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Skal barna straffes? 
Helse- og sosialsjef Inger Haa-

gaas vii ná kjøre  hardt ut mot 
foreidre som ikke befaler for sine 
barns opphoid i kommunens bar-
nehager. Etter tre mâneders ute- 

- Jeg vii understreke at de aller 
fleste foreidre betaler for ungenes 
opphold i barnehage punktlig. 
Manglende foreldrebetaling er 
heldigvis fortsatt unntak, men 
det er faktisk foreldre med barn i 

blivelse av foreidrebetalingen, 
Ønsker Haagaas ná a fã aksept 
for at barna skal miste barne-
hagepiassen, med Øyeblikkelig 
virkning. 

tale, og det er bakgrunnen for at 
vi nd ønsker a gA hardere til 
verks, sier Haagaas. - Vdrt ene-
ste middel overfor disse foreld- 

Forts. side 9 (8) 

Politi— 
runclen 

Fant igjen 
pengeskap 

Et pengeskap som 
ble stjãlet ved et vi!-
lainnbrudd for 14 da-
ger siden, ble I helga 
funnet igjen i Gjer-
drum av en turgâer. Alt 
som var tilbake i pen-
geskapet var en del pa-
pirer, som ga tips om 
eierens identitet-. 

Fant parabol-
antenne 

En parabolantenne 
som forsvant fra Flate-
by for kort tid siden, 
ble sondag funnet igjen 
godt gjemt '1 skauen li-
ke ved Streifinn. 

de kommunale barnehagene som 
ikke har betalt plassen sin pd to 
dr. For tiden har vi over 100 000 
kroner utestdende. SA langt har 
vi ikke hatt noe pressmiddel a 
bruke for a fd foreidrene til a be- 

   

   

Flott premiere 

   

Har moren din betalt, 

da? 

Innbrudd 
Natt til lørdag var 

det innbrudd i en hi! I 
Ytre. Tyvene tok med 
seg et stereoanlegg. 
Søndag ved halv atte 
tiden var det innbrudd 
i en bil som sto parkert 
utenfor 	Ignarbakke. 	I 

Til hØyre  I bildet: Beate(Linda Grongstad) og Jens Gunnar Wilde Alfhei) med 
ytterdøra som er med over alt. Endogtil I skogen, hvor Dorthea (Viligun Gra-
ven) og Bastian (Trond Berg) dukker opp ogflnner ut at romantikken niellom 
dem er dØd... 

C'est la vie - teateret kan no-
tere seg sin fØrste suksess. Pre-
mieren pa << Gummelum >>ble 
nettopp den festen de unge 
skuespillerne fra ungdoms-
kiubben hadde drømt om. Om 
det var den flotte nye scenen i 
storstua pa Mjar som gjorde 
utsiaget, eller kjempeoppslut- 

ningen med over 200 men-
nesker i salen, skal vere usagt, 
men talentene blomstret i gut-
rende replikker og kostelig mi-
mikk, gjennom hele den 70 mi-
flutter lange helsprøe forestil-
lingen, som ogsá bar underto-
ner av alvor i seg. Dette vii vi 
hamer av!  

Se side 5 
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etter baste slqønn Du turns 
men redaksjonen nita ha navu 

Monica 

Marianne 

12 âr 10. febr. 
Mamma og pappa gratu-
lerer. 

Sent, men godt. 
Na er det overstátt. 
Vi gratulerer deg allike- 
vel. 
Du kan jo feire nok en 
kveld. 

Hilsen oss I Vignett 

Carina 

Hilde Iren 

Gratulerer med 7-ârs-
dagen 6. febr. 

Hilsen Monica, 
tante Wenche og 

onkel Oyvind 

gratuleres med 19-ârs-
dagen. 

Hilsen Inge 

Frode 
gratuleres med 
13-arsdagen. 

Fra Robert, 
mamma og pappa 

Vi gratulerer var kjoere 
bestefar 

Sigurd Johansen 
med 75-ârsdagen 9. feb-
ruar. 

Hilsen Roar, 
Sidsel og Frank 

Hvorfor gjOre 
det lett? 

N. 

forb06 iil.oIder ass retten Ill 
etter beste skjørn.Dii 
men redaksjonen ma 

i*tLendpUorIang 
an shrWe anonyint, 
a navn og adesse 

Human - Etisk 
Forbund i Enebakk 

ty 

Torsdag 9.2. 
U) 19.00, kr 25,- Critters H 
Søndag 12.2. 
B) 16.30, kr 15,- 
Fanget av indianerne 
U) 18.30, kr 25,- Critters II 
V) 20.30, kr 30,- Sweetwater 

0 

Drom ikke lenger! Din nye 
kjole tinner du blant váre 
kiesannonser!! 

Betel 
Husk ukens mØter. 

Se ann. 
Flateby kino 
Ukens filmer. 

Se ann. 
Enebakk Skytterlag 
Feltskyting. 

Se ann. 
Ytre Enebakk 
Husmorlag 
innkaller til ársmøte. 

Se ann. 
Enebakk Storband 
Konsert. 

Se ann. 
Ytre Enebakk 
Mis jonshus 
Arsmøte. 

Se ann. 
Enebakk Helselag 
Arsmøte. 

Se ann. 
Flateby Vet 
Karneval og gØy. 

Se ann. 
Enebakk Dramatis-
ke Slskab 
Premiere. 

Se ann. 

igrntt 

Gudstjenesteliste 
12. februar 1989 

(1. s. i faste): 
Mari kirke ki. 11.00: 

Fam.gudstjeneste v/ 
øvstegárd. 

Enebakk kirke k1. 11.00: 
v/Helgheim. Nattverd. 

Onsdag 15. februar: 
19.30: Fastemøte hos Henry 
Ruud, Da1e1erdingen v/Helg-
heim. 

Er det bare sparekniven 
som har rammet Enebakk 
legesenter, eller rider 
mentaliteten som <<hvor-
for gjøre det lett nâr man 
kan vre vanske- 

Utdrag fra en klient's forsøk pa 
A fá tilsendt en henvisning, 

1. forsØk 
Mandag 30/1-89: 

Trodde telefontiden var mel-
lom Id. 12.00 og 13.00 og ringte da 
Id. 12.15. Automatisk telefon-
svarer med opplysning om at te- 

lefontiden var mellom Id. 11.00 og 
12.00. Jeg forsØker igjen. 
Tirsdag 31/1-89: 

Er pa kontoret (deltidsansatt). 
Vanskeligheter med a ía ringt i 
det aktuelle tidspunkt. 
2. forsøk 
Onsdag 1/2-89: 

Er ogsà i dag pa kontoret, men 
far muligheten til a ringe 
92 63 60. Hva skjer? Jo, opptatt-
signaler pa seks forsøk!!! Jeg gir 
Opp!!!! 
3. forsØk 
Torsdag 2/2-89: 

Far dessverre ikke mulighet til 
A ringe fØr  ki. 12.05. Jeg sjanser 
og taper. Automatisk telefon- 

Av SØlvi  A.Lysfjord,  nest-
leder 

Jeg vii gjernefà opplyse 
om at det har kommet re-
aksjoner pa vàrt innlegg 
om Human - Etisk For-
bund i Vignett den 11.1. 89. 
I den aniedning Ønskerjeg 
a komme med noen til-
leggsoppiysniger , som 
man glet i nevnte artikkel. 

