veile.

Fin konsert i
Enebakk kirke

Mart Soiheim og Ragant er zode kompiser. Her poserer tie sammen med hunden
foran stallen i Flatebydalen.

Kjent I Enebakk

Gunnleik Seierstad

Foten Swingbryggeri Enebakk kirke
Forrige onsdag ble det igjen
avholdt konsert i Enebakk
kirke. Denne gangen var del
Foten Swing Bryggeri, med
Arvid Lien som medvirkende
pA kiassisk gitar, som spilte for
de vel 30 enebakkingene.
Musikken var av god gammel
sort. Vi fikk høre rytmer hell
tilbake fra 1500 tallet

Kjentesanger som Nobody
knows og Amazing Graze fikk
alle fremmøtte til A føle seg
hjemme. Det var bare sA synd
at ikke fler hadde funnet velen
til kirken for A oppleve Foten
Swing Bryggeri. Del er ikke
hver dag man fAr oppleve slike
rytmer i Enebakk kirke.

I Vignett nr. 43 hadde vi vrt pA veien
mot Tomter. Stedet heter Sandli, og folk
fra hele bygda visste del.
Dc heldige vinnere denne gang ble:
Kari Rinhaug, Flateby
Synnøve Sariber get, Kirkebygda
Johnny Kjensli, Pre Enebakk

Konkurransen fortsetter, her er et ca 40 Ar
gamrne!t foto, men ornrAdet skulle alikevel
vtre gjenkjennelig.
Vet du hvor dette er sA skriv eller ring oss
pA telefon 92 60 04 innen neste onsdag, og
du blir med i trekningen om nye lodd i
pengelotteriet
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Astri & Grate
PARFYME. STRØMPER • UNDERTØY
StrOmsveien 660, tif. 06/ 81 27 52
2010 STROMMEN

Strgmpedager torsd. 23/11,
fred. 24/11, lord. 25/11

Bomulislongs flere farger
For kr 59.- NA RUN

39.

Merk deg àpningstidene fra 23/11 89
10.00-20.00
09.00-15.00

Mand.-fred.
Lord.

Velkommen til en hyggelig
og personlig handel.
PARFYMEDUFTEB
HEBBE
DAME
BOSS OSCAR de la Renta
YANGILS
YSATIS
m/mer
RUFFELS

HIJDPLEIE
KANEBO
CLARINS
ELLENBETRIX

hAi

uli.ouusIrnuI,
V Kvalitet
Sikkerhet
VI

BRENDERLIP
VAREHENERE
Lageret kal tommes
for 89 modeller

KJEMPERABATTER!

Industrivn. 2, Spydeberg
TIf. 83 85 20

Ring Ashild, Ragnhild eller Inger-Lise
UNDERTØY
ABECITA
TRIUMPH
FEMILET
ZIP MINK

KjØp pels hos fagmannen

TIf. 83 81 80

Te b o Frisorsen ter
Tebo Sen ter - 1820 Spydeberg

Julegavetips
Manicure& Pedicuresett

Det koster ikke mer
Fagkunnskap
gir trygghet
med 47 árs
erfaring.

• Ingen flekkede
eller spaltede
negler
• Ingen ru hender
og fotter
• Ingen forhornede eller
nedgrodde tânegler
• Ingen hard hud eller Iiktamer
• Ingen omme eller
stygge negleband

EGET VERKSTED OG KJØLELAGER

Parkering bak
forretningen

a
Spydeberg
VtleieserviCe

$TROMPER
WOLFORD
OROBLU
GOLDENLADY
DIOR

PELSMESTER

0

Strømsvn. 44 - N-2010 Strommen
TIf. 06/81 37 38

Voksen dame — ikke-rOker
sØker hybel/hybelleilighet strekn. Flateby - Ytre Enebakk.
Henv. 92 65 50 m. ki. 9 og 15

Korttidsutleie

Strommen
Bandage AA
Stromsveien 61- 2010 Strommen - lIt. 06/8156 98

ENEBAKK HISTORIELAG
avholder Srsmøte pa Mjr Ungdomsskole, tirsdag 28.11. ki.
18.00.
Ca k1.19.30 inviteres alle interesserte til lysbildekâseri om
"Utgravinger i Dokkavassdraget" ved prosj ektleder/arkeolog Jan
Henning Larsen.
Musikaisk innslag ved Gry Adolfsen. Enkel bevertning.
Velkommen!
Styret

Fuilt mØblert enebolig pa Flateby leies Ut for et 1/2 âr fra
1. jan. 1990, rimelig husleie.

Enebakk skole lØrdag 25. nov. ki. 10.00-13.00.
Innievering fredag 24. nov. ki. 17.00-19.00.
IL Driv hjelper deg til a selge ditt brukte sportsutstyr.
Velkommen til en hyggelig handel.
Kontant saig.
Saig av kaffe, brus og vafler.

