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Trauste karer skal trygge Enebakk 
økt smãkriminalitet I bygda var har fort til at 
privatpersoner na har gãtt sammen og etablert et vakt 

og serviceseiskap. 	Vaktselskapet satser utradisjonelt 
og tilbyr ogs?i mye tjenester 

Side 8 

Endefig nei fil Barbol 
Brødrene Barbøl fr ikke godkjent sin reguleringsplan for Presthagan pa 
Lotterud. Det er ná endelig fastslátt av kommunestyr et. 

EDB-SKOLEN MED NYTT TILBUD: 

EDBoREISELIVs 
MANNING 

Studiet er beregnet for de som 
ønsker seg en fremtid i reiselivs-
nmringen, enten ved reisebyrá, 

transport eller hotell- 09 
restaurantvirksomhet. 

Undervisningen er lagt opp 
med praktisk bruk av EDB. 
FAGOMRADER: 
* ReisehvsIre 
* Reiselivsokonomi 
* Turistgeografi 

* Markedsforing * Reisebyrâvirksomhet * Hotell- og restaurant-
virksomhet * Bookingsystemer * Bruk av PC * Engeisk 

- Dagstudier 1/2  Ar - Kveldsstudier 1 Ar. 

DACKLASSE og KVELDSKLASSE STARTER 
I OSLO OG LILLESTROM I JANIJAR 

EDB 
SKOLEN 

Ring no" Olsen 
eller Frode Grønsveen 

02/394730 

VI HOLDER 
APENTTIL 
KL. 20.00 

Drama om 
Kjoerli*gheten 
og Doden __ 
Travie dager pi Mjer ungdomsskole. Det er 
nedtelling for premieren pa 'Kjrligheten og 
Døden" - en Ragnhild Jolsen collage med 
bruddstykker fra hennes forfatterskap. 
Stykket har premiere lørdag 9. desember pa 
Mjer ungdomsskole, samtidig med at ârets 
adventsutstilling ãpnes i skolens bomberom. 

Stykket blir ogsâ spilt søndag 10. og onsdag 
13. desember. 

Side 8 

Etter at saken ble hehandlet i 
forige kommunestyremøte med 
17 stemmer mot planen og 16 
for som resultatet, var det lagt 
opp til fly behandling av saken i 
mandagens kommunestyremøte. 
Fylkesmannen hadde først gitt 
beskjed om at det var 
nødvendig, men era sâ fly 
beskjed om at det likevel ikke 
var pâkrevet med fly 
behandling. Dermed matte et 
enstemmig kommunestyre pa 
ordførerens forsiag akseptere at 
den framlagte reguleringsplanen 
ikke er gyldig, og at regu-
lerinaen ma holdes innenfor det 
omrdet som er avsatt til 
boliger i kommuneplanen. I 
reguleringspianen til BrØdrene 
BarbØi var det tatt inn deler av 
friarealet i omrâdet, og ogsâ 
deler av omrâdet husmannsp -  

lassen Engerhoim, som er 
foreslâtt vernet. 

BarbØl har tidligere antydet at 
en avvising av reguleringspla-
nen kan fØre til at han krever 
erstatning av kommunen. 

-- Foreløpig har jeg ikke 
bestemt meg helt for hva jeg 
skal foreta meg i denne saken, 
sier Barbøl etter mandagens 
kommunestyremøte. Forst mA 
J eg vurdere det juridiske 
grundig sammen med 
advokaten mi. Forøvrig er jeg 
i vilirede om hva som egentlig 
menes med det vedtaket fylket 
har iagt opp til. Forst skriver de 
at saken mA tas op igjen pA 
grunn av manglende kvalifisert 
flertali. SA kommer det kont-
rabeskjed - det er ikke 
nødvendig fordi det ikke gjaldt 

et positivt vedtak. Men i brevet 
star det ingenting om at 
kommunestyret ga grønt lys for 
A utvide planomrAdet med sitt 
vedtak 20.6.88 hvor flateregu-
leringen bie godkjent. 

Det første jeg vii gjøre er A avk-
lare hva fylkesmannens vedtak 
betyr. Skal man holde seg til 
den opprinnelige planen, eller 
grensene i kommunedelpiaflen. 
I siste tilfefle betyr det at 14 
tomter mA Ut av planen. Det 
fØrer til store økonomiske 
konsekvenser, og her meneer 
jeg at jeg har et krav pA 
kommunen som ga grønt lys for 
A utvide reguleringsomrAdet, 
sier Barbøl. Han hAper imid-
lertid at rettssak kan unngAs, og 
at dette kan ordnes opp i 
minnelighet. 



Ti! aksjonarene i 

A/S VIGNETT 

Vi minner om ekstraordiner generaiforsamling 
torsdag 30.november 19899 (i morgen) ld.19.00 i 
kantina til Linjebygg pa Flateby. 

Saksliste: 
1. Apning av generalforsamlingen 

2. Vaig av møteleder og underskriver av protokoll 

3. Fortegnelse over aksjonrer og fullmakter 

4. Godkjennelse av saksliste 

5.Valg 
Aksjonrer med ikke pensonhige aksjer bes mote med fuiimakter. 

Thorvald Ungerness. 
fungerende leder 

- 

Forkynneren kap. 12 v. 13-14 

Bibelteksten i dag sier Mart ifra hva hvert 
menneske bør gjØre. 

Hva er sâ det? 
Jo, frykte Gud og holde hans bud. Vi, alle 
mennesker skal en gang svare for hva vi har gjort 
av godt elier ondt. Det som vi vii skjule skal ogsà 
frem i lyset. 

I vers en i samme kap. blir vi bedt om A tenke pA 
vAr skaper i ungdommens dager. For de onde 
dager kommer. For vArt sinn stivner til i 
tankebaner som er vanskelige A komme ut av. 

Jesus sier: kom til meg alle som strever og har 
tungt A Were, ogjeg vii gi deg hvile. 

Y.S. 

Torsdag 30.11. 
U) 18.30 Kortslutning II 
Lordag 2.12. 

B) 16.30 Santa Claus 
Sondag 3.12. 
B) 16.30 Annet arr. 
U) 18.30 Kortslutning II 
U) 20.30 New York Storyes 

MØt kulda! 
Dekkhalm, bjerkeved og skogsved til saigs. 

Tif. 92 4009 

JULEMESSE 89 
oa~ 	

r 

SONDAC 3. DES. 

SALG OG UTLODNING AV ET STORT UT- 
VALG AV HANDARBEIDER, LEKEDYR, 
BRUKSGJENSTANDER, GAVEARTIKLER 
ETC. 

Saig av kaker, kaffe, mineralvaflfl, polser. 
Program: 
Ki. 13.00: Messen àpner. Sall; og utlodning starter. 
Ca. ki. 13.30: Nisse-orkesteret spiller. 
Ca. ki. 14.00: AspirantkorPSet spiller. 
Ca. kl. 14.30: Hovedkorpset spiller. 
Ki. 16.00: Trekning av griselotteriet og annet lodd- 
salg. 
Vel mØtt til mange gode tilbud og en hyggestUfld. 

JIinitt 2 

Kan Gud finnes 90 
- Hvordan kan Gud eksistere ,sâ 
mye suit, nod og elendighet 
som det er i verden? 
Og dersom det ailikevel er en 
Gud, kan ban ihvertfall ikke 
vre rettferdig! 
En venn av meg ble piutselig 
rammet av kreft og døde i løpet 
av fâ mâneder. Han var i sin 
beste alder, og etterlot seg kone 
og tre smâ barn. Hvordan kunne 
dette skje, dersom Gud er en 
god og rettferdig Gud? 
Probiemstillingene er siett ikke 
originale, men ikke desto mind-
re aktuelle, ja tidløse og 
universelie. 
Axel Smith er professor ved 
Menighetsafakuitetet,.Oguflcet-
viser i fagomrâder som behand-
ler slike spørsmâl. Hans gene-
rasjon opplevde krigen i Norge 
pa nrt hold i 1940 - 45. Seiv 
satt ban i tysk konsentraslonS-
leir, og sä der nrmest døden i 
øynene. "Døde Gud i 

mom 
Gudstjenester søndag 

3.desember 
11. Stranden bedehus, Flateby, 

v/Heigheim 
18. Mari kirke v!øvstegârd, 

lysmesSe 

Gudstj enester 
I advent 
Det er butt noen forandringer 
pa tiduigere kunngjorte guds-
tjenester i adventstidefl. 
Lysmessen i Mari er flyttet til 
søndag 3. desember. Lysmessen 
i Enebakk kirke er flyttet til 
fredag den 15. desember, og 
konsertefl i Mari og Enebakk 
kirker v/Flateby korforening er 
flyttet til søndag 10. desember. 

Hurra 
Mamma og pappa gifter seg 
fredag 1. desember. 

Cathrine og Benedicte 

Plakaten 
Gospelkonsert se ann. 

Betel 
Ukens moter 	se ann. 

Enebakk Landbrukslag 
Medlemskveld 	se ann. 

Enebakk Nringsrâd 
Arets bedrift 	se ann. 

Stranden 
SkolemusikkorpS 
Julemesse 	se ann. 

Enebakk Hagelag 
Ferjulsmete 	se ann. 

Leikarringen Ignat 
Inv. pensjoniSter se ann. 

Norsk Folkehjelp 
inv. til forejuisfest se ann. 

Ingen nyhet er 
for liten 
for lokalavisen! 

Professor Axel Smith 

Auschwitz?" er sâledes et tema 
Axel Smith bedre enn mange 
andre kan si noe om. Imidlertid 
gjenstar det a se om ban ønsker 

gi enkle svar pa et siikt komp-
lekst saksfelt. 
Menighetssamiingefle i Man 
menighet Ønsker alle veikom-
men til inniedning og samatale 
omkring disse tingene i morgen, 
torsdag. Tid og sted finner du 
annet sted i avisen 

Th. 

Julen nrmen seg, og det er 
mange hyggelige stunder a se 
fram til. For a komme i riktig 
god julestemning ahlerede tidlig 
i desember maned, har vi satt 
opp en jule-familieflim i for-
bindelse med tenningen av jule-
grana pa Grendesenteret 
(tidspunktet, se annonse). Etter 
julegranen er tent, marsjerer vi 
sammen med julenissen og 
korpset til kinoen, og filmen 
som blir vist en 
SANTA CLAUS - tidenes stØr-
ste juiegave. 
Eventynet begynner for lenge, 
lenge siden med en fattig 
treskjrer som heter Claus. 
Claus og kona Anya bar ingen 
barn, men hver julaften reiser 
de rundt pa besØk med 
julegaver i tre som Claus bar 
laget til banna i landsbyen. 
Enjulaften blir de overrasket av 
en snØstorm og otter a ha 
kjempet en deperat kamp mot 
uvret, segner de tnofaste 
reinsdyrene til Claus sammen, 
og det samme ektepanet sitter 
utmattet fast i snøen. Da skjer 
mirakelet: Piutselig kommer et 
stort, glitrende lys pa himmelen 
og sleden med neinsdyrene og 
Claus og Anya blir bâret høyt 
opp til vrs og havner pa 
Nordpolen. Her blir de 
omninget av mange andre 
smânisser som er fra seg av 
glede over at deres leder 
endelig bar ankommet. I 
arhundren bar de ventet pa 
Santa Claus. 
SANTA CLAUS en først og 
fnemst en familiefilm for alle 
oss som tror pa julenissen, og 
filmen en verdens flotteste 
julegave til alle som liken a g 
pa kino! 

Søndag en det ingen bannefo-
nestilling p.g.a. annet arran-
gement. 

Ungdomsforestilhingefl blir vist 
torsdag og søndag, og heter 
KORTSLUTNING 2. Filmen en 
fontsettelsen pa historien om 
den selvtenkende og meget 
dyktige noboten Johnny 5. I 
donne filmen fonlaten ban sin 
trygge tilvrelse hos sin venn 
Newton pa landet i Montana for 
a dna til. New York og hjelpe 
mannen som bar laget ham, 
Ben. Her kommer ban i kontakt 
med kjeltringen som hensyns-
løst utnytter ham. Den 
egenthige grunnen til at ban er 
neist til New York en for a 
hjelpe Ben med produksjonefl 
av smâ lekeroboter som en tro 
kopier av ham selv. Det oppstar 
mange vanskelige problemer 
underveis. 
Hei, alle Woody Allen fans - 

her en filmen dere ikke ma ga 
glipp av - NEW YORK 
STORIES. Egenthig er det ikke 
rettferdig a nevne kun Woody 
Allen her, for bak New York 
Stories star tre regisSører - 

Allen, Martin Scorsese og 
Fracis Coppola. 
Pa tross av en oppdeling i tre 
histonier, tre negisSører og tre 
forskjellige pnoduksjonSteam en 
dette i stor grad en film. I alle 
tre avsnitt gân tema og 
hovedrolleinflehaver som en rod 
trâd: Det dreien seg om byen 
New York, ellen snarere - 

Manhattan. 
Inger 



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

Fle're barn i 
barnehag.en? 

Kiasse 3 HK ved StrØmmen videregâende, awl. Flateby skal hjelpe oss a kartlegge 
markedet, We hva gjelder lesere og annonsØrer 

Hei! 
Pensjonister 
ogtrypledei 

ENAKK! 

Julen nrmer seg, og da er det pa tide a motes 
igjen til FORJULSFEST pa Flateby Samfunns-
hus. 

Det blir sØndag 10. des. ki. 14. Vi serverer middag, 
kaffe og kaker. 

Utlodning. 
Gratis entré. 

I âr kommer Cato igjen. 
Ring Ingerid Nordli tif. 92 84 68 
eller Marl Mangen tlf. 92 84 69 
innen 4. desember. 
Velkommen. Norsk Folkehjelp 

Flateby Lag 

Julemesse 
ph Ytre Enebakk skole 
lordag 2.12. kI.10 - 16 

Ballongteateret kI. 13.00 
Amerikansk auksjon kI. 15.00 

Trekning kI. 16.00 
Mange flotte gevinster. Stort Ioddbord 

Fiskedam - Katta i sekken. 
Kafeteria. 