For detfØrste vii jeg pre-
sisere at all mottatt reak-
sjon erpositiv. Det viser at 
várt innlegg ble lest. Jeg 
tror gosâ, ut fra de hen-
vendelser som har kom-
met, at en del mennesker 
ikke vet sâ me get om Hu-
man - Etisk Forbund. Jeg 
vii derfor i korte trekk bi-
dra til a snu dette bildet. 

Human - Etisk Forbund 
er en organisasjon for 
mennesker som ubundet 
av religion vii bygge sitt 
livssyn og sin etikk pa 
medmenneskelighet, per-
sonhig erfaring,  egen kri-
tisk tenking og en opp-
fatning av verden Qo til-
vcerelsen som har stØtte  i 
vitenskapehige metoder og 
result ater. Forbundet stØt-
ter seq til FN's erkicering 
om Menneskerettighetene 
av 1948. Forbundet er 
partipohitLslc nØytralt. 

svarer. N begynner jeg virkelig a 
ía dârlig tid med hensyn til den-
ne henvisningen og lar det sta til. 
(Jeg skal jo bare ha en henvis-
ning). Ringer igjen Id. 12.40. Au-
tomatisk telefonsvarer. Al-Al !!! 
1(1. 13.30. Na ma det da vre no-
en som tar telefonen. Bingo!! RØ-
ret blir tatt av i andre enden og 
en stemme sier: <<Enebakk lege-
senter. Puh!! 

Men akk. Det var ikke lenge jeg 
var i paradiset. Utdrag av samta-
len. 
Jeg: <<Goddag, det er 	 som 
ringer. Jeg skulle gjerne ha snak- 
ket med dr. 	, men det er vel 
vanskelig pa dette tidspunkt? 
Det gjelder en henvisning.> 
Stemmen: -Ja, legen treffes 
mellom Id. 11.00 og 12.00.>> 
Jeg: <<Jeg vet det, men det er ik-
ke ailtid like lett a treffe legen i 
dette tidsrom, da jeg har gjort 
noen tapre forsØk>. 
Stemmen: De fAx ringe til-
bake i morgen.>. 
Jeg: Ja, men De skjØnner dette 
begynner a haste litt, sa kanskje 
De kan hjelpe meg. Det gjelder 
en henvisning, og jeg har en be-
kjent, hvis datter har time hos 
dere i dag, slik at hun kunne ía 
den med seg. Kan De ikke fa gitt 
Dr. 	beskj eden sa han kan gjØ- 
re den ferdig?>> 
Stemmen: Nei, det gar nok 
ikke sâ lett. For det fØrste vii le-
gen sikkert ha noen opplysnin-
ger.... Hva var det de sa det 
gjaldt?'> 

Human - etikk er videre 
et livssyn som bygger pa 
toleranse og gjensidig-
hetsfØlelse uten forank-
ring i reiigiØse dogmer. 
Human - etikeren inn-
rØmmer at det gàr en 
grense for var erkjennel-
Se. Utenfor  denne grense 
er det ingen som vet floe. 
Her ma det herske frihet 
for den individuehle tanke 
og forestihlingsevne. 

Jeg vii ogsà gjerne nev-
ne at det er plass til alle 
mennesker med forskjehhig 
religion og livssyn, ogsâ 
her i Enebakk. Og det er et 
Ønske at man visér toie-
ranse og respekterer hver-
andre for dette. Personiig 
mener jeg at man stiller 
langt rikere erfarings-
messig, dersom man har 
kunnskap i forskjeiiige 
religioner og livssyn. Jeg 
tenker her fØrst  og fremst 
pa de store verdensrehigi-
onene som livssynsun-
dervisningen i skolen tar 
for seg. 
Jger 
tanke pa vàre innvandre-
re 
JA TIL ET FARGERIKT 
FELLESSKAP, 
som Human - Etisk For-
bunch har sluttet seq til. 

Jeg: <'En henvisning.. 
Jeg ma bare innrØmme at pa 

dette tidspunkt begynte athena-
linet a pumpe ganske kraftig 
rundt i meg. 
Samtalen forts.: 
Stemmen: <<En henvisning ja, 
og navnet?> 
Jeg: <<N.N. 
Stemmen.....Og for det andre 
ffir jeg ikke gitt legen beskjed. 
Han har pasienter i hele dag.. 
Jeg: >Ja men, han har da vel 
opphold mellom hver pasient 
slik at De kan M <callet> inn til 
han med beskjeden. Og skulle 
det vre noe han lurer pa kunne 
han kanskje ringe meg? Men han 
har jo journalen min sa .... > 
<<Nei, det gâr i alle fall ik-
ke i dag. Han har pasient-
er fortlØpende.  De far for-
søke igjen imorgen. 

Hvorpâ jeg takket for 
velvilligheten og legger, 
eller rettere sagt slenger 
pa rØret uten noen hen-
visning. Mitt neste skritt 
ma da bli a forstyrre mm 
leges privatliv pa kvelds-
tid for en skarve hen-
visnings skyld. Og for or-
dens skyld, dette var ikke 
et enkeltstâende tilfelle. 

Kan noen fortelle meg 
hvor <<skoen trykker>>? 

C. Snellingen 



Larere smeller til 
med v aOrrevy 

En drØy  uke etter 
C'est la vie teaterets 
suksess med Gum-
melum, inviteres til det 
til fly premiere i stor-
stua pa Mjer. Denne 
gangen er det skolens 
egne larere som smel-
ler til med vârrevy. 
Tekstforfattere er en 
del av lrerne, men a!-
le skolens lrere er 
med i revyen pa en el-
ler annen mate. 

Rammen rundt revyen 
skulle da ogsâ vre den beste 
etter at skolen bar fatt belt fly 
scene. I den hektiske uka fØr 
C'est la vie teaterets premie-
re, ble det snekret og sydd pa 
spreng til ut i de smâ timer. 
Resultatet er en stØrre og 
bedre scene som bar fátt bak-
teppe, og nytt scefleteppe. 

InstruktØr for lremes var-
revy er Espen Dahl, drama1-
rer ved skolen. Han forteller 
at revyen er et produkt av 
stor aktivitet pa drama/mu-
sikkfronten i hele kornrnunen, 
og jubileene som star i kØ. 
Blant annet er Mjr ung-
domsskole 10 a.r i ár. Bade Es-
pen og de Øvrige aktØrene 
lover en kostelig helaften pa 
Mjr onsdag den 15. 

Her blir sleivspark til lokal-
politikere og deres vedtak, til 

jappetidens sapebobler. An-
dre tema er skole, og eller ge-
nerelle spØrsmàl i tiden. Sâpe-
operaparodi hØrer  ogsâ med, 
med Bleikfeiten og Kyssal 
som sentrale hovedpersoner. 