Gior
deg
'<juIefin>>
hos din hãrolog. oNatur- Närao hud- og

TIf. 92 82 43 etter ki. 18.00

Bruktmarked for
sportsutstyr

0

OPTISK SYNSPROVE

hirpteie midler. Nringstillegg - spesiell
pleie innenfra.
H a rpy n t

Ti me be stilling

Mariannes
Kjolberg Optiske a.s
Brotergata 2
v/Vi nmonopolet
Lillestrøm
TIf. 06/81 1622

K

Frisørsalong
Kirkebygden. TH. 92 64 01

Ii;gnttt

7

med egen parfymeavdeling!
Kom innom - sá har du sjansen til
A vinne en ukestur for 2 til London
med MUSK!

APNINGSTILBUD:

MUSK dusj-/badegelé
500 ml
MUSK bodylotion
500m1(98.-)

59

+ mange andre gode tilbud.
Vi fører en mengde gode merker, bLa. La Jardin,
Wanderbilt, Pierre Robert, Musk, Max Factor m. fl.

a'
Gulismeden i Gâgata

r

D

SK GULLSHE
I

har det største utvalget i spennende
og moderne SOLVSMYKKER.
Kom og se den nye norske
Gaia-kolleksjonen!
Gullsmedverksted - Gravorverksted.
Gagata Ski, Tit. 09/87 33 28

TRENINGSSENTER

HviIken omtanke har DU gitt kroppen I dag?>
Kampanjen for bedre helse fortsetter. Form Treningssenter tar mál av seg til a bedre
folkehelsen pa nedre Romerike. Ved ársskiftet starter vi med en omfattende oppussing
og utvidelse av helse- og solstudio. Derfor tilbyr vi:

3 mndr. trening kr 500,- for de 40 første nye medlemmene!
(Tilbudet gjelder kun nye medlemskap tegnet i november 1989)

TRENINGSSENTER
Stasjonsvn. 21, 2010 Strom men
TIf. 06/80 02 33

Torvn. 2,1400 Ski
TIf. 09/8733 71

Britt's parfymeri
Jernbanevn. 7, 1400 Ski.
TIf. 87 22 19

VI FØRER BL. MYE ANNET:
Lancôme
Bioterm
Sans Soucis
Revlon
Hos meg (i underetg)
far du det du trenger
i HELSEKOST.
Blant annet

Gerikompleks m/ginsengrot
Helsestudio • Solstudio • Badstu

'
ofIoneff
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AktI*VItetstI*Ibud
for skolebarn
Fiitidshjem pA utradisjonelt vis. Apne dører
med aktivitetstilbud til
barn for og etter skoletid. Det kan nA bli en
realitet, dersom gode
krefter stir bi. Det er
arbeidsløse i Enebakk
som gjennom sitt
nystartede seiskap
RevitastAr pA fo r A gjØre
hverdagen bedre for
barn i Enebakk. Tiltaket
er et av de fØrste
prosjektene Revita gAr i
gang med.
Vi har nâ gâtt ut med spørreskjema pa de forskjeiiige
barneskolene i bygda, og i
førskoiene for a kartlegge be hovet for et aktivitetstiibud fØr
og etter skoletid, sier Anne
Grete Lossius i Revita. SA
snart vi har resuitatet, vii vi gâ
videre med forberedeisene. Vi
vii forsøke a gi tilbudet i hele
bygda, men begynner forsiktig
med a starte pa et sted av
gangen, og da er det naturlig at
vi først setter i gang der behovet
er stØrst.
Vi har undersØkt en del nâr det
gjelder iokaler. Pa Fiateby later
det til a gâ i orden med at vi far
bruke Streifinn. Vi har tenkt oss

et samarbeid med 5 - ars
kiubben som holder til der, og
de er i utgangspunktet veldig
positive til det. I Kirkebygden
vii vi sjekke mulighhetene for a
hoide til pa Ignarbakke. Det
iigger Jo i nr tiiknytning til
skolen, og skuile vre velegnet.
I Ytre vii vi ogsA forsøke A
finne noe som ligger i
tiiknytning til skolen.. Vi har
tenkt pa Mjr ungdomsskoie
som en mulighet fordi vi har
hørt at de er noe ledig kapasitet
der.
Lossius forteiier at de regner
med en bemanning pa 3
personer pr kiubb. Vi iegger
ogsA opp til A fA i stand et sa
marbeid med frivillige organi sasjoner om aktivitetene.
AviØnningen vii skje pA
timebasis, og vi regner med A
kiare det gjennom foreidrebetalinger og kommunait tiiskudd. Vi hAperjo pa kommunai stØtte.
Fritidshjem har de jo vrt pratet
om i kommunai sammenheng i
innpA 15 Ar nA, men ailtid har
det strandet pA lokaier.Dette er
Jo egentlig fritidshjem, pA en iitt
annen mAte. og vi tror mange
foreidre vii hiise tiitaket
velkommen, og synes det skal
bli godt A kunne foie en
trygghet i forhoid til hvor
ungene opphoider seg for og