Inntekten gâr til Mari menighetssenter. 
Marl menighet 

li,IJni?tt 

I râdmannens budsjettforsiag 
for 1990 skal antall barn i 
barnehagen økes fra 16 til 18 pr 
avdellng. 
Som foreidre reagerer vi sterkt 
pa dette. Vi har det siste Aret 
hatt betydelig økning i foreid - 
rebetalingen - uten at det har 
fort til økt pedagogisk styrking 
elier bedring av barnehagetil - 
budet. 
NA Ønsker râdmannen a ta inn 4 
barn til i hver barnehage. 
Dette vii, sâvidt vi kan forsâ 
nok en gang øke presset pa 
barnehagens ansatte. Dette 
medvirker videre til a forringe 
barnas pedagogiske tilbud, og 
det vii gi personalet mer tid til 
det enkeite barn. 
Ved inntak i bamaehagene er 
kommunen pâiagt a prioritere 
barn med spesielle behov. 
Forrige ar hadde 25 prosent av 
kommunens barnehagebarn 
spesielle behov. Barnehagens 
tilbud til disse barna blir dâr- 

iigerer ved en økning av antail 
barnehageplasser. 
Som foreidre ønsker vi a bii tatt 
pa aivor. Vi ønsker en barne-
hage med et pedagogisk tilbud 
til barna og en barnehage med 
tid og omtanke til hvert enkeit 
barn! 
Vi som har barn i bamehagen i 
dag er svrt takknemiige for 
dette, og vi synes aiie barn bur-
de hatt et barnehagetiibud. Men 
- a forringe det tilbudet som er 
til barn i dag, er ikke maten a 
gjøre dette pa. 
Kjre politikere, sats pa barna 
vare - vi far igjen for det senere. 
La ikke barna bii en said-
rngspost pa et magert kom-
munebudsjett. 

Foreidrerepresentantene i 
Flateby barnehage 
Ellen Bebringen Haugsnes 
Kari Glavin 

Spør du menigmann i Enebakk, 
tror vi de fleste svarer Vignett. 
Vi tar dette som en bekrefteise 
pa at de fleste har behov for 
avisa. 
A drive avis i dag er ikke iett. A 
drive en iiten lokalavis er 
vanskeligere, men slett ikke 
umuiig. 
Dagens avis er en storavis, og 
gar til alie husstander i 
Enebakk. Dette er en stor og 
fyidig utgave med mye 
redaksjoneit stoff, og godt 
utvalg av annonser. Mange 
kritikere mener at sâpass ma da 
en avis vre. 

Vignett seiler i medvind, nye 
abonnenter strømmer stadig til. 
Vi er pa vei oppover. Stab og 
styre gieder seg. NA er tiden 
inne til a satse. 

JubiieumsAret er iferd med a 
ebbe ut. Det har vrt et ar med 
store forandringer for Vignett. 
Desktop - produksjonen har for -
bedret økonomien, og har gjort 
oss med fleksibie. 
Styret har butt styrket. Nye folk 
med utradisjoneile tanker i 
forhold til driften har kommet 
til.. 
Mye av jubiieumsaret har butt 
brukt til a stake ut kursen 
franxwer. I den prosessen har 
vyene blomstret friti. Ballene 
har fAtt sprette rundt i lufta, 
mens man har piukket ned en 
for en for nøye vurdering. 
Maiet har vrt A gjøre iokaiavi - 
sen vAr mer ievedyktig - og mer 
leseverdig, fyidigere slik at vi 
far enda fier fornøyde 
abonnenter. 
Økonomien har alitid vrt 
veggen man stanget hodet i - 
Vignett, som i mange andre 
iokaiaviser. Tidvis har 

Styret i A/S Vignett har jobbet 
mye med framtidig drift, og 
tenkt pa forskjeiiige muligheter 
til a fa en bedre avis. 
Dette har resultert i at vi fra 1. 
januar vii utvide redaksjonen, 
slik at den redaksjonelie deien 
skal bii bade stØrre og bedre. 
Avisa vii kunne følge opp det 
som skjer i bygda pA en bedre 
mate, og kunne drive enda mer 
oppsøkende virksomhet. 
Vi village en stØrre avis, minst 
20 sider I hvert nummer. Vi tror 
dette vii fore til økt oppsiutning 
bAde fra abonnenter og 
annonsører. 

underskuddene vrt harde A 
leve med, og gAtt hardt utover 
iikviditeten. NA gAr det en vei - 
oppover, og man nrmer seg 
det punktet hvor man er over pa 
piuss-sida. 
God gammeidags tenkemate er 
a spare pengene for man bruker 
dem. Da er vi redd vi aidri 
kommer videre. NA har vi vaigt 
en annen vei. En dristig 
budsjettering med frisk satsing 
for nesie ar, skal for første gang 
gi avisa overskudd Vi har tin 
pa det. Men vik 
overskuddet, er at d 
som styret har utarbeidet skal gi 
et bedre produki. 
For det føiste vii vi fra 1.janu-
ar 1990 komme ut med en 20 
siders avis HVER UKE. 
Bedaksjonen skal derfor styrkes 
med en journalist. For det andre 
har vi en kiar misetting om at 
det produktet vAre lesere fAr 
skal bli enda bedre - og flest 
mulig skal finne mest mulig av 
interesse i lokalavisen. 
MarkedsundersØkelse 
Mgnett har som et ledd i best - 
rebelsene pA a iage en bedre 
avis inngAtt samarbeid med 

Vi tror at en mer aktiv avis vii 
aktivisere fler bygdefolk. Nøi 
ikke med A si fra gjennom avi-
sa. 

vi-
sa. Den ieses av 4 - 5000 
mennesker hver uke! 

Aret ebber ut, og giroen for 
abonnentbetalingen kommer. 
Haper aiie forstar hvorfor pri-
sen heves. Vi er overbevist om 
at aiie far mer avis for pengene 
i 1990. Kanskje er det snart 
ikke behov for andre lokalavi-
ser i Enebakk cnn Vignett? 
Pa vegne av styret 

Thorvald Ungersness 

11990 
3HK pA Strømmen vide-
regaende, avd Flateby. Elevene 
ved markedsføringsuinja er nA 
iferd med A gjennomfØre en 
rnarkedsundersøkelse for 
Vignett. Vi ønsker a vite mer 
om vare lesere og hva de 
forventer A fmne i lokalavisen 
sin. Vi Ønsker a vite mer om 
hvem som leser Vignett og 
hvor.. Vi ønsker a vite noe om 
hvorfor 1/3 av Enebakks 
husstander ennA ikke er 
abonnenter - og hva som skal til 
for atde blir det? 

pAgangsmot og optimis-
me.Styrking av den redaksjo-
nelle siden vii gi oss muligheten 
til, i Iangt større grad cnn tidii-
gere, a drive aktiv, oppsøkende 
journaiistikk, og A føige opp 
med bakgrunnsstoff og kritiske 
kommentarer. samtidig som vi 
skal vre den nre - superioka-
le lokalvisen med plass nok for 
bAde vArbiomster, julemesser 
og kakebasarer. 	Vi er 
underveis. Og mAlet er A were 
lokalavisen man er nØdt til a 
ha, om man ønsker a vre on-
entert i enebakksamfunnet 

Frisk satsi*ng 

	 3 

Hvilken avis er lokal - 
avisa for Enebakk? 
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H andball fra Mj verhallen 
Knut Thorvaldsen 
ny leder i IL Driv 

Glade Drivjenter etter sieren over rivalen Enebakk. La get besto a' Line M Tostrup, Marianne 3ka1 Tove Helen Scou, Marie Hansen, 
Kristin Jahi; Silje Christiansen, Hilde Larmen, Hanne Marsdal,  
Wenche HfohaflfleSSen, Heidi Halseth, Conny Overby. 

Leder var Vigdis Tostrup. 

Enebakk - Driv 

Knut ThorvaidSen, IL Drivs nye leder ble under 
a°rsrnØtet overrakt et bride av Viggo Karisen, sorn takk 
for innsatsefl i forbindelse med opprustiflgefl av 
Mkerbanefl 

Av helgens hândballkamper 
var vel oppgjøret i 314 
mellom Enebakk og Driv det 
som de fleste sã [rem til. 
Det følger ailtid litt prestisje 
i det a kunne hevde a vre 
best i bygda. 
Enebakk's jenter var de som 
i utgangspunktet lâ best an i 
følge tabellen. Dc hadde hittil 
10 poeng mot Driv sine fire. 

Men den gang ei, det var 
jentene fra Driv som kom 
best i fra det denne gangen. 
De ledet hele kampen, og alt 
lykkes for dem, mens 
enebakkjentene satte det enc 
skuddet etter det andre midt 
pa keeperen. 
Pauseresultatet var 2 - 7 til 

Driv , og de vant til slutt 
med 6-11. 

Roar Sandem, Lasse 
Thorsen, Kim Roger 
Elverhøy, Torfinn Dahl, 
Alexander Nordgard, Endre 
Marken, Andre Bergan og 
Arnfinn Berntsefl. 
Ledere:Marit Thorsen og 
Laila Sandem. 

Enebakk - Kolbotfl 
Enebakks G 16-lag hadde 
besøk av landets beste G16-
lag. Del er Kolbotn - et meget 
godt lag, som ogsa leder 
norgesserien. Det var aidri 
ukiart om hvor seieren skulle 
ga, men hjcmmelaget 
kjempCt godt, og fikk til sitt 
eget spill i perioder. Men 
motstandcren var sa mye mye 
bedre. Hurtighet, sty rke og 
samspill ga utslag i mange 
fine trekk. 
Ved halvtid var stillingen 7 
17, og sluttresultatet ble 13 
36. 
Malscorere for Eif var: 
Morten Erik Melheim 4 
mal,Lars Garseg 4 mM, 
Kristian Englund 2 mal, Sven 
Havard Andersen, Espen 
Gitlesen og Arild Larsen med 
et mal hver. 
Eif's lag:MortCfl Jøraas, 
Kristian Englund, Arild 
Larsen, Sven Havard 
Andersen, Morten Erik 
Meiheim, Truls 0 Fyhn 
Kenneth Bredesen, Lars 
Garseg, Thor 0 Olsen, Stefan 
Skraksrud, Espen Gitlesen. 
Ledere:KnUt Storstrøm og 
Kjell Englund. 

Enebakk - Siggerud 
Annetlaget spilte mot 
Siggerud 2 og det ble en 
mere spennende kamp. De 
fulgte hverandIe hele veien. 
Ved pause var det et mals 
overtak til hjemmelaget med 
10-9. Men det ble 
poengdeling i dette oppgjø-
ret. Kampen endte uavgjort 
14- 14.  

Knut ThorvaldSefl ble pa ârsinøtet forrige søndag valgt til ny 

leder i IL Driv . Som nestformaflfl valgte ârsmøtet Jan 
Stockseth, sekrettr ble Kãre Marsdat og Anne Stockseth og 
Tore Srnâdal ble valgt til henholdSViS 1. og 2. varamedlein til 

styret. 
Det har imidletid foreløpig ikke Iykkes a skaffe noen kasserer. 

Heidi Halset og Frank 
Hellan ble tildelt Lions 
vandrepokal. 

Driv -KIØfta 
I G12 var det Driv som spil-
te mot Kløfta. 
Drivguttene har bare et tap 
hittil i sesongen, og ligger pa 
delt førstcplass. Na hadde de 
føringen stort sett hele 
kampen,men til pause hadde 
motstanderen slitt seg til 
uavgjort 4-4. Driv slet litt 
med skuddene, de hadde lett 
for a havne rett pa keeper, 
men de halte seieren i land 
med resulatetet 7 - 5. 
Driv's lag: Kristian Fjeldstad, 
Glenn Østdahl, Fredrik 
Mood, Fredrik Gjertveit, 

Driv - Eidsvold IF 
Driv's 314 mØtte andre-laget 
til Eidsvold IF. 

Dette ble ingen morsom 
kamp for Drivjentefle. Mot 
slike motstandere som er 
bade raskere og sterkere har 
de ikke mye a stille opp med. 

Pauscresultatet var 7 - 13 til 
bortelaget, og i annen 
omgang trakk de enda lenger 
fra, og til slutt ble det 13 - 31. 
Maiscorere for Driv: 
Elin Nøkleby 7 mtl. Kristin 
Sydlveit 5 mâl og Kristin B 
Olsen 1 mal. 

Enebakk - Høland 
Begge ElF's damelag hadde 
hjemmekamPer pa søndag. 
Førstelaget møtte Høland 2, 
som etter en litt treg start 
overtok ledelsen ved stil-
ingen 2-2. Ved pause sto det 
12 - 3 til Enebakk, men i 
anneii omgang tok gjestene 
fitt innpâ, og sluttreSUlatet ble 
16-14. 

Pa ârsmØtet fikk Kâre Myhre 
og Nils Wiik endelig overrakt 
sine dip l omer i forbindelSe med 
at de pa 50 - ârs jubileet ble 
utnevnt til wresmedlenimer av 
IL Driv. Del er Eivind Jentoft 
som har laget utkastet til 
diplomet. 
Ogsâ lagets nyc formanfl. Knut 
Thorvaidsen ble pâskjønnet og 
da for sin innsats i forbindelSe 

Nils Wiik og Käre Myhre 
ble 	over rakt sine 
deplomner somn c&esrned - 
lemmer av la get. 

med j tandsettingen av 
Mjrbanen. ThorvaidSen fikk 
en akvarell av Viggo Karisen. 
Motivet pa bildet er den gamle 
hvilestua pa Gran. 
Lions vandrepOkal ble i âr 
tildelt Frank Hellan, for fine 
prestaSiofler innen hopp, og 
Heidi Halset for innsats i or" 
entering. 

Paraholaflteflfle9  
Kvafltet til gunstig pris. 

Alle typer. 

Fra 0 kontant til kr 250, pr. mnd. 
Ring 030-12 174 



Leikarringen War 
inviterer til julebord for pensjonister pa 

Ignarbakke søndag 3. des ki. 18.00. Skyss ordnes. 
Ring Anne Marit Ralger, tif. 92 63 35. Entré kr 60,-. 
Hjertelig velkommen! 

Arr.: Komiteen i Leikarringen Ignar 

i grasone 
Etableringen av bane for Survival Games i Enebakk 
var i mandagens kommunestyreflløte gjentand for et 
grunngitt spørsmAl fra representanten Tom Nilsen, 
SV. Nilsen Ønsket blant annet A vite om det forut for 
etableringefl av banen var for etatt noen behandling i 
kommunale organer, og om virksomhetefl er 
godlcjent. 

Ijnat 

Miljovernplanen 
snart ferdig 

Nytt fra kommunestyre 
Vedtektene for Glommam 
arven i boks uten debatt 

- Miljøvernplanen mangler nâ 
bare en økonomisk del.Hørings - 
utkastet vil vre klart i iØpet av 
1989, kunne ordfører Kare 
Kjølle opplyse i mandagens 
kommunestyremøte, som svar 
pa et grunngitt spørsmâl fra 
Tom Nilsen, SV. Nilsen Ønsket 

vite hvor langt arbeidet med 
planen var kommet. 
Samtidig viste Tom Nilsen til 
kommunestyrets vedtak i 
midten av mars i âr hvor det bie 
vedtatt a be Miijøvern - og 

Friluftsnemnda om a legge fram 
en oversikt over eiendommer 
hvor det er deponert miljøfarlig 
avfall., og lurte pa om denne 
oversikten tillike med mu-
jøvernplanen vilie bli ferdig i 
innevrende âr. 
Til dette siste sa ordfØreren av 
oversikten over deponering av 
miljøfarlig avfall, med tiltaksp-
ian, vii vre kiar i iøpet av 
1990. 