Vignett bar prØvesmakt 
numrene og gâr god for kval-
iteten. Her VII latterdØra bli 
slâtt pa vidt gap, og tãrene 
trifle over treffsikre replikker 

og typetegrnnger. Sang og 
musikk blir det mye av i revy-
en, som ogsâ bar sitt eget 
band. 

Inntekten 	 av 
forestillingen,som ogth spifies 
16.februar, skal gá UI innkjøp 
av teknisk utstyr til musikk 
og teateraktiviteter ved sko-
len. 

PrØvene gàr for fulit pa icerernes vãrrevy. Her 
diskuterer geskjeftige  smàrollinger nye rapestreker, 
og hvordan man lurer dagmammaer og dumme for-
eldre.... 

Kj*ent i Enebakk 

Bildet vi presenterte i Vignett nr 3 ma 
har vert vanskelig. I alle fall var det ikke 
mange som henvendte seg med riktig 
svar. Bygget var de gamle lokalene til Fl-
AS, hvor brødrene Nesheim holder til, I 
Odegárdslia i Ytre Enebakk. 

Disse ble trukket ut som heldige 
vinnere av lodd i perigelotteriet: 

Steffen Sten Jacobsen, Ytre Enebakk 

Gunnvor Haug, Ytre Enebakk, 

Margareth Torshov, Ytre Enebakk 

Her presenterer vi en ny oppgave, som 
A tror er noe enklere, i alle fall for den 
yngre garde. Hvor er dette. Vi ma ha rik-
tig svar innen tirsdag , dersom du skal bli 
med i trekningen av nye lodd i pengelot-
tenet. 

Ytre Enebakk 
misjonshus 

Arsmøte fred. 10/2 k!. 19.00. 
SØndag 12. febr. ki. 19.00, NLA-mote. 
Tale av misjonr Magnar MagerØy. Sang av mi-
sjonskoret. Gave til NLA. Hjertelig velkommen. 

 

Lsdagens te 

  

Gud ser til hjertet 

Matt 6, 16 - 18 

Fariseerne pa Jesu tid fastet to ganger i uken, og de-
monstrerte dette ved at de ikke vasket seg, og ikke 
kjemmet hãr og skjegg. Jesus hadde flere oppgjør med 
faniseerne nàr det gjaldt deres iver etter a vise ytre 
fromhet. Det var andre ting i loven som veide tyngre, 
og Jesus nevner f.eks. dette a vise rett og barmhjertig-
het. 

NA er det silk at krisenliv ogsã vil prege et menneskes 
ytre og de daglige handlinger. Men dersom det hele tar 
sikte pa a demonstrere egen innsats og oppná gunst, da 
er en pa avveie. 

Jesus opphever ikke fasten, men lØfter den inn i den 
nye pakts frihet. Faste i nytestamentlig forstand tar 
sikte pa ã.lØse oss fra den materielle verden og samle 
sjelens kraft om det usynlige og evige. Kanskje dette 
kan vre en betimelig utfordning til slappe nâtids-
kristne. 

Bj.S. 

Torsdag viser Flateby kino Crit-
ters 2. 

Critters 1 sluttet med at noen 
skraphandlere fant noen merke-
lige grønne egg i láven til fami-
lien Brown. Disse ble solgt videre 
som pâskeegg. Det de ikke visste 
var at dette er CRITTERS-egg. 

Se opp, ná bar utklekkingen be-
gynt... Eggene vokser i en enorm 
fart etter et besØk pa den lokale 
hamburgerrestauranten. Mer 
sultne enn noen gang eter de alt 
kjØtt - dødt eller levende. 

SØndagens voksenfllm er Swe-
etwater. 

Filmen viser menneskets vilje 
til a leve og overleve i et samfunn 
der verdier vi kjenner i dag rak-
ner og anarki hersker. Vi mØter 
en ung familie i byen Sweetwater 
etter den store krigen. De flykter 
til en enorm sØppelfylling hvor 
de háper pa fred og ro. PA sin jakt 
etter ferskvann oppdager de an-
dre mennesker som ogsâ bor der. 
Volden i Sweetwater sprer seg til 
sØppelfyllingen, og det ender 
med at hele flokken vender UI- 

Og barna kan glede seg til søn-
dagens barneforestilling som er 
Fanget av indianerne. 

Sams sØster Charlotte blir en 
dag kidnappet av en gjeng mdi-
anere. Faren er overbevist om at 
hun er dØd, men en natt sniker 
Sam seg i vei for selv a oppspore 
iridianerne og flnne Charlotte. 

EN NY BITENDE KOMEDIE. 
Get Ready For Seconds... 
They're Back! 

BENJE EDS wmRivu LASSE GLOvv1 

bake til Sweetwater. Heller dØ 
som et menneske, enn leve som 
et dyr... 

Han treffer pa en fordrukken 
pelsjeger som gãr med pa a lete. 
Etter en farefull ferd tInner de 
Charlotte, som er dØmt for en for-
brytelse hun ikke bar begatt. For 
a redde henne ma Sam besta en 
prove - lope om kapp med solen. 
Et nervepirrende dødslap.. 
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NM i handball 
Norgesmesterskapet i handball for kretslag 

ble i helgen arrangert i Skedsmohallen. 

E.I.F. var representert med 
3 spiliere - Kim Engvik, Elm 
Foldstad og Lise Haga. 

G-16 kom pa en fin 4. plass. 
De ble nummer 2 i sin puije, 
og gikk videre til semifinale 
mot Oslos kretslag. Romeri-
ke ledet kampen til det gjen-
sto 20 sek., da utlignet Oslo, 
og det matte ekstraomgan-
ger til for a kâre en vinner. 
Der trakk Oslo det lengste 

sträet og vant til slutt 23-19. 
Dermed ble det 3. og 4. 

piassen Romerike skulie 
kjempe om. 

Der mØtte de Vestfold, men 
i denne kampen gikk det me-
ste pa tverke for guttene fra 
Romerike, og de tapte 17-25. 

P-16 yule heist ikke uttale 
seg om sine resultater. De 
havnet til slutt pa jumbop-
lass. 

Enebakk Skytterlag 
arrangerer feltskyting pa skytebanen lØrd. 11.2. kI. 9.30 
og lØrd. 4.3. ki. 9.30. 

Styret 

4 	 ej11 

N01 ikke med 
a Nkontakte oss 

Til sammen 15 - 20 inn-
brudd i hytter og biler var 
lensmannsetatens fasit 
for forrige heig pa Flate-
by. I Ytre Enebakk dreide 
det seg om fartsbØller, 
promillekjøring og hyt-
teinnbrudd. 

Etter alle disse merit-
tene star politiet tilbake 
med to tips fra publikum 
og jobber derfor meget 
tungt nãr det gjelder a fà 
tak i synderne bak den til-
tagende smâkriminalite-
ten i kommunen. 

- Vi er belt avhengige av tips 
fra publikum for a oppklare disse 
sakene, sier betjent Per Lygârd 
ved lensmannskontoret. Han me-
ner det er kiart at noen ma ha 
sett ting som bar forbindelse 
med alle disse lovbruddene. - 
Nár det gjelder det som skjedde 
pa Flateby forrige heig, er det 
klart at alt dette ikke kan ha 
skjedd uten at noen bar sett noe. 
Deter ikke bare de som bar brutt 
seg inn som vet om dette. Pa det-
te tidspunkt ma det vre andre 
som bar fatt vite det gjennom 
venner, venninner, eller fra dem 
som bar utfØrt innbruddene. 