etter skoietid. SA hvis vi nA kiarer a skaffe iokaiene, som tidligere har vrt bøygen, syneS vi
kommunen bØr trA til med A
støtte tiitaket okonomisk.
Dersom alt gAr I boks, regner
Lossius med at den fØrste
aktivitetskiubbefl vii vre i drift
ailerede i januar.
STOR AKTIVITET
Det er nA full aktivitet med
oppussing av Revitas lokaler i
Senterbygningen i Ytre. Formannskapet har bevilget 15.000
til seiskapet, og pengene blir na
brukt til A sette i stand kontor
og undervisningsiOkaie.
- Vi regner med innflytting 15.
desember dersom alt gAr etter
pianen, sier Lossius. sa snarl vi
er i hus vii vi gA ut til
nringsiivet med tiibud om
sekretr og sentraibordtjeneSte.
Det er veldig mange sma
bedrifter i bygda, som sikkert
har bruk for slike tjenester. Vi
samarbeider ogsA med EHHI,
og vii dra rundt pa bedriftene a
tegne nye medlemmer, og
samtidig informere om selskapet vAn.

Utstifflinger I ko
Lørthg inntok Webjørg Steinset Ytres konditon med
pensel, palett og praktfulle rosemalte skAler,, fat og
sleiver. Webjørg skulle vre velkjent for alle som
setter pris pA rosemaling. Det er over 20 Ar siden hun
fikk blod pA tann etter et kurs. NA kommer
kurskameratene fra den gang tilbake tilhenne nAr
hun innbyr til sine kurs, som har hatt voidsom oppslutning.
Webjørg satser pa kvalitet - tar
seg god tid med hvert enkeit
arbeid, forteller hun. - Tidiigere
soigte jeg en god del til for retninger, men det har jeg
siuttet med. Det bie
masseproduksjon til dAriig
betaling. Fikk ikke tall meg nok
lid med arbeidene. NA koser jeg
meg. Bruker den tiden jeg
trenger, og maler bare pA førstekiasses produkter. Boiler og
fat bestiller jeg fra en spesial leverandør i SeiJord.
Biant de mange flotte rosemalte
gJenstandene som nA er stilt ut i
konditoriet, finner vi bade boi ler og fat som i liliegg til roser
og ornamenter er dekorert med
nissemotiv . Gode gammeidagse norske fjøsnisser.
- Disse motivene hentet jeg
med meg fra Rauiandsakademiet da jeg var pA kurs
der i sommer, forteiler WebØr

Medlemsutstilling
Det er stor aktivitet i Kunstforeningen for tiden. Førstkommende iørdag starter nok
en utstiiiing. Denne gang i BK
Gaiieri. Dette er foreningens
egenmedlemsutstiiling. Del er
enna ikke kiart hvor mange som
blir representert, men i aile fail
blir bA—de Viggo Karisen, Leik ny Deriick Webjørg Steinset og
Soiveig ødeby med.
9. desember i Ar blir det sA den
tradisjoneiie adventsutstiiiingen
pA Mjr ungdomsskole. Utstiiiere her blir Eivind Jentoft,
Viggo Karisen og Astrid Hoi top. I tiiiegg kommer Ingvii
Soiverg og Jan Ole 5thren
som gjesteutstiliere. 5thren er
tidligere eiev ved Mjr.

WebjØrg Steinset viser oss et av de flotte fatene pa utstilling. Dette
fatet er spesialbestilt og liar !notiv hentetfra Bibelen.

Idrettsaktiviteter blir en del av aktivitetstilbudet. Det legges opp til samarbeid med lag og foreninger
om tilbudene

H VA E R VITA

Da arbeidsmarkedet i Norge koilapset hØsten 88, og arbeidsiedigheten steg fra noen
titusen, til 150.000 i dag, kom noen arbeidsiedige i Sandnes sammen, for i fellesskap a
prove og lage sine egne arbeidsplaser. Ideen om dette feilesskapet fant sâ veien til
Sandvika der tanken bie nedfeit i Revita ( nytt liv). 'El Enebakk kom ideen da arbeidsiedi ge bie invitert til et mote i regi av Arbeidskontoret pa Nedre Romenke med representanter
fra fyikeskommunen og Enebakk NeringsrAd. Resuitatet av dette motet ble at 15 arbeidsiedige gikk sammen for A danne Revita Enebakk. Selvskapet bygges nA opp som et
aksjeselskap hvor de arbeidsiedige seiv vii eie firmaet. Revita bestAr av en rekke idesirkier
hvor de arbeidsiedige seiv unnfanger og utvikier sine egne Jobbeideer. Dette har allerede
resultert i flere konkrete prosjekter som er under utvikling.

1
Det er heller ikke salt av penger
til det vedtatte asfaiteringsprogrammet. Pianen har en
kostnadsramme pA 6 millioner,
og del er foresiAtt avsatt
500.000 Arlig til gJennomføring
av planen.
250.000 som er vedlalt avsatt
til trafikksikringstiltak kommer
heiler ikke med. Del samme
gjeider midier til opprusting av
kioakkrenseanieggene pA
Stranden og KopAs.