Folkevalgte og rep -
resentanter for ansatte 
og beboere pa 
Sykehjemmet blir i 
flertall i styret som skal f 
orvalte Glomma-arven. 
Dermed er alle forsøk pa 
A gi helse og sosia - 
ladministrasjonen stØrre 
tyngde i styret feid av 
banen. 

Det striden sto om var hvor 
mye av arvepenger og renter 
som skal kunne disponeres uten 
at formannskapet og 
kommunestyre kobles inn. Dag 
Skaug (Ap) fremmet her Jorunn 
Buers forsiag fra formann-
skapet om at dersom kapitaien 
skal rØres, ma dette godkjennes 
av kommunestyret. 
Tom Nilsen (SV) derimot anbe-
faite derimot a gi heise - og 
sosiaistyret tiilit,og stole pa at 

de var kompetente til a vurdere 
disposisjoner av seive arven 
etter det forsiaget interimsstyret 
hadde iagt opp til, og som ogsa 
formannskapets fiertaii hadde 
gatt inn for. Og det forslaget 
fikk da ogsâ flertali i 
komunestyret. Bare deier av Ap 
gruppa fulgte Dag Skaug pa 
dette punktet. Dermed blir det 
slik at styret for arven kan 
disponere rentene, og delegere 
avgjøreisesmyndighet for en 
del av midiene til pleie og 
omsorgsieder. Skal kapitaien 
røres ma imidlertid dette legges 
fram for heise og sosiaistyret til 
godkjenning. Skal mer enn 10 
prosent av kapitaien benyttes, 
ma dette legges fram for 
formannskapet, og skal mer enn 
20 prosent benyttes, ma det 
legges fram for kommunesty-
ret. 
I vedtektene er det videre kiart 
nedfelt - i henhold til 
testamentet at pengene skal 
brukes til pasientenes beste - og 

ikke gA inn i den daglige drift, 
men brukes til ekstra tiltak for 
beboernes trivsel. Styret skal 
vre den instans som ser til at 
intensjonene i testamentet blir 
fulgt. 
Styret for arven skal besta av 
ordfØrer, som ogsâ blir styrets 
ieder, leder i heise og sosiaisty - 
ret, som blir nestieder, nestieder 
i heise og sosiaistyret, en vaigt 
av og blant beboerne ved 
Enebakk Syke - og Aidershjem, 
en vaigt av og blant de ansatte 
innenfor 	pleie 	og 
omsorgsavdelingen 	med 
arbeidssted Enebakk Syke - og 
Aldershjem, pleie og omsorgs-
leder, og en frittstâeflde rep - 
resentant oppnevnt av formann-
skapet. 
Det skal videre veiges 
personiige varamedlemer for 
styremedlemmene, og pleie - og 
omsorgsieder skal fungere som 
sekretr for styret. 

Uryddig frampa ngsm Ate" 
a redusert garantibelop 

Skal kommunen 
garantere for lAn, bør 
man søke garantien for 
man tar opp lAnet. Det 
var et fler tall i 
kommunestyret enige 
om da de mandag kveld 
enstemmig vedtok A 
garantere for et lAn pA 
200.000 kroner til Man 
Menighetssenter 

Mari Menighetssenter hadde 
søkt om en garanti for et Ian pa 
600.000 kroner i ABC bank,et 
midiertidig Ian de trenger 
p.g.a. at det har drøyet med a fâ 
ferdigbehandiet søknaden om 
ian i Husbanken. 
400.000 kroner i Ian er alienede 
tat 

lemmene i byggekomiteen har 
garantert for det ianet. Behovet 
for et ian pa ytterligere 200.000 
kroner har kommet til, og 
søknaden lød pA kommunai 
garanti for hele beiøpet, ogsA de 
400.000 kronene. 
øyyind Strm,Fn.P, syntes at 
man skulie gA inn for a garante - 
re for 200.000 kroner. Han 
mente at de 400.000 var det 
alierede garantert for, og han 
fryktet konsekvensene om man 
skuile gA inn fra konmiunens 
side og garantere for et iAn som 
ailerede var tatt opp. I dette 
stykket fikk han full stØtte av 
Tom Nilsen , Sv. Han hadde 
probiemer med det prinsipielie i 
at man først tar opp et iAn og sA 
ber kommunen garantere.-
Dette er ikke mAten a gjØre det 
nA, sa Nilsen. - Det aoner for en 

uryddig praksis. 
Og Absjørn Kristoffersen, Ap 
undret: - Hva om Husbanklanet 
ikke blir innviiget neste Ar? 
Hvilken garanti har vi for det? 
Her har de gAtt i gang med A 
bygge barnehage uten at 
iAnetiisagn fra Husbanken 
forela. Initiativet er prisverdig. 
Vi ma ikke ta det fra dem i form 
av A overta en garanti, mente 
han. 
Og antageiig var det den 
gjengse oppfatning blant de 
foikevaigte. I alie fail gikk 30 
av kommunestyrets rep-
resentanter inn for StrØms 
forsiag om A ganantene for et 
iAn pa 200.000 kroner, mens 3 
representanter ønsket A garante-
re for heie det omsøkte beløpet 
pa 600.000. 

Hver søndag kommer ungdom - 
mer sammen pa banearilegget 
for A "ieke krig. I full kamuf-
lasjedrakt flyr de rundt og 
skyter pA hverandre med 
gelantinkuler fulle av 
"lissomblod". Biir du truffet er 
du"dØd". 
- Jeg har vnt og sett anlegget, 
og tron ikke at de guttene som 
driver med dette har noen 
annen baktanke, utover det A ha 
det moro. Men siike aktiviteter 
kan etterhvert vre med pa a 
fore til ytterligere voldsoppt - 
rapping i samfunnet , sa 
Nilsen. Han syntes heller ikke 
noe om at folk bruken søndagen 
til a vre opptatt av a "skyte 
hvenandre". 
Anlegget pA Durud en det 
eneste anlegget for Survival 
games i Norge. 
Nilsen yule ogsa ha svar pA om 
dette baneanlegget en vurdert i 
forhold til Bygningsloven, om 
det er kommet neaksjoner i 
nriniijØet, og hvilke initiativ 
som et tatt - elier vii bii tatt for 

A vurdere ioviigheten av 
aniegget og virksomhetefl. 
OrdfØrer KAre KjØiie slo fast at 
banen pA Durud er etablent uten 
godkjenning hos noe 
kommunalt organ. Det var føn-
st etten en telefonhenvendeiSe 
at bygningssjefefl ble kian over 
at den var etabiert. Han tok da 
kontakt med grunneier. 
OndfØreren kunne videre opp - 
iyse at bygningssjefen har sendt 
fonespørsei til fylkesmannen 
om baneanleggetS forhoid til 
plan og bygningSiOvefl og 
andre lover. - Nar fyikes - 
mannens svar foreligger vii 
saken bii behandiet som den 
skal, sa Kjølle. Han kunne ogsA 
oppiyse at den eneste 
neaksjonen som en framkommet 
er den telefonhenvendeiSen 
bygningssjefen mottok. 
- Saken er i en grAsone til plan 
og bygningslOvefl, og det en 
som nevnt forespurt om andre 
lover kan komme til 
anvendeise, sa ordførerefl 

opp, og fire avm 

Dugnadsgjengn samlet til kranselag. - Byggingen av senteret er etprisverdig initia - 
uv, mente Asbjrn Kristoffersen, og syntes ikke kominunestyret s/wile ta dette fra 
de?n iform av a overta en garanti 



Na kan vi alle bli pa go 'fot med Enebakk Trekkspillklubb. Til uka er kasetten deres i 
handelen. 

15 - âringen Enebakk 
Trekkspillklubb har i jubile-
umsâret 15 spillende med-
lemmer, hvorav brorparten har 
vrt med fra begynnelsen. 
Rekrutteringen er det tidvis 

problemer med, og spesielt har 
det vrt vanskelig a fA med 
ungdom. - Men iveren blant 
vâre medlemmer er desto stØrre, 
sier Sørfjord, idet trekkspillerne 
kiemmer i vei med en ny vals 

de fikk notene ill for helga. Na 
er det mandagkveld og Øvelsei 
musikkrommet pa Ytre Ene-
bakk barneskole. Og allerede 
sitter den. 

• ...... ............ .. S.. 	••• ........ 

DIN ZO€O1REThING 

Fra 14. desember 
utvidet apningstid 
Mand. - fred. 	 9-19 

Lørdag 	 9-16 

Sondag 	 14-19 

Romjula 	  10-16 

Julestrøm per og gave- 
pakninger til hund og katt 
Vi lager vâre egne gavepakninger til 

fisk, fugi og gnagere 

FASTE <<VINTER-PRlSER TIL UTEFUGLENE 

Kjør til døra - gratis parkering 

LILLESTROM AKVARIUM 
Parkalleen 21, Lullestrøm (v/kirken) - TIf. 06/81 1657 

Gaupe skutt 
_& 
Flittige darner i innspur ten for crets julemesse. Fra v. Ruth-Sojie Øvstegard, Heidi 
Nilsen, Nina Østby, fru Gjevik, Reidun Forfang og Esme Knagenhielni. 

6 	 '0' nett 

Sprek femtenaring med. , kassettdebut 
Gled dere, trekkspill-
fans, nâ kommer 
Enebakk Trekkspill-
klubb med sin aller før-
ste kassett, stappfull av 
dansemusikk med 
skikkelig sug i. 

Utgivelsen av kassetten 
er ledd i markeringen av 
kiubbens 15 àrs jubile-
urn i tr. I den anledning 
jobbes det ogsâ med en 
konsert, og videre skal 
det bli bâdejulebord og 
jubileurnsfest. 

oss for at pengene skulle settes 
av Iii et skikkelig formal - og da 
var det innspilling av kassett det 
vi i fØrste rekke tenkte pa, 
forteller Paul Arne Sørfjord, 
leder i Trekkspillklubbefl. - 

Utgivelsen av kassetten, som 
blir i saig rundt omkring i 
forskjellige butikker i Enebakk 

( hâper vi) fra neste uke av, er 
en del av var markering i for-
bindelse med at vi fyller 15 âr i 
âr, sier Sørfjord. Han forteller 
at kiubben har jobbet hardt hele 
høsten med finpussing av later 
med tanke pa kassetten. Det har 
vrt kjørt søndagsseminarer, 
private øvringer, gruppeøvinger. 
- Jeg har ikke hØrt sluttresultatet 
enda, men opptakene var i alle 
fall bra, sier lederen fornøyd. 

Forrige heig tok Trekk-
spillklubben med fulit mann-
skap turen til Prosgrunn, og 
Det hvite hus Ca 11 timers 
studioarbeid, pluss redigering 
etterpâ. Sâ var jobben gjort." Pa 
go'fot med Enebakk Trekkspill - 
klubb" var i boks, og det ble 
enda litt tid igjen til a hygge 
seg pa for man vendte nesa 
hjemover. 

- Det begynte med at vi ble 
tildelt kulturprisen for et par âr 
siden. Den gangen bestemte vi 

Pa kassetten finner man 
gammelt kjent repertoar, og en 
del nye later. Trønderbrura er 
selvsagt med, likeledes Vals pa 
østerskjr. Blant de nye 
tingene er Valsen til Per 
(SjØlie). Valsen ble skrevet da 
den trofaste trekkspilleren fylte 
50 i host. Komponist er Paul 
Arne Sørfjord, og den er 
arrangert av Bjorn Myhrer, som 
ogsâ flere av de andre lâtene pa 
kassetten. 

Det er travie dager for flittige darner i 
Mari menighet. Mens karene driver 
dugnaci pt menighetssenteret, er de 
travelt opptatt med produksjon av 
gjenstander til julemessa pa Ytr e 
Enebakk skole lørdag 2. 
desember.(FørstkOrnmeflde). 

Inntekten av messa gàr i sin heihet til 
rnenighetssenteret, som ná er under 
tak. 

En eldre jeger som var ute pa 
radyrjakt ved Krogsbøl- Prestaa for 
en stund siden, koin overraskende 
over en gaupe, og felte den. 

Det han ikke visste da var at det i 
mars i ar ble satt i verk nye jakttider 
pa gaupe,og den begynner ikke for i 
mars maned. 

Gaupa ble som riktig levert til 
viltnemnda, og i og med at det var 
utenom jaktsesongen matte 
lensmannen kobles inn. Det er ogsa  

meldt fra til fylket og departement. 

Etter det viltnemnda kunne 
bedømme var det et ungt dyr fra en 
stamme som finnes i Østmarka.Det 
er meget sjelden at man kommer 
over slike dyr, og det skal vre den 
første gaupa som er skutt her i 
Enebakk i ny tid. Kulturstyret har 
sagt seg interessert i 	beholde 
gaupa noe det ogsa er gode 
muligheter for. 

Et besøk i barnehagelokalet pa 
Bjerkely bekreftet at her blir det mye 
fint ti hente, bade av pynte og 
nyttegjenstander. Flotte hándmalte 
juletrekuler, hi%ndmalte feiekoster, og 
flettekurver, forkher , duker og 
brikker.. 
Darnene har produsert tiljulernessa 
helt fra februar, st her skulle det bli 
nok a velge imellom. 

Full innsats for 
men ighetssenteret~  

0 



Wencke Butenschøn - skrev norgeshistorie da hun inntok de mannsdoniinerteskogeierorganisasjonene  

Selv er Wencke valgt inn i sty - 
ret for et nytt forskningsprog-
ram for økologi og skogbruk. 
Det er et veldig viktig arbeid, 
som jeg synes det skal bli 
spennende a fa vre med pa. 
Det er forferdelig mye synsing 
we (Ig gc cm 27F,2)ivcI) 
skogen taler. Derfor er det 
viktig a fâ dokumentert £orsk-
fling om skogens balanse pa 
sikt. 
Spesielt nar skogsdrift skal 
vre en nring det satses spesi- 
elt pa framover , og hvor Økt 
avvirking er en del av dette, ma 
man vre sikker pa at naturen 
tâler det man foretar seg. 
LandbruksdepaTtemefltets mâl - 
setting er at vbi skal bortimot 
doble avvirkningen i Norge 
frem mot midten av neste 
arhundre. 

Vi ma ikke bli ofre for fanatiske 
naturvernere slik at vi ender 
opp med a lage verneomrâder 
for a ta vare pa en spesiell 
moseart. 

forts, side 13 1 
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Wencke - skogbrukets forstedame  
	7 

Wencke Butenschøn pA Bjerke bruk i Ytre 
Enebakk har skrvet norgeshistorie. For kort 
tid siden ble hun valgt inn som styrmedlem i 
Norges Skogeierforbund. 

-- Synes du ikke det var pA tide med en dame 
der, sier "fruen til Bjerke", smilende og kjapp 
i replikken da vi henleder oppmerksomheten 
pA dette faktum. Vi kvinner har vel ofte 
hatt lett for A overlate styringen til menn. 