- Det er viktig at folk ski Ønner 
at dersom man skal M slutt pa 
den negative utviklingen, er det 
belt nØdvendig at folk ringer oss 
med tips. 
-Hvorfor tror du det er sa fã som 
tipser politiet i slike saker? 
- De gjØr  ikke noe likevel, er ar-
gumenter vi stadig borer. Det er 
ikke riktig. Kanskje gjør vi ikke 
alltid noe der og da. Men alt blir 
vurdert opp mot hverandre, og vi 
oppfordrer dem som mener de 
bar sett noe, eller som observerer 
merkelige ting, til a ringe oss 
uansett, sa skal vi vurdere ut fra 
det vi sitter inne med av opp-
lysninger hvorvidt det er viktig 
eller ikke. 

Mange unniater a ringe fordf de 
helst ikke vil bli blandet inn i 
noe. De skal vre kiar over at 
man kan godt ringe belt ano- 

nymt, eller oppgi navn og likevel 
fâ vre anonym. Ingen behØver a 
vite hvem som bar ringt, og hva 
som er sagt. 

Og dersom man av en eller an-
nen grunn ikke vil ringe selv, 
men bar sett noe man tror kan 
vre viktig, sá gár det ogsá an a 
be naboen om a ringe for seg. 

- I det hele tatt skulle vi Ønske 
at folk var mer observante i mil-
jØet, sier Lygard. - Et prosjekt 
med Nabohjelp bar vrt prØvd 
ut med positive resultater andre 
steder. Det a holde øye med na-
boen> pa en positiv mate kan ba-
de hindre forbrytelser og bidra 
aktivt til at lovbrudd blir opp-
kiart. Er man oppe en tur om nat-
ta, kan man like gjerne kaste et 
blikk ut av vinduet for a se om alt 
er i orden hos naboen. 

Foreidre bØr  vre vâkne for si-
ne barns handlingsmØnster i for-
hold til de muligheter man vet de 
bar. Har for eksempel poden mer 
penger enn det hanlhun kan ha 
skaffet seg pa lovlig vis? Har de 
plutselig klr man ikke bar sett 
fØr? Det er kiart det er vanskelig 
for mange a melde fra om ting 
man skjØnner egne unger bar 
vrt med pa, men ogsa det kan 
ha noe positivt i seg ved at man  

kanskje pa den maten kan for-
hindre at lignende ting skier 
igjen. Det kan faktisk bety at 
man skjermer ungen, selv om det 
virker tØft i fØrste omgang, sier 
Lygard. Han understreker ogsa 
at folk ikke skal dØmme etaten 
ford og ned nâr de far beskjed 
om at ting de bar anmeldt er hen-
lagt. - Henlagt betyr ikke at man 
er ferdig med saken for all tid og 
bar slettet den fra arkivene. Det 
betyr bare at den ikke er priori-
tert pa dagsordenen fordi man 
ikke kan komme videre. Men pa 
kontoret her er det sapass ama 
forhold at alle til enhver tid er 
orientert om det som skier. Vi 
snakker hele tiden sammen, og 
kommer det opp nye ting i for-
bindelse med en henlagt sak som 
er av betydning for oppklarin-
gen, kan saken godt bli tatt fram 
igjen. 

Skal vi kunne oppklare flere av 
alle de lovbruddene som skjer i 
bygda, er vi belt avhengige av 
publikums medvfrkning, og var 
innstendige bønn er derfor at folk 
ikke ma vre redde for a ta kon-
takt, uansett.om  de vurderer sa-
ken som betydningslØs, sier Ly-
g.rd. 

Enebakk kommune firmer pa 
mye rart. Tenk a gâ og melde an-
dre for søppel og bllvrak, nàr de 
ikke bar ryddet opp i sin egen 
sØppei. Det synes jeg er toppen 
pa frekkhet. Vi kan ta eksempel i 
Daleerdingen skole. Den ser vi 
hver dag. Beboerne der bar Ut-
sikt kun til bilvrak. WC er pa an-
nen manns eiendom. Og det er 
ikke engang en dusj der. Det er 
noe a betale husleie til. Det er 
stor skam. Jeg synes alvorlig talt 

Overgangen fra sterke 
til svake Ølsorter fort-
setter, og Ølforbruket i 
Norge har vrt meget sta-
but fra 1987 til 1988 reg-
net i ren alkohol. 

FØrste halvar i 1or viste en 
Økning, mens annet halvar ga 
nedgang, opplyser Bryggerienes 
Servicekontor. En Økning pa 1.7 
prosent i liter blir til 0.4 prosent 
gkning 1 liter ren alkohol pr. vok-
sen innbygger. 

01 i Masse 3, bokkØl, juleØl og 
gullØl - fortsetter nedgangen i 
1988 med 10 prosent. Disse Ølty-
pene utgjØr na under en tidel av 
samlet ølsalg. 

Mjarha11en 
P14 Enebakk II — 
Eidsvold IF 15-9 
Málscorere for Enebakk: 
Eva Beate Svendsen 6 mat, 
Linda Kjensli 2, Marthe 
Mangen 2, Sidsel Johannes- 

de f.r feie for sin egen dØr fØr de 
snakker om andre. Vi som bor 
her i Da1eerdingen bar satt var 
gamle skole hØyt,  derfor er det 
vondt a se den sâ uryddig og 
elendig. Den ligger sa hØyt  og 
fritt sá alle ser den oppa toppen 
der. Det er en kommunal bolig 
som kunne bli til mye med sine 
skolesaler. Men det skal bare 
bygges nytt na, ikke holdes noe 
ved like. Er det sânn det er? 

Annie 

søndag 
sen 2, Kine Salvesen 2, Gry 
Skulburstad 1. 

Ellers spilte: Kristin Pe-
derstad, Cecilie Gran, Jenni-
fer Tefertiller, Sandra John-
sen. 

01salget bade 
opp og ned i fjor 

Pils og lettØl Øker sine andeler. 
01 i klasse 2, som omfatter pils, 
bayer og forskjellige typer spe-
siaiOl, utgjorde i t]or 83 prosent 
av omsetningen malt i liter, mens 
lettØl rykket opp imot seks pro-
sent. 

De alkoholfrie Øltypene Zero 
og vØrterØl ruver ikke i sam-
menhengen, men det ble i alle fall 
drukket over tre millioner liter 
vØrterOl i 1988. 

Samlet. ble deL solgt 2 mij 	—; 
011 for fra medlemsbedriftene I 
Bryggerienes Servicekontor, mot 
2.17 mill. hi aret fØr.  Dette betyr 
at Ølforbruket pr. mnnbygger for-
tsatt ligger mellom 51 og 52 liter. 