Brannsikring
- Del har vist seg at
brannvarsiingsutstyret vArt ikke
er forskriftsmessig, silk at vi er

nødt for a investere i skikkeiig
ulslyr her. Det kommer en egen
sak om dette i brannstyret. Nyll
utslyr krever en investering pa
100.000 kroner, og dette er vi
nØdt til A gJØre.
-Eliers arbeider vi med A knytte
Enebakk til 001 varsiingen.
Norge er iferd med A legge om
til internasjonait varslingssystem. Fiere kommuner har
alierede gAtt over til 001
varsiing. Og iføige Direktoratet
for brann og ekspiosJonsvem
vii del bii pAbud om A knylte
seg til systemet. Del vii koste
oss ca 80.000 kroner . , Trygghelsalarmer for eidre og
bedrifters brannvarsiingssystem
kan ogsa knyltest til 001
varsiingen, forteiler Oçedal.

JIijnitt
I
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Händballkamper
i Mjarha11en
søndag 26 november

Enebakk kommuNe

Enebakk kommunestyre innkalles til mote i
Herredshuset mandag 27. november 1989 ki.
I
18.00. NB!
TEMAMØTE: Psykisk utviklingshemmede (PU) (Ca. 1 time).
SAKLISTE:

Ki 12.00 K 7.div Enebakk 2 - Siggerud 2
13.00 G12 Driv - Kløfta
13.55 J14
Driv - Enebakk 1
14.50 J16
Driv - Eidsvold IF 2
15.55 G16 Enebakk - Kolbotn 1
17.00K 5.div. Enebakk - Høland 2

- Godkjenning av protokoll fra kommunestyremøtet 23. Oktober 1989.
- Reguleringsplan for <<Presthagan>>, Lotterud i Kirkebygden mlreguleringsbestemmelser - 2. gangs behandling.
- Rullering av organisasjons- og bemanningsplaner.
- Forsiag til EDB-plan for Enebakk kommune.
- Delegering av avgjØrelsesmyndighet til etatenes administrasjoner Forsiag til reglementer.
- Barns interesser I planleggingen - endring i plan- og bygningsloven.
- Regnskap 1988 - Enebakk Energiverk.
- Bruk av fondsmjdler - Enebakk kommuneskoger.
- Disponering av arv etter Hilda Glomma.
- SØknad om fritak fra tillitsverv.
- Suppleringsvalg.
- Referatsaker.
- Eventuelt.

1.
JERNE3ANEGT. 7,
1400 SKI
TELEFON (09) 87 44 50

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn pa formannskapskontoret I kontortiden ki. 08.00-16.00. Saklisten er ogSA utlagt til gjennomsyn pa Enebakk folkebibliotek i àpningstiden.
Kãre KjØlle
ordfører

PINSEMEHGHETEN V) V'

Onsd. 22.11. kl. 19.30:
Bibel og bØnn.
SØnd. 26.11. ki. 10.00:
SØndagsskole.
Kl. 11.15: Konrad Kornmo og Junior'n.
Onsd. 29.11. ki. 19.30:
Forlagsdag, saig av bøker, kassetter m.m.
Velkommen til Betel

Enebakk-, Hcigelcicj

Fopiulsmote
pa gml. Herredshuset onsdag 29. nov.

BEGRAVELSESBYRAER
'

Swum
Begravelsesbyrâ
4J
Torggt. 2 2000 Lillestrøm

ki. 19.00.
Eva og Mette Gustavsen viser oss litt
om dekorasjoner
og pynt til jul.

r

Kaker og
kaffe.
Utlodning.

ORDNER ALT
VED BEGRAVELSER
OG KREMASJONER
06/81 48 30-81 1411
Etter kontortid:
02/97 44 65 - 06/84 17 74

Et av landets beste utvalg I SKINN
og PELS finner du faktisk I Mysen!

Mer eno 1500 jakkep, frakker,
AM og bukser a velge I:

Alle velkommen.

SVEUMS BLOMSTERFORRETNING
OG BEGRAVELSESBYRA

-1 -

IIERHE NAPPA-JAKKER:
Brun, golf
Rodbrun, kalv
Sort, lam
Rodbrun, kalv
Antikk brun, 3/4 lam
Cognac, lam

Styret

kr 1925..
kr 2200..
kr 2250.kr 2690.kr 3350.kr 4390.-

DAME NAPPA:
Jakke, rodbrun lam
Jakke, rodbrun lam
3/4 used nappa
3/4 antikk nappa
3/4.rodbrun lam
3/4 slipt lam, brun
Kàper, rodbrunlslipt lam

FURUVN. 9- 1911 FLATEBY
TELEFON HELE DOGNET
JOHN EGIL NILSSEN - 92 85 33
SVEN KANDOLA - 9248 78

Kommer /
hjemmekonferanse
Ordner alt

kr 2490.kr 2790.kr 2490.kr 2990..
kr 3990.kr 3990.kr 4790.-

UNISEX JAKKER:
Pig semsk.
Pilot sort, kalv
Pilot rodbrun, kalv
lop Gun, antikk, pig

kr 1490.kr 1795.kr 1890.kr 1690.-

FRIITALA NAPPA:
Dame 3/4
Dame 7/8
Skjort
Bukse
Frakker
Herrejakke

kr 3890.kr4550kr 1990.kr 2290..
kr 5590..
kr 4350..