Men det har vert kvinner i Enebakk tidligere 
som nok kunne vert like aktuelle i skogb-
rukets styrende organger. Jeg tror imidlertid 
ikke mannfolkene har vert modne for det fØr 
nA. Bonder og skogeiere er en konservativ 
gruppe, vet du. 

Selv synes Wencke at del a bli 
valgt inn i Enebakk 
Skogeierlags styre var mer 
sensasjonelt enn a bli styrmed-
lem i Skogeierforbundet. 
I det lokale laget hadde det hel-
ler ikke vrl tett med kvinner 
tidligere. - At jeg ble spurt kant 
ha mange ârsaker. Jeg tro vel til 
en viss grad det hadde 
sammenheng med priseksp-
losjonen i Sverige, som gjorde 
at enebakktØmmer lakk ut. 
Flere skogeiere kastet seg pa 
bølgen, og for Skogeierlaget, 
som er et av 38 i Nedre 
Glommen Skogeierforening, 
var det muligens av betydning a 
beholde Bjerke i laget. Jeg 
hadde da vrt med pa a drive 
Bjerkeskogen i 10 âr. 
Som lokalpolitiker og fylkes - 
politiker var jeg vel ogsa 
valgbar i landbrukssammen-
heng pa grunn de kontakter mm 
politiske bakgrunn hadde skaf-
fet meg. 
Etter a ha fatt foten innenfor 
blant lokale skogeiere var ikke 
veien lang til forbundet for 
Wencke. 
For en oslojente oppvokst pa 
vestkanten, og med universi- 
tetseksamen i kunsthistorie og 
engeisk, var ikke skogbruk i 
utgangspunktet en naturlig 
levevei.. - I tenarene lekte jeg 
nok med tanken om landb- 
rukshØgskole pa As, men det 
var tanker som knapt lot seg 
nevne. Det nrmeste Wencke 
kom til landliv i oppveksten 
'df IC ct'ac2drcaQ.5 Ord p 
Røyken, hvor hun elsket 
cppholde seg . Men omsien- 

gbetene skifter og livssitu- 
oner endres. Ekteskap med 

Hans Butenschøn brakte 
Vncke til Bjerke bruk. Sâ ble 
barn, politikk og lreijobb pa 
Enebakk ungdomsskole. Men 
all det er et tilbakelagt stadium. 
I dag steller hun med gard og 
skog, mens ektemannefl Hans 
tar seg av forlagsdrift inne i 

,vetaden. 
- Da forrige gardsbestyrer 
slultet skulle jeg vre med 
sgbruksIederen ut i skogen 
ag SC ut vinterens hugst . Del 
fall seg slik fordi jeg var den 
som var tilgjengelig og kunne 
gjøre det. Jeg ble veldig 
iutcressert i driften. Syntes det 
var spennende. Det gjelder stort 

sett for kvinner. Nâr man 
begynner a arbeide med noe, 
finner man del som oftest inte-
ressant. Og skogbruk er et 
fascinerende yrke, forsikrer 
\ncke entusiastisk. Her er del 
slett ikke opplagt hva som er 
dn beste behandlingsmâten 
Del er spennende. Og det gar 
lang tid for man ser virkningen 
av det man har gjort! 
Bjerkeskogen er pa ca 8000 
mâl. Det samme som 
kommuneskogene. Gjennom-
snhttlig hogges det 1500 - 1800 
kubikk i Aret. Nypiantingen 
ligger pa 8000 pr âr. Wencke 
regner med at 1 1/2 ârsverk gâr 
med til driften av skogen. Selv 
er hun ikke aktiv som skogsar-
beider. Driften tar bestyreren 
Dag Solberg seg av. Men 
skogsveiene holder Wenche 
apne, ved a kjøre snøplogen i 
vinterhalvâret. Og mye ad-
ministrativt arbeid i forbindelse 
med gards og skogsdriften har 
hun ansvaret for. 
Og overskudd blir det... 
- Hva synes du som styremed-
lem i Skogeierforbundet at det 
er viktig a prioritere akkurat na 
Arbeidet med a heve 
akseltrykket pa d norske vei-
ene. 

For Enebakk synes jeg det er 
viktig med veien mellom 
Tangen og Vik . Det lave 
akseltrykket stopper hele 
transporten av tømmer pa 
vârparten nâr det ligger kiar til 
a fraktes ut. Og fabrikkefle 
nsktl 

- 	Hva med de alarmerende 
rapportene vi har fâtt I det siste 
om forurensing og barskog som 
mister nalene. Deler av 
barskogen er like hardt ang-
repet av forurensing som den er 
i enkelte omrâder lenger sør-
over i Europa? 

- Del er kiart det skremmer. 
Hvor ille det er her i Enebakk, 
har vi ikke sikre tall om. Hva 
som er forurensing, og hva som 
er resultat av andre og mer 
naturlige Arsaker vet vi ikke. 
Men det forskes pa dette 
omradet, og et overvakings-
program som na gjennomfø - 
res vii gi oss mer informasjon 
om utviklingen nar det gjelder 
forurensing. 
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Utradisjonelt vaktselskap 
t 0 11byr trygghet og tri*vsel 

i1intt 
forts. I 

Seivfølgeiig har vaktselskapet egen hunL Sc.haefervalpefl Ems, her sammen med vaktseiskaPetS Bjorn 
Lenes, vii om kort tid ha vokst seg stor ogfryktinngYtende. Den ka,en lønner det seg ikke a ta narkamp 

med. Man bør ikke la seg narre av at bikkja brer Ajivrlighetsgudens navn. 

Enebakk har fâtt sitt 
eget vaktselskap. 
Heretter kan du faktisk 
dra avgârde ph weekend 
uten A frykte at huset 
blir snudd ph ende av 
uvedkommende innt - 
rengere mens du er 
borte. Og du kan slappe 
av og sove trygt nAr 
gubben er bortreist. For 
en rimelig penge kan du 
Icjøpe trygghet og 
vakthold hos EVOS - 
Enebakk Vakt og Service 
Og ikke bare det: - Dette er 
ikke utelukkende et vaktselskap 
for private og bedrifter i 
Enebakk,, sier en av personene 
bak selskapet - Kjeil Sletteberg. 
- Vi vii ogsa tilby annen servi - 
ce. Plenklipping, snømâking, ta 
inn posten, tenne lys i huset. I 
till egg har vi ogsâ muligheten 
for a tilby hârkiipp til folk som 
har vanskelig for a komme seg 
Ut. Vi har knyttet til oss 
damefrisørmester Bjørg Olerud 
Pettersen som skal ha ansvaret 
for den jobben. Endelig, kan vi 
ogsâ tilby hjelp til enkelt konto - 
rarbeid, regnskap og budsjett. 
Seriøst 
Ideeritil EVtS -eITftbakk 
Vakt og Service fikk Sletteberg 
for et halvt ärs tid siden. Han 
fikk med seg Bjorn Lenes fra 
Flateby pa laget. Lenes arbeider 
allerede sammen med Slette-
berg i Annonsedatasalg med 
kontorlokaler i Krokengveien 
1, som ogsâ blir vaktselskapets 
base. 
- Vi har tatt god tid pa forbe-
redelsene til vaktselskapet. Det 
er viktig for oss at det skal bli 
et mest mulig seriØst og 
skikkelig tilbud som folk far til - 
tro til, sier Sletteberg. 

Oversikt 
I utgangspunktet er 11 
personerr knyttet til vakt og 
serviceseiskapet. - Vi har ikke 
annonsert etter folk, fordi vi 
fØrst ma fâ oversikt over 
behovet. De som i fØrste 
omgang har sagt seg villige til a 
jobbe hos oss er folk som tror 
pa tiltaket, og er interessert i a 
gjøre enjobb. 

Rimelig 
Og vi regner med a kunne tilby 
vâre tjenester svrt rimelig, 
sier Lenes. - Etableringen av 
selskapet krever ikke de 
skyhøye investeringefle, i og 
med at vi 	har kontor- 
funksjonefl dekket gjennom det 
selskapet vi ailerede driver. 
Dessuten tyder alt pa at behovet 
for et vaktselskap i høyeste 
grad er tilstede i Enebakk, slik 
at vi vii fA mange oppdrag og 
dermed fa prisen ned for de 
som benytter seg av vâre 
tjenester. For noen fâ hündre-
lapper vil man kunne fâ huset 
bevoktet i heiga. 

Ikke borgervern! 
- sa dere stiller opp med 
râsterke karer med kulemusk 
ler og mord i blikket? 

- For all del. Det er ikke noe 
borgervern vi skal etablere. Vi 
har tenkt a drive seriøst. Lens 
mannskontoret er informert. De 
synes det later fornuftig, og har 
ingen innvendinger mot 
virksomhetefl. Og vi bruker 
kun habile personer som ikke 
mister hodet sâ lett, til 
vaktfunkSjonen. Rouge og 
beherskede folk som ikke er ute 
for & slâss. Og med plettfri 
vandel, legger Lenes til. Folk 
skal fØle seg helt trygge. Men 
vi er ikke noepoliti. Ser vi noe 
PA rundene vâre kontakter vi 
politiet og husets eier p& 
telefon, og vi kontakter bak-
vakten pa kontoret v&rt. 

Alarmmottak 
- Vi leverer ogs& alarmsystemer 
av forskjellig type, med kobling 
til alarmmottak hos oss.Folk 
kan velge mellom mange 
forskjeliige alarmtypei alt etter 
lommebok og den grad av 
sikkerhet man Ønsker. Og vi 
skaffer ogsa instaiiatør, sier 
Sletteberg. 
Han forteiler ogsa at selskapet 
vil kontakte forsikringsselska-
per om muiighetefl for mindre 
egenandeler og lavere premier 
for folk som benytter seg av 
vaktselskapets tjenester 

Økt kriminalitet 
- Hvordan kommer man sa pa 
den tanken a etablere et 
vaktselskap i Enebakk? 
- Stikkord er den generelle 
økningen i kriminalitet,Ogsâ 
her i bygda. Den gjenspeiles 
blant annet i Politirunden i 

Valgfaggruppene pa niende 
kiassetrinn har arbeidet med 
forestilli ngen i hele hØst som et 
ledd i et prosjekt om Ragnhild 
JØlsen. Hele forestillingen er 
"elevprodusert" med uimtak av 
manus som er satt sammen av 
Per Arne Øiestad. Han har ogsâ 
skrevet musikken til stykket. 
Og regissør er drama1rer 
Kristin Heistad. Mandag 
formiddag var det kost og mask 
i C- arealet. Vignett var tilstede 
og tor pasta at stykket blir 
suksess. Kuiisser, kostymer 
og musikk mtchet tidsbildet. 
Og skuespillerne leverte 
hederlige prestasjoner med 
•tidvis stor innievelse. 
Musikken som er spilt inn i 
studio med Per Arne Øiestad, 
Rune Bratfoss og Aslak 
Oppebøen , passer perfekt til 
tidsepokefl, og er med pa a 
understreke stemningene fra de 
dystre mørke strenger i sinnet 
de mørke skogerr, og til de 
muntre toner med fest i lde lyse 
stuer. 

Vignett . Vi vet om folk som 
har hatt svrt gufne opp-
levelser. HØrt folk inne i huset 
nar man har oppholdt seg pa 
badet, f.eks. 
- Hva om dere kommer Ut for 
virkelig truende opplevelser. 
Sett at dere tar folk pa fersken. 
Hva da. Har dere sikret dere, 
dersom dere blir konfrontert 
med ren void, for dere far 
lilicait. hielp 

Ikke vâpen 
-Na tror vi at sannsynhigheten 
for f.eks. & bli angrepet med 
vapen er svrt liten, sier 
Sletteberg. Vi har mobiltelefon 
og kan tilkalle politi og 
bakvakt. Vi har undersøkt 
muuigheten for a fA anskaffet 
gasspistol, men foreiøpig er det 
ikke aktuelt. Med vârt sindige 
mannskap, og de sikkerhetS-
rutinene vi har lagt opp, tror vi 
at vi skal Mare jobben uten slik 
hjelp. 

Ira Rikka Gan, og gâr videre 
med utdrag fra BrukshistOrier. 
Temaet gjennom hele 
forestillingen er Kjr1igheten 
og dØden, som ogsa er tittelen 
p& stykket. 
Det var i var at Mjr 
ungdomsskole, som en av 10 
skoler i Oslo og Akershus fikk 
tildelt 10.000 kroner fra sko - 
ledirektøren i forsØks og utvik-
lingsmidler (FOU - midier) til 
Ragnhild JØlsen prosjektet. 
Fylkeskultursjefen fulgte opp 
med ytterligere 10.000 kroner 
til formâlet. 
Jlsen-forestillingen er første 
delen av prosjkektet, og er 
gjennomført med valgfagg-
ruppene i praktisk - etstetiske 
fag pa niendeklassetrinnet. 
Elevene har selv sydd 
kostymer, snekret kulisser, laget 
pressemeldinger, og tatt bilder 
underveis. Elevene selv skal 
ogsa kjøre We lys og lys under 
forestillingen Noen har laget 
plakater, noen har vrt og 
intervjuet Ole Weng om 
temaet. Videre har skolen hatt 
besØk av Barthoid Butenschøn, 
som holdt foredrag for valg - 
fagelevene om Ragnhild 
JØlsen. Og de har vrt pa 
ekskursjon til Ekeberg gârd, 
hvor Ragnhild Jølsen bodde. 
Etter Jul skal prosJektet vide-
reføres pa alle klassetrinn i 
fagene norsk, kristendom, og 
samfunnsfag. 
- Selve teaterforestillingen er 
motiveringsfasen i prosJektet. 
Gjennom denne er det tanken at 
de andre elevene skal fatte inte-
resse for a lese og høre mer om 
bygddas store forfatterinne, sier 
dramalrer Kristin Helstad 



EN HANDFULL TID - En film 
til deg som tror pa 
Kjrligheten, sier manusfor-
fatter Erik Borge. 
Filmens tittel er et utrykk for at 
vi alle har fatt tildelt et livsløp, 
kort eller langt, som vi skal fyl-
le med innhold, legslaer, ambi-
sjoner og glede... 
Men viktigst av alt er kjrlig - 
heten.Filmens Martin har opp - 
levd kjr1igheten som ganske 
ung, men han og hans Anna 
fikk ikke leve livet sitt i denne 

kjrligheten. Anna døde mens 
hun ga sitt IN til sin og Martins 
sønn. 
Martin føler seg ansvarlig for 
ulykken og na - nar livet gâr 
mot slutten - Ønsker han a gjøre 
godt igjen det som skjedde. 
Som han selv sier: "Dette skal 
vi gjøre omatt Anna, du og 
jeg. 
Martin Asphaug har regissert 
filmen, og i hovedrollene fiimer 
vi Espen Ski øberg, Camilla 
Strom Henriksen og Nicolay 
Lange Nielsen. 

ssa..s ..IuIuIisuS uaI.tesssuIsI,I.sa.su..ssaiiI IaIaeII.SI..as  

Fi"Imer som kommer 
suasass auia SI •uISSISS ass sass III 515515 gil Ill 1111115 Sill Shill 

Mange godbiter A glede seg til ph Flateby kino i tiden 
som kommer. ph  kjøreplanefl tinner vi hete titler 
som EN HANDFULL TID, OLD GRINGO og MED 
KALDT BLOD, bare for A nevne noen. 
I MED KALDT BLOD møter 
vi kriminaletterforsker Jerry 
Beck (Don Johnsen). Det er 
snart jul, men nyskilte Jerry er 
ikke i julestemning. Han er 
blakk, hans ekskone nekter ham 
A treffe barna, og han drikker. 
Han bor i en liten leilighet i 
nrheten av Burbank flyplass. 
Han er med andre ord ingen 
vellykket politimann som vi er 
vant til a se pa TV, men en helt 
vanhig etterforsker som pleier a 
trenge til bunns i de oppdrag 
han er satt til. Denne gang 

gjelder det a etterforske mordet 
pa en politimann fra sitt eget 
distrikt.. 
Mistanken faller snart pa en 

velkjent voldsmann, Bobby 
Bums som er aktiv innen rasi-
stiske og nynazistiske kretser. 
MED KALDT BLOD er basert 
pa virkelige hendelser i den 
fortsatt 	yrkesaktive 
politimannen Jerry Becks liv. 
Han var selv med som konsu-
lent under bearbeidelse av 
filmmanuskriptet. 