- Na er lea dea na du er Ret-if e ni mamma. iykte.tnl- 
pen. 

a - 	a, 

Claus gzfter seg med handleclama, som selv pa bryl-
lupsdagen har bagen full med billige pØlser, og tar 
omsetningenfra pØlsebua som hadde bydd pa trakte-
ment i anledning dagen.. 

- Beate, ce ma pa do. Beate pynter seg for hun skal 
treffe Jens Gunnar, mens mor venter pa tur. 

kan hvile pa sine laurbr en 
stakket stund. For vi hâper og 
tro 	det 	blir 	flere 
forestillinger.— Dersom folk 
Ønsker det, vii vi gjerne spille 
stykket flere gangersa en smi-
lende Kristin Heistad, da hun 
med favnen full av blomster 
takket bade skulespillere og 
publikum etter forestillingen 
søndag. 
Kristin kan ogsá godt tenke 
seg en skoleforestilling 

Dersom det blir teaterfe-
stival til varen, blir det helt 
sikkert gjensyn.. 

Spenningen var stor foran 
premieren.Lumske strØm-
brudd rundt i bygda satte ner-
vene i helspenn. Det yule bli 
vanskelig a kjØre forestillin-
gen uten lys og lyd, som var 
rigget sâ perfekt pa forhánd, 
med utstyr fra bade Studio A 
og vârt eget Storband. Men 
det holdt. Klubbens egne 
medlemmer sørget  for mik-
sing av lyd, og det var ogsâ 
klubbmedlemmer som sto for 
lyssettingen. Klubbbandet 
Cirkus Children hadde sin na-
turlige plass i forstullingen, og 
hadde skrevet noen av lätene. 

- Handilingen? 
- Jo, visst handler stykket 

om floe. Sasom holdninger, 
fordommer, bomber og krig, 
og romantikk, og kØer og ut-
saig, og mye annet.Vi finner 
treffende karakteristikker av 
den smavu1gre husmora 

te e glitret 
i her 1 0ig ko medie 

Si var det over! Spen-
ningen, nervene, isk-
lumpen i magen. Det 
ble suksess for C'est la 
vie - teatrets aller førs-
te forestilling, << Gum-
melum >> pa Mjar ung-
domskole sØndag etter-
middag. 

Applausen fra over 
200 begeistrede sam-
bygdinger tordnet mot 
skuespillere, band, tek-
nikere og ikke minst, 
stykkets fantastiske re-
gissør, Kristin Heistad, 
og hennes ektemann og 
medhjelper med for-
estillingen, Per Arne 
Øiestad. 

Men for forestillin-
gen, fant nok en be-
givenhet sted i storstua 
pa Mjer. Den nye sce-
nen ble høytidelig  âp-
net av kiubbleder Tore 
Tidemann, som klippet 
over snora pa behørig 
vis. 

Det var i september at ung-
domsklubben i Ytre, C'est la 
vie, startet egen dramagrup-
pe, etter at dramalrer Kri-
stin Helstad hadde patatt seg 
A lede gruppa. Like etter star-
tet innØvingen av Gum-
melum. 

Det bar gatt slag i slag, no-
en har kommet, noen gatt, og 
de siste ukene har vrt hek-
tiske for bade instruktør og de 
unge skuespillerne, som na 

halsende rundt pa evig jakt 
etter de beste tilbud. Therese 
Raken spiller rollen meget 
overbevisende. Hilde Althei er 
praktfull som Jens Gunnar, 
lett forvirra, usikker og smat-
rØtt tenaring med domineren-
de foreldre og brennende 
kjr1ighet til Beate, som han 
til syvende og sist far draget 
pa til tross for klØnete fram-
gangsmate og darlig lag med 
damene. Linda Grongstad er 
herlig i rollen som Beate, sma-
frekk oversminka og med ro-
mantikk og stjerner i blikket. 
Jens Gunnars foreidre spines 
glimrende av Morten Strøms-
borg og Kristin Sydtveit. Her 
skildres den tradisjonelle fa-
der og familiens overhode 
som likevel mangler ord, og i 
hØyeste grad intuisjon. Som 
bare far stjerner i blikket ved 
lukta av kjØttkaker. Moderen 
subber rundt med hârruller 
og smarydder. Og det er helt i 
trâd med mØnsteret at hun 
blir redusert 
til lyktestolpe i rollespillet 
som skal lre Jens Gunnar a 
fá drag pa damene. 

Midt oppi alt dette, finnes 
ogsa Claus og Lydia, (Trond 
Berg og Villgunn Graven) sa-
peoperastjerner som ender 
opp i kØ pa arbeidskontoret. 
Og Villgunn er Lydia, med he-
le seg. Dum og deilig, sart og 
dramatisk. I rollen som Dort-
hea viser bun at hun ogsa kan 
spille pa andre strenger. 
Trond er akkurat sa barsk og 
glattsleika som sapeoperast- 

jerner og tyggegummikonger 
skal vre. Men' Gummelum 

gar konkurs, og Claus gár 
fra Lydia og gifter seg med 
handledama, som bar kjefta 
ut krigerne som bare tenker 
pa bomber nar det er solskinn 
og kØer over alt! Thomas 
Ramdahl og Laila Sther 
spiller krigerne. Laila Sther 
finner vi igjen i fire forskjellige 
roller. Og hun gjØr  alle like 
overbevisende. Det gjelder 
ogsa dansenummeret hun har 
sammen med Trend Berg og 
Villgunn Graven. Koreogra-
fien har de selv statt ansvarlig 
for. 

Hva mer kan sies? Catrine 
SiljebØl er fin som liten jente 
med 	forkjrlighet 	for 
pØlser,Hun dukker opp over 
alt,med dokkebagen sin, selv i 
kØen pa arbeidskontoret.. 

Og gjennom hele forestillin-
gen reklamerer tyggegum-
miselger (Henriette Birch)for 

Gummelum " som altsa li-
kevel gar nedenom. Og for-
telleren i Else Kathrine Tide-
manns skikkelse vrikker seg 
ut og inn pa scenen i aletrangt 
sort,himler med øynene og er 
deilig pa umiskjennelig sør-
vestlandsdualekt. 
Else finner vi igjen i rollen 
som mora til Beate, som Else 
gjØr til nordlending. 

Den rode rosen til hver og 
en av skuespillerne etter for- 

estilhingen kurine ikke vre 
mer fortjent. 

Hva sa med framtiden. G.r 
man i gang med aye stykker? 

- Dersom deter vilje og lyst, 
og vi far personer som er vil-
lige til a dra lasset sammen 
med oss, gar vi gjerne i gang. 

Kanskje kan det blu en arviss 
tradisjon. Men vi ma ha noen 
som kan ta ansvaret for alt 
det som skal til for en opp-
setning, lys, lyd, o.s.v. 

Men finner vi folk som vil hjel-
pe til, gar vi gjerne 1 gang, suer 
Kristin Heistad. 

Claus og Lydia 



- Det verste er a sitte pa gjerdet a vente, sier banksjef 
Hdkon Wahl. 

68 arbeidsløse 
Ved utgangen av januar ble det ved Ar-

beidskontoret for Nedre Romerike regist-
rert 68 helt arbeidsløse i Enebakk, 42 
menn og 26 kvinner. Dette er 17 flere enn I 
desember 88, da de tilsvarende tall var 51 
belt arbeidsløse, 36 menn og 15 kvinner. 