Benytt sjansen nil

LAMMESKINNSPELSER
Ca. 100 JAKKER dame/herre
Ca. 100 KAPER

Ca. 200 PELSER

-o

Ski
13c 0ravctscsbr

30%

CHRSTENSRUD EFTE

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

Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
FoHodistriktets byrâ
gjennom 60 ir

APNINGSTIDER:
Mandag - fredag kI. 9.00- 16.30
Torsdag
kI. 9.00- 18.00
Lordag
kI. 9,00- 14.00

Ti) kI. 20.00
Til kI. 17.00
Til kI. 14.00

David Blidsgt., Mysen . TIf. 89 1828

Myrfaret 1, 1400 Ski - TIf. 09/87 54 11
-.

.-

55"/o
For Na
Sabaka
..3.980 3.380..
Blàrev, nakke
5950 4.750.Vaskebjorn, side., 5o 3.450..
Mink, labb
6.550 4.850.
Nutria, rykket. 9900 7.900.IJIv,rykket
14750 12.500.Blue frost, gall 14.900 12.650.Blãrev, gall
9990 8.490.1316rev, rykket 14900 12.650.Mink, rykket
23 500 19.975.Vaskebjorn,
rykket
23,100 15.900.-

4.8

-

I

10

GRATIS
KUNDESERVICE
SJEKK - TEST
AV BATTER, DYNAMO, VIFTEREIM,
PIERER, KJOLEVJESKE, VANNSLANGER

0 SPESIALPRIS
PA VARTA BATTERI
Torsd. 23.11.

We Enebakk
Bensin & Service AS
1914 Ytre Enebakk
TIf. 92 44 08

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL • AAW

Mand. 27.11.

Torsd. 23.11.

Enebakk
Fina Senter

Byeren
Bensin & Service

Kirkebygden,
TIf. 92 61 73

Folio Varmeservice

LAVPRISMARKED

BILGUMMI

1911 Flateby92 81 32

Finner du pa Ytre

Ytre Enebakk
Bensin & Service
TIf. 09/92 44 08

4j
)

hf. 9226 10

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
AW,WArff,Fl
MM:III

-

At ykler blirstjâlet er
ingen stor nyhet, men i
disse tider blir del borte
sykier fra de utroligste
steder. Man kan spørre seg
om det er en organisert
form for tyveri. Ukente
biler kan registreres uten at
noen legger mere vekt pa
del, men sâ blir sykkelen
borte litt senere. Da kan
man begynne a lure.
En mor ringle til oss for A
fortelle et eksempel. Tre
unger hadde parkert sykklene sine godt gjemt et
stykke fra riksveien, og der
ble de stAende fra klokka
sju til halv Ii en lØrdagskveld. NAr de da skulle
hjemover igjen var de
borte.
Mørkt var del, og ikke var
de synhige for forbipasserende.
SA nA kan visstnok ingen
vre trygge for tohjuhingen
sin.

Vel møtt me/tom W. 13.00 og 19.00

v/Bjorn Brødholt, Tomter

FYRINGSOLJE

Iiflt?tt
Sykkeltyveri

PARAFIN

-

AUTODIESEL

Konkurransedyktige priser hele áret!

TRINTO VERKSTED AS

RI
NOROL

09-92 55 55 mobil. 094-41 469

,

Gitarforsterker:
Peavey backstage 30 selges kr 1.200,-.
Effektbokser:
Heavy Metal 400,-. Ultra Metal 250,-. Overdrive 200,-.
Henv. tlf. 92 45 35 (KaIle)
-

Enebakk kpiminallsepes!

wa'ssiii
TMW111

I l Lr~

1

•

Du behever ikke vre alene om kryssene pa tippeB
kupongen. FAr du med deg
B
H
noen andre, kan dere øke
EE! innsatsen og dermed vin- 1
FQ nersjansene. SA hvorfor
n
B ikke danne et tippelag som
kan metes til sosialt samvr over tippekupongen

FRI
Iq

Neste gang kan det vre deg!

hver uke?
Blir dere blant de 60.000
som vinner ukentlig, fAr

dere jo ogsA en god unnB
skyldning for a sette hla I
taket!

1H
Eq TIPPING

Borte i weekenden? Pa ferie?

Eg

IR
Eq

19

EVOS VOKTER
DIN EIENDOM!

\Tk
i

ga mer enn

680 millioner til

L-11 idrett og forskning i 1988.

19
Ful
LOU

,-

19

Vektere fra Enebakks eget vaktselskap
vokter dine verdier
Vi pátar oss ogsà serivecetjenester som
-

-

-

snømâking
hârklipp hjemme hos deg selv
andre hjemmetjenester
I-v

Kontakt EVOS for nrmere opplysninger.
YD

z

Tit: 09-92 71 72 Mobiltlf. 030-22 300

ENEBAKK VAKT
OG SERVICE

Det koster mindre enn du tror.
IIØGNVAI(T
Kontoradresse: Krokengvn. 1, 1912 Enebakk
Postadresse: Postboks 70

I
System- Lotto
gir mer i premie
nár du vinner.