Andeløs 
spennrng 
"ABYSS 	spenningsfilm i 
srklasse, hvor handlingen 
foregâr under havflaten. 
"Noe" nrmer seg en ame-
rikansic atom-ubat med fantasti-
sk hastighet. Plutselig svikter 
det elektriske anlegget, et høyt 
krasj hØres, og vannet fosser inn 
- ubatensynker. 

"LEAN ON ME" er en sann 
historie om den amerikanske 
lreren Joe Clark og hans kamp 
for a gjenopprette Eastside 
Highschools gode rykte. Skolen 
hadde lenge vrt en av 
Amerikas beste,men de siste 20 
ârene har det gatt gradvis 
nedover, inntil den na er blitt et 
fristed for narkoselgere, 
stoffmisbrukere og kriminelle. 

Gjensyn med j ulefilmer 

Store og sma kan glede seg til hyggelig gjensyn med julefilmer 
som passer for hele familien. Allerede førstkommende lørdag, 
etter julegrantenninga pa Flatebysenteret, blir det gjensyn med 
SANTA CLAUS tidenes største julegave. Filmen vises ogsâ den 
pâfølgende lørdagen. Handlingen er fyldig omtalt i ukens filmer. 
Lille" nyttarsaften blir det reprise pa Reisen til julestjernen. 

Filmen bygger pa skuespillet av samme navn, som er gjenganger 
pA Nathionalteateret hvert Ar ved juletider. Ogsa i a har teateret 
satt den opp i romjula. Siden første oppførelse i 1924 har over en 
halv million sett stykket, og filmversjonen er vel sett av enda fler. 
Og ingen jul pa Flateby kino, uten nettopp deime forestillingen, 
som trekker fulle hus hvert ar. 
Handlingen er hentet fra et kongedømme i eventyrland - i et slott 
i en middelaldersk landsby. I slottet bor den lille kongefamilien - 
far, mor og datter - med sitt hoff. 
PA selveste julaften forsvinner prinsessen, Gulltopp fra slottet. 
Hun er gatt Ut skogen helt alene for a finne julestjernen som hun 
ønsker seg av hele sitt hjerte. Hennes ønkel , den forferdelige og 
maktbegjrlige greven har forledet henne til det... Greven 
forfølger Gulltopp Ut skogen, men hun treffer gode venner i 
smanissene.. 
Andre barnefilmer a se frem ill i tiden som kommer er Alle vi 
barna i Bakkebygrenda, Den svarte hingsten og Ørkenrittet, og 
om ikke sa altfor lenge fAr vi sen den danske filmen GULL-
REGN, eller kanskje bedre kjent som Blikk Boks mysteriet fra 
TV-programmet Halvsju. 

Hyllest til kjar1igheten 

Ambrose Oarr,at'flrprrnn, 	4 I 

SA er det kiart for OLD 
GRINGO - pa Flateby Kino. 

Filmen betegnes som et 
storsiagent og fargessprakende 
epos fra revolusjonstidens 
Mexico, basert pa Carlos 
Fuentes roman' Gringo Viejo". 
En halvgammel amerikansk 
frØken, den amerikanske 
journalisten Ambrose Bierce og I 

len lidenskapelig ung general i 
Pancho Villas revolusjonsshr 
kastes inn i et stormende og 

I C  kjr1ighetsforhold under 1 
• revolusjonen. 

flhfliLIi%JO'..# Bierce( Gregory Peck) 
- Den 71 âr gamle forfatteren 

• 	forsvinner pa mystisk vis under I 
den meksikanske revolusjonen i 

I 
1913. Mens tumultene pagar 
ankommer den halvgamle 

• 	amerikanske frøkenen - Harriet 

I Winslow (Jane Fonda). Hun 
skal vre lrer hos en rik 

I godseier. Opprørsgeneralen 

I
Tomas Arroyo (Jimmy Smits) I og Harriet far store sympatier 
for hverandre, og Harriet mister 

• 	sin jomfrudom, noe hun ikke 

I har det minste imot. Mellom 
den aidrende Bierce og  Harriet 

I

I oppstar det et slags far/datter/ I 
•tilbederforhold som utspilles • 

mens kampene raser pa det ver-
ste. 

I- 	  Ii 
IForuten disse filmene kan ij 
Ipublikum se fram til TERROR . 

	

OMBORD, DIRTY TIGER '1 		 
limed Patrick Swavze, SOGO I 
jOM EIRIK VIKING, 0gRATT 
..PARTI 
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Velkommen til 
Langa'pent lordag 

Nikken's Conditori 

J 	 L 

Vakre vinduer til 

jul starter 

med gardiner 

fra oss 

20% AVSLAG A 

MT I GARDIN[ROG 

-UTSTYR 

TORSDAG-FREDAG-LORDAG 

CE-TE MANIIFAKTUR 
FLATEBYSENTERET 

1911 FLATEBY 

TLF. 92 83 32 

F 

TREE 
CA. IC 

GAI 
U L 

FATE13Y KNO 
u!eforestilhng 

S t 0 Cais 
kL 16.30 

Biflettpris 

krl5,00 GIL: 

kr 22 

lzz7vatai 
Flatebysenteret, 191 

Flatebysenteret, Ut. 92 91 SO 

Tilbud 
Onsd. 29/11 

Havrebrød kr 990 
Torsd. 30/11 

Kaffe og marsipankake kr 1500 
Fred. 1/12 

Kaffe og julekake 	kr 1000 
Husk ferske varer hver dag, 
ogsâ Iørdag! 

/ 

Pengep spapt — ep pengep t1went 
Kommisjon 

av brukttoy for hele familien 

al, ~ j -., 6 
pner fredag 1. desember kL 10.O0 

TIf. 92 90 44 Flateby 

TOY MOTTAS I KOMMISJON 

1 	 

r 

TILBUD 

10 

Fagmessig utstopping 
av fugler og dyr 

v/preparant Tom Nilsen 

Flateby 
ME og Anfik 
Stor varebehoidning av 

antikk 09 brukt 

Restaureriflg av gamle 
mobler 

v/Karlsen Bilruter 
Flateby 

TIf. 09/92 9116 - jobb 
09/92 85 90 - privat 

Apnngstider fra 12-18 
Lørdag fra 12-15 

TIf. 92 86 74 

HAR KLJERNE DU TRENGER TIL 

HVERDAG OG FEST 

EN DEL BLUSER, SKJØRT OG KJOLER 

• 30% 
DONGERISKJORTER KR 279. 
GOSH kosmetikk, smykker, skjerf, better 

Solseng - 10-TIMERS KORT 	KR 250.- 

ENKEL TIME 	 KR 30.- 

1 	 

%  e Jtilerin hos 
FLATEBYSENTERET 

%ite6y 
(B(om.cter & 

aver 
Toluton 9285 44 

Kom og se 

vre to darner 

maler 

DemonstraSjOfl 
og salg av 
hándmalte 

keramin-figurer 
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Jul pfol Flateby 
2.12. fra ki. 9.00 - 16.00 

JulegaveforIslag: 
HAMAX AKEBRETT 

nroi  tJ /0 
NYHETER I VINTERTOY ANKOMMET 

Husk várt ski- og sykke/verks ted 

TM for hØstsjekk av ski og sykier 

Apent 10-17. Fre. 10-18. Lør. 9-14 

Ii//III enel3al'IK 
//IIIIIII SPORT ULi MI  lu a..s 

Q, 10 ()Q 	

i7b )/t 

	 1( 

Flatebysenteret, Flateby 
TICkI. 8.00-15.00 	 92 87 39 
hf. utenom kontortid 	 92 80 31 	 4 

Tannlege 
Stein Darre-Hansen 

Flatebysenteret, 1911 Flateby, 92 88 90 

God jul 
med gayer Ira Fina 

2 stk.kondensQeptwfw19,- ...... NA KR 10. 
24 Pulvotter til barn, 4-12 Ar, for 39,- 	 NA KR 

- fS PAKKER 
:BARNA 

0 
00 

00  O 
o 000 

0 
0 

_ 
O 

0 

10  

BiIjardspiII 
for store og smá, for 449,- NA KR 295. 
Stop tankbil 
(leke) fylt rn/julegodt 

Service fra 11.00 - 18.00. Evenlueil timebetI'ina. 
Apningstider: Man. - fre. 6.30 -21.00. Lor. 9.00- 21.00. Son. 9.00 -21.00. 

ØYEREN BENSIN & SERVICE 
1911 Flateby - 09/9281 32 

WE." 
	 M'MtI! 

T I 	UII 

ROMA MINERALVANN TIL FABRIKKPRIS 
OBS: Flere typer med Iavt kaloriinnhold 

ROYAL GROWNCOLA 

'cc 
1/2-liters 
f laske 
APNINGSTIDER 

mandag- fredag 

Iørdag 	kl9hhhl 5 

KAnE's JIL ORE'S 

DAGLIGVARE 	 AT 
A  
S Jul

Ytre  Enbakk 	 1 Flatebysenteret 

S 

+ pant 

k19'19 

Kr 318. 

zmczi2FZ 
Flateby - TIf. 09/92 83 74 

NA KR 590m  

9 

-J 

ALT TIL JUL 
For advent: KALENDERE - LYS 

- 	STAKER — STJERNER 

For julen: JULETREPYNT - LYS 

JULEDEKORASJONER - 

NISSER M.M. 
LAG TING SELV: ALT I JULEHOBBY 

MANGE GODE GAVETIPS, TIL 
ALLE ALDRER, BØKER - LEKER 

Enebakk 

Bokhandel 
Flatebysenteret, 1911 Flateby - Telefon 09/92 87 21 



TILBUDENE WELDER 
TORSDAG - FREDAG - 
LORDAG 
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z 
GRATISPARKERI 

NORMSTØRSTE 
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FRA FRUKT—/GR0NTTORVET: 

7 90 

80 0 
5

90 

Vi har ogsá økologisk dyrkede 
grønnsaker 

APPELSINER 
C-VITA sole 
Pr. kg 

KINAKAL 
pr. stk. 

STOR L0K 
pr. kg 

1 75 

20°° 

FRA KJ0TTFRYSEN: 

JULEFARSE 
750 g 
58,20 

80 

00 

1990  

12900  

FRA BLOMSTERTORGET: 

YUCCA 
TOPP 
H. ca. 
80 cm 

50 

9 

POTTESKJULER 00 
hvitjl4 cm 	

10 

JULE-
STJERNER 
store og 
flotte! 

29°° 

FRA ELEKTRISK AVDELING: 

JULETRE-
BELYSN. 
utendørs 
16 lys 

Innen- 
dors 
16 lys 

24800  

148

00 
 

12 

 

 

FRA FERSKVAREDISKENE: FRA FISKEFRYSEN: FRA GLASS-/STENT0YAVD.: 

LEFSE 3-pkn. 
Ekte potetlefse 
13,50 

SPAGHETTI 
500 g 
Sopps 

TYTFEB/ER-
SYLTETOY 
1 kg 
Maks 3 spann 
pr. kunde 

PIKNICSKINKE 
325 g, Stabburets, 55,90 

EKTE 
WIENER-
POLSER 
m/natur-
tarm 
Glides 
Pr. kg 112,60 

JULEPOLSE 
Aage Serengenl 
Glide 
Pr. kg 96,50 

EVE HODESYLTE 
Pr. hg 2,80 

KJ0TTPtiDDING 
750 g, Stabburéts 
Pr. stk. 65,80 

KOKT 
SKINKE vac. 
Pr. hg 24,35 

LAMMELAR 
râllettroket 
Pr. kg 136,10 

FERSK 
OKSESTEK 
surret 
av rundbiff 
Pr. kg 135,30 

PINNEKJO1I 
av sau og lam 
Pr. kg 171,60 

FERSK 
SMALAKS 
3-400 g 
til steking 
Pr. kg 

FLOTEPUDDING 
500 g 
Pr. stk. 

REKER 
I LAKE 
1,5 kgs spann 
Pr. spann 

1 990 

1280  
159°° 

2G° 

95 

495 

12°° 

FRITYR. 
TORSK 
470-0 9  
Frionor 
33,75 
SPAR KR 20,- 

KOKETORSK 
600 g 
Frionor, 62,-
UNDER 1/2  PRIS! 

PUTE 
50x70 
Ass. mønstre 
79,- 

STOLPUTE 
rod, 20 mm 

PLEDD i mote-
farger, 1 50x200 

TREHJULS-
SYKKEL 
m/lasteplan 

DUKKE 
Miss Color Magic 

DUKKEVOGN Knorr 
toppkval., rosa, bla, mint 

JULEKALENDER 
Barne-TVs 

20300  

90 

59500 

3900 

175°° 

G9 5° 

00 
fra 15 

PHILIPS 

MICROBOLGEOVN 
13 liter, 500 W 
5 effekttrinn, kan 
hengespavegg 

FRA BAKERIET: 

NAPOLEONSKAKE 
	 90 

Pr. stk. 11,90 

WHISKYSETT 
Isbøtte 
+ 6 glass 

PJOLTER-
SETT 
Mugge 
+ 6 glass 
i gavepakn. 
Pr. stk. 

GLOGGSET 
m/julernotiv 
lnneh. 4 krus, 
gryte rn/lokk + 
varmer 

MIRAGE-
GLASSET 
6 pjolter 
6 whisky 
6 cocktail 

Flott 
gaveeske 

FRA KOLONIALEN: 

SEIKAKER 1A boks 
Bjellands 

POSESUPPER champignon, 
tomat, kylling, erter 

DRESSING 500 ml 
Heidelberg light 34,40 

JUICE 
APPELSIN 
ii, prima, 10,90 

1500 

90 
0 

12° 
90 5 

3980  
7 90 

32°° 
12° 
84 80 

 

FRA KJ0TTDISKEN: 

90 4 
3990  

FRA FISK/VILT/DELIKATESSE: 

FRA UTSTYRSAVD.: 

Godt utvalg I juleduker/gardiner! 