Gar man tilbake til januar i )or, var det bare 
13 arbeidsledige i var kommune, ni menn og fire 
kvinner. Det har altsá vrt en Økning i arbeids-
ledigheten 1 Enebakk pa nesten 400 % i lØpet av 
det siste aret, og 33,3 % bare den siste mneden.' 

Nar det gjelder ledighetstaJlene for ungdom, 
er disse ikke kiare for Enebakk foreløpig, sier 
avdehingsheder Gerd Seierstad ved Arbeids-
kontoret, men bekrefter at det samme forhohd 
antagehig gjØr  seg gjehdende for Enebakk som 
for alle andre kommuner. 

Arbeidsiedigheten blant ungdom i de 11 Ro-
merikskommunene som Arbeidskontoret pa 
Nedre Romerike ornfatter, steg med 109 Ira de-
sember til januar. 

Okt press pa' 
sosial- 
kontoret 

Okningen i antall kilenter som mottok 
Økonomisk sosialhjelp i Enebakk i 88, var 
pa 62 prosent i forhold til 87. Gár man til-
bake til 86, er Økningen pa 100 prosent. 

De fleste av dem som mottar Økono-
misk sosialhjelp, far hjelp til utgifter til 
mat, kher og bolig. 

222 personer i Enebakk matte i flor fA hjelp 
fra sosialkontoret for a mestre sine utgifter. 187 
var tallet 137 og i 86 var det 104. 
- Ikke bare Øker taflet pa personer som tren-

ger Økonomisk sosialhjelp drastisk, sier sosial-
heder Knut Johnsen; men flere er avhengige av 
hjelpen 1 lengre tidsrom enn tidhigere. Og hver 
enkelt koster ogsa mer enn fØr.  Blant annet 
fordi renter og bokostnader gar opp. Det endeli-
ge Økonomiske resultatet for kommunen bhir 
derfor drastisk, sier Johnsen. 

6 	  
Banksjef Hâkon Wahl: 

V  0  er en naturlig del 
av familiens okonomi 
Dystre tall fra sosialkon-
tor og arbeidskontor og 
lensmannskontordoku-
menterer at flere og flere 
enebakkinger har fãtt en 
tØffere Økonomisk hver-
dag. Regninger som hoper 
seg opp, renter man ikke 
greier a hanskes med, in-
kassokrav og rekomman-
derte pâkrav fØr utpan-
ting og tvangsauksjon er 
fenomener stadig flere 
brave borgere stilles 
overfor. Over mange sen-
ker hápløsheten seg, med 
handlingslammelse og 
fortrenging som resultat. 

- Og det gjØr ikke saken bedre, 
sier banksjef Hâkon Wahl i ABC 
- bank Enebakk. Han antyder at 
for en del er det ikke sikkert at si-
tuasjonen behØver a vre sá hap-
lØs. Kanskje finnes veier ut av 
uføret. Kanskje finnes ordninger 
som kan hjelpe den enkelte til a 
komme ut av krisen med beina 
PA jorda og boligen i behold. 

- Det kan lØnne  seg a ta en prat 
med banken om tilstanden, og fa 
râd og veiledning. Vi er en natur- 
lig del av 	iies *onorni, 
framholder Wahi. 
- Kanskje kan vi ikke hjelpe 

S yssel setting stiltak: 

Arbeid 
for trygd 

Reglene for det nye sysselset-
tingstiltaket <<Arbeid for trygd> 
er nâ kiare. Forskriftene ble 
godkjent i statsrãd fredag. 

Tiltaket gjør at arbeidsiedige  

Og vi kommer sikkert til a opp-
leve tilfeller hvor folk til syvende 
og sist ma forlate hjemmet sitt. 
Men uansett kan banken vre en 
samarbeidspartner i en vanske-
hg situasjon,oghjelpe folk til a 
komme best muhig ut av ufØret. 

- Er det mange som ikke greier 
A betjene sine lan, og hvor stort 
er dette problemet butt for bank-
en? 

- Ikke sâ veldig ille her hos oss, 
og vi har ikke hatt betydelige tap 
enna. Men det er ingen grunn til 
AL legge skjul pa at mengden av 
avdrag som ikke betales Øker 
drastisk. Arsakene kan vre 
mange. Vi har vrt igjennom en 
periode med lett tilgang pa ian. 
Kapitalformidlere utenom de 
tradisjonelle institusjonene fan-
tes pa omtrent 
hvert gatehjØrne. For hver krone 
de kunne lane ut var det penger a 
tjene. Kunden brydde man seg hi-
te om, bare vedkommende kun-
ne stifie rimelig sikkerhet for IA-
net. Personhig syntes jeg ikke om 
det som foregikk, men bankene 
ble ofte med pa karusellen. Det 
ble et press for a overleve. Resul-
tatet er at mange kunder sitter 
igjen med dyre markedslãn for-
midlet gjennom mange ledd. 
Samtidig er forutsetningene som 

kan utføre samfunnsnyttig arbeid 
i stedet for a vre passive trygde-
mottakere. Etter de nye forskrif-
tene kan tiltaket nà brukes i kom-
muner og fylkeskommuner. 
Kommunal-departementet arbei-
der ogsâ med a fá det igang innen 
ideelle organisasjoner og i det 
private nringsliv. Det vii imid-
lertid kreve en lovendring. 

Mâlgruppen for tiltaket er i 
første rekke arbeidsiedige over 
25 âr med dagpengerettigheter. 
Deltakerne vii bruke av  

var grunniaget for laneopptaket 
ikke lenger tilstede. Forventnin-
gene til rentefradrag er ikke inn-
fridd, lønningene har ikke steget 
i samma grad som man gjorde 
regning med. 

- Det er betegnende for situa-
sjonen at de fieste henvendelsene 
vi far Ira folk med problemer med 
A a endene ihop, dreier seg om 
refinansiering. 

- Far man problemer med a be-
tale sine regninger, renter og av-
drag, er det a sitte pa gjerdet og 
vente i alle tilfeller den dárligste 
hØsningen, sier wall. A la til-
standen ga sá langt at man fr 
trussel om tvangsauksjon hen-
gende over seg er darlig Økono-
mi. Da er det bedre a selge huset i 
kontrollerte former, fØr  det kom-
mer sâ Iangt. Her kan banken 
vre en nyttig saniarbeidspart-
ner for a komme best mulig ut av 
det. Det er ailtid nyttig a ta kon-
takt med kreditor nar man ikke 
kan betale. Lar man det skure og 
ga, palØper  nye utgifter. 

- Hva kan banken konkrert 
gjøre for a hjelpe folk som ikke 
kiarer a betjene lanene sine? 

- Vi kan kaiskJe glen avdrags-
fri periode. Vi kan se pa mulighe-
tene for a samle boliglanene i et 

80-ukersrammen for arbeids-
ledighetstrygden. 

Arbeidsoppgavene skal vre 
ekstraordinre og ikke fortrenge 
ordinr virksomhet og sysselset-
ting. 