11

1ithtt

I =aa

4eh
,

w1%r 14= eft

,

BIL

EIENDOMSFORM.

RAMMEVERKSTED

ENEBAKK Bit VERKSTEIJ

EIENDOMSFORMIDLING

Galled Nygárd

Vi ordner LAN
for kjøper/se!ger

Forgasser - Bilelektrisk
Bátmotorer
Innehaver: Jan Haagensen
do Enebakk Finasenter

Gullmedalje I innramming i 1989

1912 Enebakk. TIf. 9271 60

A. NILSENS
BILSERVICE

Kjøpe eiler seige
elendom?

TORNERUD - Askim

1570

Erling Rod A/S
1800 Asklm

INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING
Kjop din nye el/er brukte b/I hos oss.
TIf. 8816 15

BRENSEL
Esso diesel, parafin og fyringsolje

111 . I ;i 111;
INSTALLASJONSFIRMA

KJEI.L BRENDJORIJ
UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER
Bakkevn. 58C, 1911 Flateby
TIf. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165

Strømsborg &
Enersen A/S

Roll Nssvoid
Vestli, 1911 Flateby

1912 Enebakk - tlf. 92 63 00

EIL.G

Saig av
meda/jeskap og innrammede akvare/lavtrykk
1911 Flateby - tlf. 9286 10
Ogsá kveldstid

Cnebcikk
"JeØnskctpskontor A/S

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

Minigraver til We
Graving - transport - sprengning
Mur- og betongarbeider

Mur & Graveservice A/S
1912 Enebakk
TIf. 09/92 6118 - 09/92 62 56
094/25 366 - 094/08 438

Forretningssenteret,
Ytre En2bakk - tlf. 92 54 13

FLATEBY DAME -00 HERREFRISØR
Drop in eller
timebestiling

Ring
HE 92 8049

Apent:
Tirs..-tors. kl. 9 -16
kIll -18
Fre.
kI. 9-14
Lør.
Mandag stengt

GLASS

Steinar Nordahi

Enebakk gIaEs

BYGGSERVICE

Alt / glassarbeid

Alt I mur- og pussarbeid
hf. 92 63 46

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 92 46 13

SPESIALFORRETNINGER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

81. 09/92 65 43
Mobil 094/37 548

Laste- 09 personbilverksted
pa Rud Industrifelt
Wilhelm Helgesen Motor AS

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
09 modernisering

Fast pris

1911 Flateby - TIf. 09/92 90 90
utfører alle typer jobber

til en rimelig pris.

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

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

BYGG- OG TØMMERMEST[R
Per-Erik østlie a.s
1914 YTRE ENEBAKK

NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNMURER
TEGNING - PROSJEKTERING
TIf. 09/92 43 40

/

Mobil: 094/30 295

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

Godkjent regnskapskontor

Hovel Ileiaas

.1

Regnskapskontor
SRR.registrert
regnskapsfører
Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser
Andre nringsdrivende

f

sYs.odn

• Regnskap & Forretningsforsel
• Bedriftsràdgivning

ICR

SysternAdministrasjon A/S
Gaupevelen 29
1914 Ytre Enebakk

lit.: (09)924824- 92 47 74.

i4t 41

A;111U1I

E3O1avC.Jensen

EI8 Son A/S
MYRFARET 2,1400 SKI. ThE. 09-871457
RØRLEGGERBUTIKK
EGEN RORLEGGERAVDELING
All innen • Sanitar • Varme • ryicuernisering

TANNBEHANDL.

Stein Darre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

92 87 39
TH. kI. 8.00-15.00
Tit. utenom kontortid
92 80 31
Kvelder, etter avtale

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

Enebakk Tannteknikk

DEKORtext

Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk

1914 Ytre Enebakk
TN. 92 47 80 - 92 52 78 - fax 92 52 78

SPESIALFORRETNINGER
neaL'L .K/?a (19 JilOk. i'eyL',-e)
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk
TIf. 92 70 50 - Mobil 030/14 290
* Saig og service av kjøleog fryseutstyr

TAN NTEKNIKERMESTER
LASZLO FARAGO
TIf. 09/92 46 82

TRAFIKKSKOLE
GAUTE'S TRAFIKKSKOLE A/S
Opplring pa bit
Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

* Hydrauliske slanger og koblinger
Ski Trafikkskole

Enebakk Markiseservice

1400 Ski - tlf. 87 37 10

Markiser - Persienner - Gardinbrett

Kiasse A - Kiasse S
Teorikurs - Kjøretimer

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

Om nødvendig møter vi
til kjøretimer I Enebakk.

APENT LORDAGER ETTER AVTALE

KVIKK RENS

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

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

TIf. 09/92 63 03

Postboks 24
1912 Enebakk

(
Man.-fre. 9.00-17.00
Tors. 10.00-1 9.00
Lør. 9.00-14.00

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - tif. 9243 54

Erik Kjeigaard

)

Dalefjerdingen, tlt. 09/92 64 33

DAME- OG
HERREFRISOR
SOL—PARFYMER1

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

REGNSKAP

BYGG OG ANLEGG

Jan M. Johansen

Bevervn. 11,
1914 Enebakk
Mob.tif. 094/11 747
TIf. 92 4892

Enebakk rørleggerliedrift

Alt i innramming

Bevillingshaver: Adv, Helge A. Tryti
Fjellee,en 55, 1914 '(Ire Enebakk
Tff. 09/92 55 70

utforer alt I el-installasjoner

TIf. 92 81 24

JJI)mli.