FRA LEKEAVDELINGEN: 

BOBSY-BARNA, HARDY- 
GUTTENE, LYKKEBARNA 3700 
pr. bok 

GUINNESS REKORD- 
BOK1990 	 10700 

Stort utvalg i 
Lego & Playmobil! 

FRA KJØKKENAVD.: 
STEKEPANN E 
mlglasslokk 
mlsilverstone 
suprabelegg 
I gavepakn. 275,- 

TV-KANNE 1! 
Rotpunkt topp kval. 

KAKEBOKSER 
rnljulemotiv 
Stort utvalg! 

9 
148 

5950 

139000 

Solhelmvn. 91, Skârer den trivelige kJempen TIf. 02,10 08 10 

Lave priser. 
Kjempegode tilbud. 
Bytterett. Husk a Ia vare pa kupongen. 
Eget bakeri. Ailtid ferske 
bred- 09 bakervarer. 
Kjempeutvalg med 
kvalitet I heysetet. 
Tipping - Lotto 
Smartkort/MInI-bankkort 

50 meter 
ferskvaredlsker. 
Egen fiseavdellng. 
Alt du trenger 
pa ett guiv. 
Kundevenniig apningstld. 
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i Husqvarna3OOir 
miljokampanje 

WAnKmaSkiner 
SKOG&HAGE 

I forbindeise med HUSQVARNA's jubileum 
vii vi kunne tilby alie vre kunder en 
miljøpakke innehoidende: 

I HUSOVARNA 42 motorsag 
	

Kr. 4.200,- 
1 Skogshjelm komplett 

	
Kr. 330,- 

4 I vegetabiIsk kjedeolje 
	

Kr. 	74,- 
1 Plastkasse 
	

Kr. 200,- 
1 Fotbrytejern 
	

Kr. 156,- 
2 Low Vib kjeder 
	

Kr. 240,- 

SAMLET VERDI 
DU BETALER 

Kr. 5.200,-
Kr. 4.200,- 

DU SPARER 1.000 KRONER 
Alle priser er inki. m.v.a. 
Tiibudet gjeider fra 1.10.89 til 30.11.89 eller s 
Iangt behoidningen rekker. 

gHusqvarna 

l  utnLw.y  46 40 fl tu .  — riL
.   on oo ov 

_  

 1820 opy & ri 

- 
U 

inki. mva. 
4900 

DORKUPPI, 

KUN I TEAK, NR. 802 
VEIL. 8430,- 
NETTO KUN 

NR. 806, KUN TEAK 
VEIL. kr  8670,- 
NETTO KUN 

4900.- 	5900.- 
inki. mva. 	 inki. mva. 

Kun noen tä dører iweil 

FRIVA NS 
OSLO VEIEN 
1820 SPYDEBERG TIf. 83 74 50 

Apn.t.: ma. - fr. 7.30-16.00 

I 	 

NR. 807, HVIT 
VEIL. KR  9154,- 

NETTO KUN 

10 

Enebakk 
Hagelag 

minner om 
førjulsmøte 

pa gml. Herredshuset i 
kveld kl. 19.00. 
Eva og Mette Gustavsen 
viser oss litt om dekora-
sjoner og pynt til jul. 
Kaker og kaffe. 
Utlodning. 
Alle velkommen. 

Styret 

	13 Iintt 

SPYU.bepg ep stedet 
Torsdag 30.nov. kveldsãpent 
til kI. 22.00 
Julegrana og julegata tennes kI. 17.00 

FOSSUM 

FAMILIEJULEBORD 
fra 

BRU, 

hver 

Spydeberg. 

26. 

Jo,egrzmen 

søndag 

VEFTS-USET• 

nov. 

Tif. 83 74 35 

1 -forts. Wenche- 
skogbn.ikets forstedame 

Nâr det er sagt, sâ er jeg be - 
kymret over sur nedbØr, og det 
den forârsaker av skogskader. 
Pa Vestlandet ser vi betydelig 
naletap pa barskogen som følge 
av dette. 
Wencke er nettopp kommet 
hjem fra en tur i Polen med folk 

fra Skogeierforbundet, og er 
sjokkert over hva som skjer 
med skogen der. - Det finnes 
20.000 mâl helt død skog, 
forteller hun. Det var skrem-
mende a se stammene stâ der 
som avblomstrede juletrr. 
Dette er resultatet av den 
kuilbaserte kraftproduksjonen 
med utslipp som gàr urenset 
rett Ut. I et omrâde jeg besøkte 
var 90 prosent av trrne dØde. 
Tungmetallene i luften legger 
seg pa trrne og tetter til sâ de 
ikke far puste . SA kommer 
barkbillene.. Det er uhyre vik-
tig at vi hjeiper dem med den 
nødvendige teknologi og penger 
slik at de kan gjøre noe med 
det. Det vii ogsâ komme oss til 
gode ved at det blir mindre 
forurensing her, framholder 
Wencke. 
Seiv forsøker hun a unnga bruk 
av giftstoffer og sprøytemidler 
hjemme i Bjerkeskogen. Hell-
kopersprøyting bruker vi ikke, 

men det er en god hjelp a kunne 
sprøyte hvis det blir mye gress 
og løvoppsiag. Jeg tror vel og at 
om man ma foreta sprøyting en 
gang i et omløp pa 70 àr, sâ er 
det ingen grunn til panikk 
.Pâ tampen har Wencke en bønn 

I tillegg til at skogen er 
levebrØd for eierne, er den ogsâ 
rekreasjon og naturopplevelser 
for befolkningen. Slik skal det 
fortsatt were. Til alle tider har 
unger elsket a bygge hytte i 
skogen. Det gâr ogsâ an, uten at 
skogen tar skade. Men da er det 
viktig at man ikke skjrer og 
hogger vilt, flekker barken av 
trr sä de dØr, spikrer i 
stammer, og lar alt sammen bli 
stâende der nâr det ikke er 
moro lenger. Wencke viser oss 
en mengde biider fra hytte-
bygging I skogen. De taler sitt 
tydelige sprâk om ren vanda-
lisme. Og det er ikke vond 
viije, men tankelØshet, velger 
hun a tro. Derfor oppfrodrer  

hun foreidrene til a snakke med 
ungene om dette, og fortelle 
hvordan hyttebygging kan gjø-
res uten at skogen tar skade. De 
ma gjerne ogsâ komme og 
snakke med oss. 

Det er uhyre viktig a steile 
skogen ordentlig, og ta vare pa 
det vi sâr. Det vi planter i dag, 
kan de som overtar etter oss 
hØste i Ar 2050 - Jeg tror Jo at 
det fortsatt er bruk for skog nar 
den tiden kommer, sier 
Skogeierforbundets sterke kvin - 
ne tankefullt. 

Div. innedører 

og teak ytterdØr mlsidefelt og karm selges rimelig. 
Henv. Fostaas 

etter ki. 17 92 63 31 



Godt utvalg i 
j ulegaver 

til Han og Henne 
Nyâpnet avd. i 

STORMAGNUM SKI 

Spydeberg Parfyineri 
1ff. 09I83 75 43 — Tebo-senteret 

VARMEDRESSER 	 fra 840.- 
Apningstider: 

Mand.-fred 	 .9-16.30 
Torsdag 	 9-18.00 
Lordag 	 9-13.00 

Yrkesklaw a.s 
Sermyrvn. 1, Spydeberg. TIf. 83 81 54, telefax 83 85 34 

SVARSTAD 

BOK OG PAPIR 
Askimveien 6, 1820 Spydeberg 

TIf. 09/83 8700 

Godt utvalg 

lys - servietter 

og gayer 

10% avslag 

torsd. 30/11 

(ikke pa BOKER) 

'o 
101 

BRENDERUP 
VAREHEJIGERE 

Lageret G' al tommes 
for 89 modeller 

KJEMPE- 
RABATTEIU 

rii: 

  

Spydeberg 
Ut ieiesetvice 

lndustrivn. 2, Spydeberg 
TIf. 83 8520 

ARETS JULEGAVE! 
Alt-i-ett hobbypakker 

fra kr 20.- tit kr 150.- 
Ellers godt utvalg 
KURVER & MALING - GIPS & FORMER 

Torsdag 30/11 10% pa kjøp over kr 100.- 

IcCé-Bodeij 
HOBBY & GAVER 
Ganile Lysetun, Spydeberg 

Man -fee. 0.00-17.00 
Tors. 	10.00-1800 
LØr. 	10.00-14.00 

TV. 83 89 89 

KRYDDERBINDING • GIPS • PORSELENSMALING. 

OLJEMALING• URVERK BAND . SEPEPYNTING. 
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Ring Ashild, Rag nhild eVer Inger-Lise 
TIf. 83 81 80 

Te b o Frisorsen ter 
Tebo Senter - 1820 Spydeberg 

14 

 

 

Spyd%mbeP9 ep steuet 
Torsdag 30. nov. kveldsâpent til kI. 22.00 

Julegrana og julegata tennes kI. 17.00 

BOSCH Minimax 
KJOKKENMASKIN 
m/snittesett og foodprosessor 

BOSCH FOOD-
PROSESSOR 

KR 1.295.- 

KR 490.- 

WILFA MICROOVN 

18 liter 	 KR 1.495. 
WILFA STOVSUGER 

1000w 	KR G05.- 
Ministovsuger 	KR 198. 
Kreppetang 	 KR 98. 
Føhner 	KR 98.  
Velkommen til hyggelig julehandel 

TORSDAG 30. NOV. 

SERVERER VI NISSEGROT og GLOGG 
Representant fra BOSCH er til stede 

torsdag 30.11. og fredag 1.12. 

KNAPAS ELEKTRTSJcE Is 
Stasjonsgaten, SPYDEBERG. TIf. 83 73 43 

Aft 

VIR  
KJEMPEBILLIGE 398 0*60  J A K K E R 	kr 398- 
	 kr290. 

Brodskjrer 	 KR 308. 
Varmeteppe 	 KR 298. 
Klokkeradio 	 KR 1O8. 
	KR 198. 



SPY DEBERG 
InteriOr & Farve A/S 

EN SPRUDLENDE 
JULEGIA VE 

fra 

NORGES MEST SOLGTE 

De originale produkter 
Din garanti for hoyeste 

kvalitet. 

15 meget gode 
smaker med Iavt 

kaloriinnhold. 
(Herav 5 for 
diabetikere.) 

BRUSMASKIN 

¼ 

10% pa alle varer 

torsdag 30/11, hele dagen til W. 21 

Li 	BARNE(L,E 
Tora Lise Busch, 1820 Spydeberg tlf. 8373 19 	 J 

) 

(p/0 JOH
A. 

N 
JulegateäpfliflU 30/11 Apent 9 - 22 

MASSE GODE JULEGAVETLBUD - TIL ALLE - HJEMMET - FAMILIEN - VENNER 

TEBO- 
I SENTERET 
) SPYDEBERG 

GARDINER & UTSTYR KL/ER - MOTE - GARN 
PA JULEGATEAPNINGEN 30/11 

IJULEDU 
	

4ANDKLIER 

JULESTOFFER 
4 farger, br. 150 	 

BRIKKER 30x40....800 

LOPER 36x100 	 1400 
KJOKKENDUK 1050 
80x80 	  W 

BORDDUK 	pfl50 
130x180 	I 

JULEFORKLE 	2550 
DAMASKDUK 
m16 servietter, 
146x220 	 
BRODERT 
DUK9Ox9O 	84 
BORDOUK 1)0750 
130x180 	t_UI 
KUVERT go - 
BRIKKER 	tralO 
PLASTOUK 	29 

BUET 

JULEFAG i9c® 
295,- 	 I.0 
JULEFAG 
Buemodell 	logoo 
Klokkespill  	 

GAVEPAKN. i;t;oo 
ass. targer 	fra UU 
GJESTE- 	 50 
HANDKLE 	 10 
Ass. HAND- 
KUER 50x100 	 IU 
BADE- 
HANDKLE 	39 
6 stk. KLUTER 	po 
Veig selv 	25 

PLEOD 
Rutet 

ULLPLEDD 	16900 
Nydelig 
VELOUR- 
PLEOD mønstret. 138w 

101 

Applikert, vattert 45500 
SENGETEPPE 

THERMODVNE23950 

	

fiber, vaskbar 	 
00 Norsov HEL- 198 ARSDYNE 

	

DUNDVNE 
	

I' 
dun/tjr 	 
Hvit gâsedun 

DUNDYNE 
ord. 2.030.- 

PUTER I alle str. 09 kval. 

AVER 

58 

192
oo 

11 Ox250 
	256 

140x200 
	49:" 

Vevet born.- 
LOPER  
	5550 

PYNTEPI 

Applikerte 
PUTER 	tra 5910 
Hvite, broderte 	00 
PUTER 40x40 	 

DAMER   

GENSER 
Bomulls- 
GENSER 
NATI-
KJOLE 
JOGGE- 

	

DRESS 	 

DYNEJAKKE59800 
VANTE 

	

lammeull 
		2900  

Div. BLUSER 09 

SKJORT 
for opptil 498,- 

1)0w5J 
VEST 	 
PTA BLUSER34850 
448,- 
Mønstret 

BUKSE 	 
BLAZER 59: 11 
795,- 	 

HERRE   
SKJORTER 
dress/f laneil 	 

GENsERuII 	39' 11 
SKINNJAKKE 
sort, 1690,- 	1290 
I-IANSKER 	II 
skinn 	 

10 pvsj 	198 
DRESS 	

99950 
JAKKE strikk 	360w 

BARN   

POLVOTTER 	W 

VANTER 	290 
STR.BUKSE 	2900 
DUNJAKKE 

	

598,- 	

Timesaig: 

1600-1801:  KAPPER dame 1990 1290- 
18002000: MELKA JAKKER 

1048 	  298.- 
2000-22°0: DUNJAKKER 1290 .890.- 

BADEROMS- 
SETT 3 deler 	

9950 	 

BARNESENG  

FILLERYER 
70x140 	 
Tykke, vevet 
rn/monster 
70x140 	 

	19800  
2W 

fralS' 

298' 

/ 

Spydebepg ep steuet 
Velkommen fil 08$ 

15 

Hei aHe 
t"N 	enebakkinger! 

Vaer 
-L 

C  1, 	, 04 	ute i god fid 	 P! 
Al 

med kjop avjulebakst 

	

-

VOW- 	

og bestilling av varer 

En god jul og et godt nyttár ønskes dere av: 

BESOK EN AV VARE FILIALER: 1 
'~ *debe(q'~ 

Vammaveien Askim. Skolegt., Askim 	 ,' 	 '. 