Tiltaket innehoider 4 dager 
sysselsetting og 1 dag i uka til a 
søke arbeid, søkejobbkurs, opp-
Iring o. I. 

Den som er med pa tiltaket, vii 
fá 8.000 kroner i IØnn i mAneden 
- som dekkes av staten. Gjen-
nomsnittiig dagpengeutbetaling  

han, og komme ut av det med la-
vere utbetahinger na, men fordelt 
over lengre tid. Vanligvis er 
toppfinansieringen av boligen 
kortsiktige lan med hØyere  rente. 

- Fordi vi vet hvor tøft det er 
for mange i disse tider, kommer 
vi ogsa til a legge om vare rutiner 
nar det gjedler vâre krav overfor 
kundene. Tidhigere praktiserte vi 
tre purringer, inkassobyrá og en-
dehig trussel om tvansauksjon. 
Denne prosessen gikk auto-
matisk. 
NA vil vii stØrre  grad ogsa ta di-
rekte kontakt med kunden bade 
skriftlig og pa telefon. 

Mange bØr na i den nye situa-
sjonen ogsa selv aktivt ta sin 
egen situasjon opp til vurdering. 
Sette opp et budsjett, M oversikt 

for belt ledige er om lag 6.000 
kroner i màneden. 

Arbeidsgiveren ma selv dekke 
sosiale utgifter og feriepenger. 
Staten kan derimot dekke 75 pro-
sent av andre utgifter (driftsutgif-
ter). Maksimait driftstilskudd er 
4.200 kroner (pr. deitaker pr. 
mãned). 

Dette tiltaket vii erstatte det 
tidligere kommuneprogrammet.  

over hva man har rád til, og hva 
man ma unnvre ut fra de for-
eliggende forutsetningene. 

- Frykter du ikke kØ I banken 
nar du gár ut med dette. Kanskje 
mange oppfatter det dithen at 
tar man kontakt med banken vil 
alle Økonomiske problemer bhi 
lØst? 

- Det tror jeg ikke. I sá fall Mr 
vi innfØre timebestilling. KØ fra 
de som burde ta kontakt tror jeg 
nok ikke det bhir. 
Ellers er det en ting jeg ser som 
svrt viktig nár det gjedler sam-
taler med banken for a fume fram 
til lØsninger pa Økonomsike 
problemer, og det er at begge ek-
tefellene kommer. Det er viktig 
at begge parter er innenforstátt 
med de avtaler som inngas,sier 
Wahl. 

Bl'l* 
fodder 

I EDD 
BARNA 

TIf:(02)4l 4635 



—Tomtene er allerecle nummerert. Det er bare for inter-
esserte kjopere a rusle rundt og se seg ut Ønsketomta, 

sier teknisk sjef Torgils Opedal og Toimteselskapets le-
der Carsten Barb 01. De viser stoltfram tomt nr 11. 

Pa Block Watne omrO..det er antallet tomter redusert 
til 10. 

Tomteselskapets leder og teknisk sjef ved enden av 
SlOssàsveien. Bak dem tillegsomràdet hvor det skal bli 
plass til seks nye eneboliger. 

1Iijutt 

Nyl 
Utlysingen av de 17 

første eneboligtomtene 
pa NYlende er like om 
hjørnet. Alirede nâ kan 
interesserte tomtekjØpere 
befare omrâdet og se hvil-
ken tomt de kan tenke 
seg. Tomtene er nemlig 
nummerert og helt klarg-
jort. Det eneste som for-
elØpig ikke er klart, er 
hva tomtene kommer til a 
koste. Tomteprisen vii 
foreligge nâr den teknisk 
- Økonomiske planen er 
kiar 

- Vi regner imidlertid med at pri-
sen vii havne omtrent i samme 
leie som pa Bergskaugjordet pa 
Flateby, sier Tomteselskapets le-
der Carsten BarbØl. Det vii Si 250 
kr pr kvm. 

Forutsatt at man blir ferdige 
med den teknisklØkonomiske 
planen, skal det holdes et orien-
teringsmØte for interesserte kjØ-
pere 2. mars. Her vil representan-
ter fra RBBL, Husbanken, Block 
Watne, entreprenØren og teknisk 
etat delta, og der hâper man a 
kunne gi den eksakte tomte-
prisen. 
Gâr alt etter planen er bygg- 

Byggstart i april? 1 
start like over páske ingen umu-
lighet, mener teknisk sjef Torgils 
Opedal 

Da reguleringsplanen for Ny-
lende i sin tid ble vedtatt, enga-
sjerte Tomteselskapet Block 
Watne til a detaljprosjektere om-
radet. Flanen inneholdt opp-
rinnelig 46 eneboligtomter til-
hØrende Tomteselskapet, et om-
rade RBBL skal bygge ut med 
rekkehusleiligheter og 19 ene-
boligtomter tilhØrende Block 
Watne. 
Haug EntreprenØrforretning fikk 
kontrakt pa anleggsarbeidene. 

Underveis i marsjen kam man 
imidlertid til at en del av torn-
tene var svrt store. Spesielt tire 
enboiigtomter pa tilsammen 4,3 
daa. De ble avsatt til alternative 
boliglØsninger. For dette omra-
det har husbanken laget en for-
elØpig planskisse beregnet pa 
samordnet selvbygging av 10-12 
smâhus hvor man kan oppna 
maksimal husbankfinansiering 
fordelen av serierabatter ved fel-
les innkjøp.  Tomteselskapet reg-
ner med byggstart i 1990 for dette 
prosjektet. Det man na venter pa 
er en detaljert planlØsning fra 
Husbanken. 

Det har ogsa butt andre end-
ringer i de opprinnelige planene 
underveis. Grunnbruddet pa 
Block Watne delen av Nylende, 
medførte nye grunnundersØkel-
ser, som til syvende og sist resul-
terte i at bare 10 av de opprin-
nelige 19 Block Watne tomtene 
blir bebygd. De ni siste ligger i et 
omráde med stor dybde til lell, 
og kvikkleire med over 60 pro-
sent vann. Det har vrt fØrt  for-
handJinger med entreprenøren 
om a ía redusert kontraktssum-
men pa bakgrunn av dette, og 
teknisk sjef Torgils Opedal opp-
lyser at man har lykkes med det-
te, og at kontraktsummen an-
tagelig blir redusert med rundt 
800.000 kroner. 

Ellers har Tomteselskapet sØkt 
om a ía utvide sitt omráde med 
et areal tilsvarende 6 enebolig-
tomter i forlengelsen av SlØs-
sâsveien, og formannskapet ved-
tok mandag kveld enstemmig a 
irnØtekomme denne sØknaden. 

Dermed vil tomteselskapet dis-
ponere 51 eneboiigtornter, pluss 
de 10— 12 tomtene for smáhusbe-
byggelse beregnet pa samordnet 
selvbygging. Hver av disse torn-
tene er pa rundt 400 kvm, og 
kommer dersom kvm.prisen blir 
250 kr til a koste 100.000 kroner 
Boligene er beregnet pa ungdom 
med beskjeden egenkapital og 
betalingsevne. Husene er plan-
lagt som frittliggende eneboliger, 

kjedet sammen med carport/ga-
rasje, Hver bolig far sin egen ha-
ge, andel av feilesareal, gjeste-
parkering og lekeplass. Kom-
munen vil formelt stá som bygg-
herre for dette feitet til det er 
ferdig utbygget. Etterpa blir del-
takerne i prosjektet selveiere. 