Utsigts rammeverksted

TRYTI EIENDDMSMEGUNG A/S

Audi

Alt innen VVSarbeider til avtalte priser

Iiitlirii

Kontakt:

Tif.

ANDRESEN

Galleri - innramming

SVEIN H. HELLER A/S
I

JOHN A.

Flateby - tlf. 92 80 80

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER
JERNB.VN. 2, 1400 SKI TLF. 87 37 37

RØRLEGGER

aaiama S KLI
Elektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrøm
Bil - Elektro

Vi renser det meste:
Dyner, saueskinn, gardiner,
garderobe, osv.

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

TIf. 09/92 83 74

• Poiiklinikk• Røntgen• Kirurgi
• Lab.service • Oppstaliing opererte dyr

SKEDSMO DYREKLINIKK
Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgárd, Kjeller

(Skilt fra Fetvn. v/flyplassen(
Apningstider: 8.30-15/17-19

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

Grendesenteret, 1911 Flateby

TEPPE - ENGROS A/S
ALT I TEPPER
OG GULVBELEGG
TIf. 92 80 21
1911 Flateby
Mobil 030/06 359

TRANSPORT
Ingar A. Bergskaug
Transport - Sand,
stein og fylimasse
Flateby - tlt. 92 80 42
Mobiltif. 094/95 481

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

Pukk - sand
Korn, gjødsel 09 kraftfôr
1911 Flateby
TIf. 09/92 88 71 - 92 81 46
Mobil: 030/18 932 - 030/18 933

I41110-
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Nøktern anieggspian
Utbedring av gressbanen i Kirkebygda, og idrettshall
pa Flateby star Øverst pA prionteringslista i idrettens
anleggsplan for 1989 - 1994 som IKU har utarbeidet.
Planen er behandlet av kulturstyret som har gitt sin
tilsiutning til prionteringene.
Planen omfatter investeringer for 8,9 millioner
Relativt nøkternt kostnadsberegnet pA bakgrunn av
erfaringer man har med de anleggstypene det gjelder,
sier kultursjef Per Sandvik. Deter imidlertid ikke
satt av penger i 90 - budsjettet med tanke pA
gjennomfønng av noen av prosjektene.
- Forst mA det foreligge detaljplaner med kalkyler
for det enkelte prosjekt, sA man har noe konkret A
holde seg til. Det er ogsA av stor betydning for
realiseringen av de forskjellige prosjektene at
driftskostnadene er vurdert nøye fra idrettens side.
Jeg bar fAtt mange signaler pA ønsket om et sterkere
kommunalt engasjement i drift og vedlikehold av
anleggene. Dette er foreløpig ikke kommet med i
prioriteringene i den planen som foreligger, og det
forundrer meg floe, sier kultursjefen.
Det har de siste ârene i forbindelse med tildeling av STUI
midler butt lagt vekt pa at
anleggene det sØkes om
tilskudd til er del av en
kommunalt vedtatt plan for
utbygging av idrettsanlegg, og i
fjor kom det beskjed fra
departementet om at kommuner
som Ønsker at sØknader om
tippemidler skal komme i
betraktning, mA ha vedtatt en
slik anieggsplan innen 1.
desember i Yr.
IKU har i utarbeidelsen av sitt
forsiag til anieggsplan tatt
utgangspunkt i at alle idrettslagene skal ha sine minimumsaniegg som klubbhus og
anleggspiass. Samtidig har man
hatt den forutsetningen at nye
anlegg og tilbud ikke skal settes
i gang for man har forvisset seg
om at det finnes midler og
tiiskudd til A ivareta de allerede
eksisterende anlegg..

Prosjektene i den anleggsplanen som IKU nA har lagt fram
er alle knyttet til eksisterende
idrettsgrener og aktiviteter.
Utbedring av gressbanen i
Kirkebygden , idrettshali pA
Flateby, kiubbhus til vannskiklubben og lysiøype til IL Driv
stAr Øverst pA prioriteringslista,
og betegnes som hastesaker.
IKU mener disse prosjektene
bØr komme inn i
budsjettsammenheng i tidsrommet 1990 - 92 . Det vii
koste 7,8 millioner A
gjennomføre prosjektene, og
Enebakk kommunes vedkommende vii det bety en utteiling
pA 2, 6 millioner.
Arsaken til at gressbanen i
Kirkebygden er prioritert foran
idrettshali pA Flateby, er at fo
tballgruppa flere ganger har fAtt
pAtale p.g.a. det dArlige
banedekket. Foreløpig har de
fAtt dispensasjon til A spilie
kamper kun for vAren 1990.