Jernbaneveiefl, Ski 	 , \IakeTi&1O1tdItOfI a &, 4 
LanghussenteretpaLaflghus 
og Stasjonsgt., Spydeberg. 	

-- 

Ring tlf. 09/83 71 56 



Enebakk 
kulde og mek. 

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

* Saig og service av kjole- og 
fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

Na er det snart jul igjen 
Parafin og fyringsolje 

med prisgaranti. 
Du kan velge: 

Betale alt pa en gang eller 
ratebetaling uten tillegg 
pa regningen. 

Rask levering i: 
Enebakk - Tomter - 
Spydeberg - RIingen - 
Ski ost for jernb.l. 

IVARTHOL BRENSEL A/S 
Best. tit. 09/92 40 47— Tankbil 094/18 967 

Se her! 
FØlgende selges meget rimelig: 
4 stk. vinterdekk pa feig, 5 ½J x 14, 2 stk. Bosch Rally 
180, 1000-rn billykter (nye), 27 -m tre-veis kabel mlstikk, 
oppvaskbenk - rustfri, 150 cm, varmevifte - arbeids-
lampe, barnevognlsportsvogn, 2 stk. barnebilseter. 
Alt lite brukt og i god stand. 

Tif. 92 85 47 

Bjerkeved og bOy til saigs 
Bjerkeved i sekk og favn, et lite parti fint, presset 
hØy. 

Tif. 92 62 25 eller 92 7145 etter ki. 17.00 

* Norsjo-olje 
Beste kvalitet 
Svovelfattig 
Miliovennhia 

Gospelkonsert 
med gruppa AMBASSADOR lØrdag 2. des. ki. 18.00 pa 
Enebakk ungdomsskole i Kirkebygden. 
Ungdornskoret Synzygus deltar. 

Arr. KristenlKrisesenter 

Sentralt beliggende I Ytre 
Separat bolig, 2 rom ledig. Mye skap, vannklosett. 
Hybel eller hva? Har du et forslag. 
Skriv til Vignett. 

Bill.mrk. 10 

Leilighet I enebolig 
Engavn. 25 pa Flateby leies ut. Ca. 100 m2  best. av 2 sove-
rom, stue, kjØkken og bad. 
Husleie pr. mnd. kr  5000,- + depositum. 

Henv. tif. 92 87 96 

Voksen kvinne med bund 
Ønsker a leie, lite umØblert  hus. Langtidsleie. 

Henv. tif. 02/4138 2 1. 2090 (9-15) 
eller 02/6123 80 (etter ki. 17) 

- MARKED 
Fro den ene . (if den andre 

HAL DU NOE DU VII 
SLICE - FLIER SlOPE 

F 

intra 

Intra vaskekar 
VK5Oi 
rustfritt st1. 

Kuleventil mI kuppeirist. 	.iiA  • .n;i'•LP 
	  195,- 

ScELEGGI 

lihn 	M. 
III1IIRH 

TIf 
Mobil: 094- 11 747 	 TIf. 02/7045 84/02-7045 50 

Priv. e.kl.18.00 09 - 92 48 92 

BESOK VAR VVS BUTIKK 
1914 YTRE ENEBAKK 	I 	I KLOPPAVEIEN 10 

fV) - Q) 48 Q' • .... 	 1472 Fjellhamar i Lørenskog 

BEVERVEIEN 11 

BYGG VAR E-
S ENTER 

KLOPPAVN 	HER ER 
VI 

STRØMSVEIEN 

iJinctt 16 
Vanniednings- 
brudd 

Ved totiden lørdag ble del imid-
lertid konstatert at de ikke gravde 
PA riktig sled Firmaet ble igjen 
kontaklet , og denne gang ga del 
signaler p5 et sled ca 30-40 meter 
lenger ned.Søndag ettermiddag 
kunne graving begynne. Det var 
under en fylling , som besto av 
grov fyllmasse. Det ble et tungt 
arbeid for brøyten. Steiner p5 op ptil 
en m3 mStte fjernes. 

Ved totiden natt til mandag var 
lekkasjen reparert, og vannet ble 
pSkoblet igjen. Ca 200 meter med 
ny ledning er lagt ned,og 
mannskapet kan puste Ut igjen. 

De har st5lt p5 hele helgen, bare 
avbrutt av litt søvn natt tit søndag. 

Omtrent halvparten av Flatebys 
befolkning ble uteri vann p5 
morgensiden natt til fredag. Det 
viste seg 5 bli vanskelig S lokalisere 
lekkasjen, for den var ikke synlig 
p5 bakkenivS. Det ble gjort forsøk 
med S stenge mellom kummer fra 
Skøyen mot Flateby, men uteri 
resultat. El firma fra Lillestrøm ble 
engasjert for 5 finne bruddet, og 
ved middagstider samme dag fant 
de et brudd i ødeg5rdsveien - 
mellom bensinsstasjonen og 
Sm5ttaveien. Dermed kunne de 
fleste fS vannet tilbake, men for 21 
husstander og bensinstasjonen ble 
del opprettet en vannpost i 
SmSttaveien. 

- 
'I 

Safira Classica 
KJOP FORNUFTIGE 
JULEPRESANGER HOS OSS! 

OR 

Kjokkenbatteri. 

7.381  30% 	JEW KJEMPETILBUD! 

Evalet Classic dusjkabinett. 

.-.-.--1  rf 

NA:  4800 
 . 	-25% 

Dusjkabinett 
med hjørne-
lungang 
80x80 cm VI TILBYR: 	- 

200 hter terdug 
- 	montert (gjelder utskifting) 

87O , 

Er din 
varmtvanns-
bereder mer 
enn 10 àr 
bør du vurdere 
utskifting nà. 

200.- 

TIL SENTRALSYKEHUSI 

Alirikostarget porselen 
Ira Evalet 

:45% 
WELDER WC, SOYLESERVANT 
OGBIDET 
Norsk toppkvalitet 
Vr rask - begrenset antall 



Apets bedpift 
Enebakk nringsrâd deler ut prise <<Optimisten>' til 
árets bedrift for fØrste gang i 1990. - 

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

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

Forsiag sendes Enebakk nringsrâd innen 1.12.1990. 

Enebakk naringsrád 

ENEBAKK KOMMUNE 

LererstilIing I grunnskolen 
Oppsigelig, inntil hel 1rersti11ing er ledig ved Ene-
bakk ungdomsskole med tiltredelse sà snart som 
mulig. Da vi mottar flere fremmedsprâklige elever, 
er det Ønskelig med migrasjonspedagogikk i fag-
kretsen. Skolen trenger ellers lrer med spesialpe-
dagogisk utdanning. 

Nrmere opplysninger ved skolens rektor, tif. 
09-92 60 50 eller skolesjefen tif. 09-92 60 60. 

Tilsetting i samsvar med gjeldende regelverk. 

SØknad med bekreftede kopier av attester og vit-
nemàl sendes Enebakk skolestyre innen 22.12.89. 
Oppgi tif. nr. privat og pa arbeidssted. 

Skolesjefen 

;• 	—- 

• 2.,  

ENEBAKK KOMMUNE 

lgangsetting av 
reguleringsarbeiil 
I samsvar med plan- og bygningsloveflS § 

27-1 nr. 1 gjøres det med dette kjent at Teknisk etat skal 
starte arbeid med regulering av omrádet <<Lille Haug< 
pa Flateby III, jfr. kartutsnittet. 

Arsmøte HOYRE   

Innkalling til ársmøte i Enebakk Høyre tors-
dag 7. desember 1989 ki. 19.00 pa Ignarbakke, lille sal. 
Sakliste: 1. Apning v/formannen. 2. Godkjenning av inn-
kalling. 3. Vaig av mØteleder og referent. 4. Vaig av to til 
a underskrive protokollen. 5. Arsberetning 1989. 6. Regn-
skap 1989. 7. Fastsettelse av kontingent 1990. 8. Budsjett 
1990. 9. Innkomne forslag. 10. Valg. 
Vi Ønsker vàre medlemmer velkommen til ârsmØtet. 

Styret vlformannen 

FURUVN. 9— 1911 FLATEBY 
TELEFON HELE DØGNET 

JOHN EGIL NILSSEN - 9285 V 

Kommer I 
hjemmekonferaflSe 

Ordner alt 

"DøDE GUD I AUSCHWITZ?" 
MENIGIIETSSAMLING pa Bjerkely 
misjonssenter 

torsdag 30. nov. Id. 19.30.  

Professor Axe! Smith innieder til samtale. 

Kolle 
Velkommen 

Enebakk Landbrukslag 
Medlemskveld onsdag 6.12.89 kI. 19.30 

pa BØndernes Hus. 

BjØrn A. Opsahi forteller om inntrykk fra Brussel. 

Velkommen. 

17 
B EG RA VELS ES BY RAER 

Omrâdet er ca. 90 daa og begrenses av FredheimSVeiefl, 
Kjennsliveien og Enebakk TomteselskaPS eiendoms-
grense (gnr. 7 bnr. 150) og skal reguleres til boliger, of-
fentlig formal, trafikkomrâder og friomrâder. Interes-
serte kan kontakte Teknisk etat, kommunehuset i Kir-
kebygden, tif. 09/92 60 60. 

Offentlig ettersyn 
Iht. plan- og bygningsloveflS § 27-1 nr. 2 kunngjøres det 
med dette at bygningsrádet har behandlet forsiag til re-
guleringsplan for riksvei 155 Râken - Kvernstubekkefl i 
Ytre Enebakk. Planen omfatter bl.a. fly gang- og syk-
kelvei samt omlegging av riksveien gjennom Vik gárd. 
Planforsiaget er utlagt til offentlig ettersyn pa Teknisk 
etat, kommunehuSet i Kirkebygdefl i tiden 01.12.89 - 
05.01.90. Eventuelle merknader til planen ma sendes 
skriftlig til Enebakk bygningsrád, 1912 Enebakk, post-
stemplet senest 05.01.90. 

Vedtatte planer 
Kommunestyret har i mote den 18.09.89 godkjent regu-
leringsplan for omrâdet <<Bakkehagan>> pa Flateby. Om-
radet begrenses av riksvei 120. Ødegãrdsveiefl, Bakke-
hagan og Bakkeveien og er regulert til boliger, forret-
finger og offentlige formal. 
I samsvar med § 27-3 i plan- og bygningslovefl kan kom-
munestyrets vedtak pâklages til departementet, jfr. for-
valtningsloveflS kap. III. Kiagefristen er 3 uker fra define 
kunngjØring. 
Eventuelle krav om erstatning eller innlØsning ma for 
ubebygd eiendom framsettes innen 3 ár fra define 
kunngjøring. For bebygd eiendom senest 3 6Lr etter be-
byggelsen er f]ernet, jfr. plan- og bygningsloVenS H 32 og 
42. 

Enebakk bygningsrád 

I 

Sici 
B 0rWelscsb?rt CHR S1ENSRUD EFTE. 

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

Hele døgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Ordner alt 

FollodistriktetS byrã 
gjennorfl 60 fir 

Minigraver 
til leie. 

Henv. HE 92 88 95 

vignett-marked 
kjøp diet saig 

kr 30,- pr annonse 

Barneski (glassfiber) 
110 cm, og skistøvler, str. 29, 
selges. 

TIf. 92 85 84 

PI.NSIEMENIGIfETENBETEL YTIZE ENEBAKK 

Onsd. 29.11. kl. 19.30: 
Forlagsmøte. Salg av bØ-
ker, kassetter m.m. Knut 
Stuksrud. 
SØnd. 3.12. ki. 10.00: SØn-
dagsskolens adventsfro-
kost. 
Kl. 18.00: Oddleif Wahil 
og hornorkesteret. 

Velkommen til Betel. 

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

Eller vU du vre med pa 
vàrt vennetref? Kontakt 
Kristent Krisesenter, 

Postboks 76, 1912 Enebakk 
TIf. 09/92 72 31 

TIL LEIE 

. 	Sveums 
41 Begravelsesbyrà 

Torggt. 2 - 
2000 Lillestrøm 

ORDNER ALT 
VED BEGRAVELSER 
OG KREMASJONER 

06/81 4830-81 1411 
Etter kontortd: 

02/9744 65 - 06/84 17 74 

SVEUMS BLOMSTERFORREThING 
OG BE3RAVELSSBYRA 



ARETS JULEGAVE 
En SINGER symaskin 

SY SELVI 
Mange flotte julestoffer. 

Burda monster - sytilbehor 

Hverdager 10.00-19.00 Lordager 9.00-15.00 

Singer Sysentep 
Vektertorget, 2000 Lillestrom 

TIf. 06/81 22 92 

LAVPRISMARKED 
BILGUMMI 

Finner du pa "Ytre> 

Ytre Enebakk 
Bensin & Service 

TIf. 09/92 44 08 

—"II 
PMMEI11 

NOROL 09-92 55 55 mobil. 094-41 469 

FYRINGSOLJE - PARAFN - ALJTODIESEL 
Konkurransedyktige priser hete áret! 

TRINTO VERKSTED AS 

IS 
m 

rnc 

r nf 

med sikring av di 
teverer innbrudds- o 

ulighet for brann....  
bofige d 	00 r 

mva. 

rio Mila. 11.10...:0....I 

n DATA-, TELE- og 
ER for liten og stor 

for ovig alt inne 
ELEKTRO N STALIASJON 

n..boI:ig/be.rift?. 

omtaessenteret Stor 

3 29 00 ML 
P.-  DIN STKXE 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL • 

w 
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

Folio Varmeservice 
v/Bjørn BradhoR, Tomter 

TIf. 9226 10 

God, gammeidags 
stor service Kr 1.320 

+ deler, inkk moms 

Na ogsà: FYRINGSOLJE 
PARAFI N 

DIESEL NA ER UTVALGET STORST 
Aprilngs6der 

Mndag, tirsdag, onsdag og fredag kI. 10.0017.00 
Torsdag W. 10.00-19.00 
Lørdag kI. 09.00-14.00 

18 
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• Isolerglass (2-3 lag) 
• Vindusglass 
• Ornamentglass 
• Laminerte ruter 

Enebakk 

Bly- og messing-
vinduer 

Spell og speilfliser 
Sandbláste motiver 
til dører 

Skyvedører til 
garderobe 

S VEIN THORSEN 
FjeIIv. 30 A 

Glass 1914 Ytre Enebakk 
TI!. 92 46 13 

• Bildeglass 
• Utskjring av dører 
• Alt av reparasjoner 
• Henter 09 bringer 

	r 

L MJLcI 
[F 

ii 
 

Datatipping! 
Gratis utkjoring av DO  

tipping og 	Iffl 
Lottokuponger. 

I Mange system 
ãvelgei 	Full 

(Ca. 75 variasjoner) 

[F Jeg kan kjore dine Fui 
[F egne system ogsá E 
EEfl 	Ta kontakt med 

19 KJELL EGIL FOSSUM 
TBI 	TIf. 02/27 34 82 

eller 09/92 81 22 
[F 

EftJi[F 

[F Vis lag and! 
RH  Du behever ikke vre ale- 

ne om kryssene pa tippe- B 
I" 

kupongen. Far du med deg 
B noen andre, kan dere eke H 
F innsatsen og dermed yin-[!1 
[F nersjansene. SA hvorfor 

ikke danne et tippelag som 

[F 
kan metes til sosialt Sam- 
vr over tippekupongen 

[F hver uke? 
Blir dere blant de 60.000 E1 
som vinner.  ukentlig, Mr 
dere jo ogsa en god unn- B 
skyidning for a sette hla I 

1!' taket! 	 E!E!1 

TIPPING 
ga mer enn 680 miHioner til [9] 

FHJ 
 idrett 09 forskning 11988. 

1ELF[91L1 

VOW 

Uilestim Hest og Hund 
Solheimsgt. 7, 2. etg., 2000 Lillestrem 

TIf. 06/81 78 80 

. 	. . . . . . \fi satser pa 

kvalitetsvarer 
- 	og god service. 

4h 

LI JEBVntE1 Willi 
 

AUTORISERT BILVERKSTED 
RUD, 1911 FLATEBY 

- bllreparasjoner 
- maskinreparasjoner 
- utleiebiler 
- dekksalg 

Kraftlinjeavdelingen og bygge- og anleggsavdelingen: Telefon 09192 89 90 

Kontakt var verksmester 
ØYSTEIN RINHAUG 
Telefon 09/928772 



RAMMEVERKSTED EIENDOMSFORM. BIL 

E Olav C. Jensen 
LJ 	MYRFARET2, I400SKLTLF.09-871457 

RORLEGGERBUTIKK 
EGEN RORLEGGERAVDELING 

All innen • Sanitar • Varme • ModerfllSerIflg 

1912 Enebakk 	Godkjent regnskapskontor 

TO. 09/92 63 03 
Postboks 24 	

KER. 

1800 Askim 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjøp din nye el/er brukte bil hos oss. 
Tlf. 8816 15 

BREVISEL 

Esso diesel, paraf in og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Roil Nssvoid 
Vestli, 1911 Flateby 

BYGO OG ANLEGG 

Jan M. Johansen 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

TIf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

,zu(aLL }uf?e oj.j/ek. oek,'te? 
Enebakk Finasenter, 1912 Enebakk 

1ff. 92 70 50 - Mobil 030/14 290 

* Saig og service av kjøle-
og fryseutstyr 

* Hydrauliske slanger og koblinger 

Svein Thorsen 
F'ellvn. 30 a, 1914 Y. Enebakk - tlf. 9246 13 

Enebakk glass 

07)1  Alt I glassarbeid 
41 

VOW 
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IF 	J%r, 	4 P..h, Ir %r 1 4= Cob 

  

RØRLEGGER 

Erling Rod A/S 

EIENDOMSFORMIDLING 

Vi ordner LAN 
for kjøper/selger 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

KjOpe eller selge 
elendom? 

Kontakt: 

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 
Bevllhngshaver1 Adv, Helge A. Tryli 
Fjellvererr 55, 1914 Ytre Enebakk 

TIf.: 09192 55 70 

INSTALLASJONSFIRMA 
WELL BRENDJORU 

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

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

Strømsljorg & 
Enersen A/S 

utforer alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - tlf. 9263 00 

Eli-AG  ' 

FRISØR 

d9S9eft- 
DAM E- OG 
	

Man.-fre. 9.00-17.00 
HEPREFRISOR 
	

Tors 10.00-19.00 
SOL - PARFYMERI 
	

Lor. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre En9bakk - tlf. 92 54 13 

Galled Nygàrd 
Flateby - tlf. 92 80 80 

Galled - innramming 

Guilmedaije i innramming i 1989 

Utsigts rammeverksted 
Alt i innramming 

Sa/gav 
medaljeskap og innrammede akvare//avtrykk 

1911 Flateby - tlf. 92 86 10 
Ogsâ kveldstid 

REGNSKAP 

) 
bkk tvne 

A/S 

Hovel Heiaas 
Regnskapskontor 

SRR.registrert 
regnskapsforer 

Landbruksregnskap - Gardsoverdragelser 
Andre n00ringsdrivende 

Dalefjerdingen, tlf. 09/92 64 33 

I.  
• Regnskap & Forretningsforsel 

Bedriftsrádgivning 
SystemAdniinistrasjon A/S AMM rR  

Gaupeveien 29 
1914 Ytre Enebakk 

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

JOHN A. ANDRESEN 

Alt innen VVS- 
arbeider til avtalte priser 

&1 Fin  

Enebakk rØrieggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØRER ALT I RØRLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

Vâglivn. 25, 1914 Enebakk - fit. 9243 54 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanit00r, nybygg og rehabilitering. 

Utlele av lensepumper, vannsuger 
og høytrykksspyling. 

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

TANNBEHANDL. 

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret. Flateby 

TIf. kI. 8.00-15.00 	 928739 
TIf. utenom kontortid 	92 80 31 

	

Kvelder, etter avtale 	 

I —_— 

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

A. NILSENS 
BILSER VICE 

TORN ERUD - Askim 

TIf.  ::  1570 

ENEBAKI( Bit VERKSTED 
Forgasser - Bilelektrisk 

Bâtmotorer 
Innehaver: Jan Haagensen 

do Enebakk Finasenter 

1912 Enebakk. TIf. 92 71 60 

Minigiaver 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 

Steinar Nordahi 

BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

TIf. 09/926543 
Mobil 094/37 548 

MAR 	
Utforer alt innen 

nybygg, tilbygg, rehabilitering 
og modernisering 

Fast pr/s 

Tømrer- og snekkerservice 
Ernst Rasmussen, 

Bakkeveien 5, 1911 Flateby 
Utforer alt innen nybygg, tilbygg, reparasjoner, 

modernisering, flislegging og tapetsering. 

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

FLATEBY DAME -00 HERREFRISOR 

Drop in eller 
	

Apent: 
timebestil ing 
	

Tirs..-tors. kI. 9 -16 
Fre. 	kI. 11 -18 

Ring 
	

Lør. 	kI. 9-14 

HE 92 8049 
	Mandag stengt 

SPESIALFORRTNINGER 	 

Laste- og personbilverksted 
pa Rud Industrifelt 

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

utfører alle typer jobber 
til en rimelig pris. 

APENT LORDAGER ETTER AVTALE 

D.FREIIAG&COAS  

Elektro - Mekanisk - Verksted 
Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrom - Svakstrom 

Bil - Elektro 

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

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TH. 92 45 58 

KVIKK RENS 

J&ztaamcL L95 KIM: 0 
Vi renser det meste: 

Dyner, saueskinn, gardiner, 
garderobe, osv. 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
TIf, 09/92 83 74 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKERM ESTER 

LASZLO FARAGO 
Grevlingveien 34, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 09/92 46 82 

GALJTE'S TRAFIKKSKOLE A/S 

Oppl.ring pa bil 

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

Klasse A - Klasse B 
Teorikw's - Kjøretimer 

Om nødvendig moter vi 
til kjeretimer i Enebakk. 

TRANSPORT 

Ingar A. Bergskaug 

Transport - Sand, 
stein og fyilmasse 
Flateby - tlf. 92 80 42 
Mobiltlf. 094/95 481 

KIL 1 KL 
PRODUSENT av selvklebende 

bokstaver - tekst-dekor 
BIL- og VINDUSDEKOR 

SKILTER og LYSREKLAME 

DEKORtext 
1914 Ytre Enebakk 

TIE 92 47 80 - 92 52 78 - fax 92 52 78 

Lennestadvo. 5 .5 	
1912 Enebakk 

GLASS 
	

SPESIALFORRETNINGER 
	

TRAFIKKSKOLE 

BYGG- OG TØMMERMESTER 

Per-Erik østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

TEGNING - PROSJEKTERING 

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

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

SKEIJSMO OYREKLINIKI( 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgârd, KjelIer 
(Skilt fra Fetvn. v/flyplassen) 

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

(DROP-IN 8.30-14. Stengt helg. 

TEPPE- ENGROS A/S 
ALT I TEPPER 

OG GULVBELEGG 

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

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

Pukk - sand 
Korn, gjodsel og krafttôr 

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

Mobil: 030/18 932 - 030/18 933 



Leikarringens drivkraft, Arild Degrum i farta pa Ignarbakke under 
Jjora°rets nissefest.. 

P-oliti- 
runden 

Blotter 
ved Râken 

Del var onsdag i forrige 
uke som en mann blottet 
seg for en tolv ârs 
gammel jente ved Râken 
i Ytre. 

Jenta kom gâende fra 
Tangenveien mot rv 155. 
Der sto en mann i 
veikanten og jenta trodde 
han sto og gjorde et 
nødvendig wrend, men i 
det hun skal passere snur 
han seg og blotter seg for 
jenta. Hun blir skremt og 
løper sin vei, men har 
etterpâ gitt en beskrivelse 
av hva vedkommende 
hadde pa seg. Han var 
iført mørk frakk og 
mørke benklr, og bar pa 
en bag eller kof fert. 

Lensmannen er inte-
ressert i A komme i for-
bindelse med personer 
som kan ha sett mannen. 
De vet med sikkerhet at 
fire passasjerer, en mann 
og Ire darner, gikk av 
bussen ved Râken 
rnellorn fire og ti over 
fire. Del gjaldt bussen 
som gikk fra Oslo 
kl.15.30. 

Disse bes kontakte 
lensmannskontoret sna-
rest. 

Biltyveri 
I løpet av helga er det stja - 
let en lastebil fra 
Thorvaldsen pa Gran. Det 
er en 85-modell Mercedes. 

Bilen er rod og hvit med 
firmelogo pa fronten og 
lasteplanet, og har 
kjennemerket AJ 23882. 
Den var ogsa pamontert en 
orangefarget heisekran 
mellom førerhuset og 
lasteplanet. 

HAndballkamper 
i Mjerhallen 

søndag 3. desember 
SFO 

Ki. 13.00 J10 
It 14.35 J12 

15.30 J12 

Enebakk - Krâkstad 

Driv 2 - Kolbotn 2 
Driv 1 - Enebakk 

16.25 G14 	Driv - Vestby 2 

17.20 K 5.div. Enebakk - Jardar 1 
18.35 M 5.div. Driv - Skedsmo 2 
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Lørdag inviter er 
Leikarringen Ignar igjen 
til julebord for pensjoni-
ster. Men denne gangen 
er det en helt spesiell fest 
man inviterer til. 
Samtidig blir festen ogsA 
en markering av at det 
arverdige huset runder 
60 fir. 
I helga var det full dugnad pa 

huset. Høstpussen matte 
unnagjøres med rydding, 
vasking og smâreparasjoner. 
Huset skal vise seg fra sin 
beste side nAr pensjonistene 
inntar det førstkommende 
søndag. 
Det hele startet den 5. 
november 1923. Da valgte 
Enebakk Ungdomslag en hus - 
komite som skulle forberede og 
undersøke mulighetene for a 
skaffe tomt til et forsamlings-
lokale for laget. Inntil da hadde 
man holdt til rundt omkring hos 
private, og i gamle herredssty-
resal, som dengang var skole - 
sal. 
Komiteen jobbet effektivt og 
samlet inn penger pa privat 
basis. Ungdomslaget satte ogsa 
opp et skuespill som ble vist pa 
forsamlingslokalet pa Flateby 
den 24. juni 1924.1 august 1927 
fikk Ungdomslaget tilbud om 
tomt av Enebakk kommune. Og 
prisen ble satt til 150. kr malet. 
Den 15. januar 1928 ble det sâ 
valgt en forberedende bygge-
komite. I den satt Erling 
Krogstad, Magnus Sundby, 
Harald Buer og Torkell Arnold 
Tande . Den endelige bygge-
komiteen ble valgt 6. februar 
1928, og i den satt Peder Enger, 
Peter Degrum, en herr Hansen, 
Torolv Syversen og Trygve 

Slette. Kjøpekontrakten pa 
tomta ble underskrevet 26. feb - 
ruar samme âr. SA var 
dugnaden i full gang. Det var 
en enestaende dugnadsinnsats 
fra medlemmene i Ungdoms-
laget. 
Isolasjonsmaterialet, som var 
leire ble kjørt med hest og kjer-
re helt inn i det som nA er salen, 
og tippet der. Grusen ble kjørt 
til pa dugnad. Og tØmmeret til 
huset ble gitt av bØndene, som 
bade hogde, skar og sør get for a 
fâ del tilkjØrt.. 
Byggmester var Hans Ode-
garden, som innredet og panel- - 
te, Johannes Abrahamsen tok 
seg av innvendig snekkerar-
beid, mens Ludvig Pettersen 
tok seg av graving, grunnmur 
og stop . Alle tok i et tak. 
St. Hans aften 1929 var det 

stor innvielsesfest pa Ignar-
bakke, som huset ble dØpt et 
par uker tidligere. 
Og det var mye fester og 
tilstelninger i arene som fulgte. 
Inngangsbiletten for gutta var 
dengang kr 2,- jentene matte 
stille opp med mat. Ellers ble 
det ogsa arrangert kurs i 
leikarring og amatørskuespill. 
Jo, det var liv i huset! 
Men interessen for Ungdoms - 
laget dabbet av, og til slutt ble 
det nedlagt. Det skjedde pa 
slutten av 60 tallet . I lovene for 
Ignarbakke var det nedfelt at 
dersom nettopp dette skulle 
skje skulle huset tilfalle bid-
ragsytere og garantister - som 
sa skulle administrere huset 
inntil et nytt lag med lignende 
formal ble stiftet. Av bid-
ragsytere og garantister ble det 
sa valgt en komite til a bestyre 
huset. 

I ârene for Leikarringen 
overtok i 1975, ble Ignarbakke 
blant annet leid boil til feri - 
ekoloni. Det blir i den for-
bindelse fortalt at da leir-
ledelsen lot det rode flagg vaie 
fra xrverdige Ignarbakkes 
flaggstang, da ble det for mye 
for huskomiteen, som sa tydelig 

ifra. Enten matte flagget fires, 
eller de matte Ut. Og flagget ble 
flil det! 
Senere ble huset ogsâ leid boil 
til en glassmester, for det 
endelig - ble forrt til 
Leikarringen Ignar.. De gikk 
løs pa restaurereingen i 1975. 
Huset var da totalt nedslitt, og 
det krevde 450.000 kroner i 
rene penger, pluss 10.000 
dugnadstimer a sette det i stand 
igjen. Fylket 	bidro med 
60.000 kroner i stØtte 
Huset matte rettes.opp med nye 
brebjelker over del hele, den 
gamle kledningen ble tatt av og 
huset isolert. Dører og vinduer 
ble skiftet, og det ble laget et 
tilbygg med garderober og toi-
letter i underetasjen. 

Dugnadsviljen i leikarringen 
var enorm. HØsten 1981 ble 
huset gjenapnet med stor innvi - 
elsesfest. 

Ignarbakke runder 60 
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