Politirunden

Prioriteringene
1. Utbedring av gressbane Kirkebygden E.I.F.
kr 370'
2. Idrettshall pA Flateby E.I.F. kr 6000'
" 640'
3. Klubbhus E.V.S.K.
" 700.'
4. Lysløype IL Driv
it
47'
IL Driv
5. Kart
it
50'
E.V.S.K.
6. Hopp
it
55'
IL Driv
7. Kart II
8. Utbedring av Kjepperud IL Dr. 150'
60'
9. Lysanlegg, Kjepperud IL Driv
50'
10 Mjerhallen, E.I.F./IL Driv H
'I
150'
11.Skistadion, IL Driv
H
650'
12. Klubbhus E.I.F.
kr. 8922'
Totalt

Promillekontroll
Et oppiøftende resultat
tter en femtimers lang
romillekon troll natt til
øndag - ingen ble tatt med
romille.
Det var lensmannskonto et i samarbeid med Folio
olitikammer og Ski
ensmannskontor som sto
or kontrollene som var
agt til Kirkebygda og Ytre
nebakk.
Rundt Oslo-omrAdet var
'et flere steder med samme
ontroll, og der meldes det
im andre stygge tall.

Ry2uet
inn dra
Idrettshali pA Flateby er
iiiio-kostnadsberegnet til 6 millio
ner, og representerer heie 66
ner,
prosent av planens totaie
kostnadsramme. Gigantpianen
for idrettsanlegg ved Streifinn
er aitsA kraftig modifisert, og
det man nA Ønsker er en hail
som skal dekke rent idrettslige
behov. IKU understreker imidletid med referanse til tidligere
vedtak i kommunen at dette er
et prosjekt som i en eller annen
utførelse mA gjennomføres.
Mjrhallen er sprengt, og
dessuten begrenser det
mulighetene for tilbud innen
barneidrett nAr man mA reise
lange langt avgArde for A trene.
NAr det gjeider lysløypa til
Driv anser IKU ogsA dette som
en hastesak. Lagets lysløype er
i dag stengt, pA grunn av en
rekke tekniske mangler og feil,

Veldedighet og dugnadsdnd har drevetfra,n det ineste av de anlegg enebakkidretten i dag besitter.
Det gjelder ogsa° i høyeste grad for anlegget ved Mjr, hvor bade tidligere leder i styret, Reidar
MØrk, og Knut Thor vaidsen har en stor del av tren for detfiotte resultatet.

og dermed har hverken skigruppa elier befoikningen noe
tilbud her.
De øvrige prosjektene i planen
mener IKU bør tas med i
budsjettene for 1993 og 1994.
I tillegg til de prioriterte
prosjektene, er det ogsA fort opp
en del prosjekter for perioden
1995 - 2000. Herunder
fullføring av MjEer idrettspark
og hoppbakker bAde ved
Streifinn og i østbybakkene.
Mr det gjeider plan for
framtidig finansiering av drift
og vedlikehold av anlegg, sier
Teije Røkeness som har hatt
ansvaret for A sy sammen
anleggsplanen at dette er noe
man skal komme tilbake til etter
at planen er vedtatt i de
kommunale organer. Da vii
IKU, kommunen og kulturstyret
komme samen for A finne en
felles arbeidsmal og forstAeise
for prosjektene i planen,
herunder ogsA drift og vedlikehold av eksisterende og nye
anlegg. SpørsmAlet om
hvorvidt kommunen skal overta
driften av anleggene er drøftet i
IKU. Det er heit klart at idag
utgjør kostnadene til drift og
vedlikehold den stØrste utgiften
for lagene. Disse kostnadene
yule bli betraktelig redusert
dersom vedlikehoidsarbeidet
kunne utfØres av kommunens
personell . IKU Ønsker ogsA
derfor A diskutere konsekvensene av en eventuell kommunal
overtagelse av drift og vedlikehold i fellesmøtet med
lagene, og kommunen. Idretts
og anleggsplanen skal sannsynligvis opp til behandling i
kommunestyrets desembermgte ........

Dora til Flateby Dagligvare
ikk seg en skikkelig trøkk
att til søndag. En bil har rett
S g slett rygget den helt sønder
S g sammen.
Det skjedde en gang mellom
o og halv fem om natten.

Løps
hester
Lørdag ettermiddag kom
noen hester seg ut av
innhegningen pA Flateby.
Mørket hadde alt falt pA, og
dyrene ble oppskremte og
redde, slik at det ble en
skikkelig farlig trafikkfelie
langs rv 120.
Heldigvis gikk alt bra, og
eieren flkk roet de ned, og
fraktet de dit de skulle vre i innhegningen sin.

Dãrlig
refleksbruk
NA er det pA tide A skjerpe
bruken av refleks. Det er
vondt A se alle som ferdes
langs veien uten den lysende
brikken, sier lensmann
Hansen. Vi skulle Ønske vi
hadde midler sA kunne vi dele
ut gratis slik som vi gjorde
for, sier han, men det har de
altsA ikke.
Det burde vre de voksnes
ansvar at i alle fall barn og
ungdom er utstyrt med refleks