Anleggsarbeidene i Nylende 
startet i juni 88, og man regner 
med a vre ferdig i septJokt. 

Opprinnelig var det fastsatt en 
anleggsperiode pa 18 maneder. 

Det vil si at man skulle vre fer-
dig i desember 89. Med andre ord 
ligger man et par mâneder fØr 
skjerna med anleggsarbeidene, 
sier Torgils Opedal, og legger til 
at man kunne vrt enda tiduige-
re ut med fØrste  utlysning der-
som man ikke hadde fatt grunn-
bruddet pa Block Watne delen. 



Morsdagsbuketter 

Ira kr 29.- 
Oppsatser og grupper 

Husk vi sender over hele verden. 

F[.AT[BY BLOMST[R 
TH. 92 85 44 

Basket 
nr. 34-45 

A390 "  
Vi har ogsá mange 

MORSDAGSGAVER 

If) 	 I1?I9 
izcz'-czma J 

FLATEBYSENTERET Apent 	kI. 10.00-17.00 
Tit 09/9283 74 	Fredag 	kI. 10.00-18.00 

Lørdag 	kI. 9.00-14.00 

I 

::n 

Gavetips til 

MORSDAGEN 
Ballograf kulepenn og blyantsett 

For kr 94.50 ná kun kr 69 0  
Mange gode bøker fra kr 3450 

Husk kort til morsdagen 

Flatebysenteret - TIf. 92 87 21 

MORSDAG$- 
TILBUD 

TV- 
kanner 	kr 79. 
Stryke- 
brett 	kr1351 
Brod- 
rister 	kr218. 

OGG I 
1914 V. Enebakk - hf. 92 52 95 

MORSDAGS- 
KAKE 

fra 

kan fâes hos 
folgende 

forhandlere 
I distriktet: 

Loken 
Matsenter 

Kâres 
Dagligvare 
Vik Handel 
Tores Mat 

Haalands Eftf. 
Ivar Vardeberg 
Bolseths Eftf. 

Broholdt 
Kolonial 

8 	 

MORSDAG 

Husk mop 
med en presang pa sondag 

Best/lung 
av morsdagskake mottas 

5var 'l)ar4cherj 
1912 ENEBAKK - TLF. 926048 

Til morsdagen 
Mye nytt i gensere 

fra kr 1980- 

Nâogsà 
Apent 	 10-17 
Fre. 	  10-18 	 Gosh kosmetikk Lør. 	9-14 

Flatebysenteret - TIf. 92 86 74 

I Føhnere - Krolltenger 
Lady shave 

Reisestrykejern 

Microbølgeovner 

fra kr 15000 

— — 	—  
Morsdagstilbud 

Kjeden av autoriserte 
elektroinstallatorer 

cS1t0miIt 	 ?Lten At 
1912 ENEBAKK - TIf. 09/92 63 00 

I 

- 

I 

Bjerkevn. 1, 1911 Flateby. TIf. 09/92 82 01

o  

SOLHEIM RESTAURANT 

01- og vinrett 

Gratulerer alle mødre 
med morsdagen son. 12. feb. 

Spesielt ti/bud: 

Vi serverer pa morsdagen 

Kobe buff m/salat + potet etter ønske 

+ is m/varm sjokoladesaus og kaffe 

124.- 
Fliers en rik meny som bestir av 

spanske og italienske fetter 

Vi oppfordrer alle barn og fedre: 
frigjor mor fra kjøkkenet 

Spander en koselig middag 
pa hele familien 

Velkommen til oss 

Apningstider: 
Man.-tors. 	  fra kI. 12.00-22.30 
Fre.-lør. 	  fra kI. 11.00-01.00 
Søndag 	  fra kl. 13.00-21.30 

1..ØRDAG DISKOTEK 
OBS! Vi tar imot Iukkede seiskap og bestilling av 

mat for levering. 
Snitter - koldtbord mm. 

MORSD G 

E I I-Arm 

aA' SM., 
Myrrra: 

Ny og bedre negiforsterker for alle 
typer negler - ankommet Norge. 

Selskapsfine negler kan du là med 
Nails by Lamplight. 

Eller nà ogsâ med Glassfiber. 

Apent hver kveld. 



more,. 	FRIUNDERVISNINGEN 
ISKI 

FOLELSER OG 
KONFLIKTBEHANDLING 
Forelesning over 4 kvelder, fØrste gang torsdag 23. fe-
bruar ki. 18-21 pa Ski ungdomsskole, rom 33 i sidebygn. 
Kursavgift: Kr 450,-. 
Foreleser: Dr. John Berglund. 
Temaer som blir gjennomgâtt er konfliktbehandling, de-
presjoner, selvbild og egenverd, sorg og tapsopplevelser, 
frykt og angst, <<tØmming av vonde fØlelser, nar fortiden 
plager, ápenhet og passivitet, nrt forhold, selvsabote-
ring m.m. 
Disse forelesningene bØr ingen gâ glipp av! 

MORGENDAGENS LEDERE 
Dagseminar fredag 24. februar kl. 9-16 i Ski Restaurant 
& Seiskapslokaler. 
Seminaravgift: kr 690.- ink!, en god hunsj. 
Foreleser: Dr. John Berglund. 
Hvordan skaffe seg psykologisk selvinnsikt og kom-
petanse til bedre a ta vare pa mennesker i bedriften eller 
organisasjonen? 
Hvordan skape energi, pâgangsmot, arbeidslyst og en 
optimistisk hoidning, redusere sykefravr pga. stress og 
psykosomatiske lidelser? Seminaret belyser hoidninger 
og fØlelser av betydning for egenomsorg, effektiv med-
menneskelighet og konfliktbearbeidelse. 
Meld deg pa nâ! 
Pâmelding til Friundervisningen i Ski, tlf. 09/87 34 57 
man., tirs. og tors. mellom Id. 10 og 13. Aut. tlf.svarer 
utenom kontortid, eller til postboks 282, 1401 Ski. 

Enebakk Dramatiske Slskab 
inviterer til 

premiere pa Vannmannen 
pa Flateby Samfunnshus 
fredag 3. mars W. 20.00. 

Forestillingen spilles ogsâ følgende dager: 
Lørdag 4. mars W. 16.00 og kI. 20.00. 
Tirsdag 7. mars kI. 20.00. 
Fredag 10. mars kI. 20.00. 
Lordag 11. mars kI. 16.00 og kI. 20.00. 

Billettsalget er I gang. 
Billetter er Iagt Ut hos Káres Dagligvare, Vardeberg og 
Oyeren Bensin og Service. 

Billettpris kr 75,-. 

• Optisk synsprøve 

• Kontaktlinser tilpasses 

• Timebestilling 

As 	Ski Optiske 

L*&A 4 
Princesshuset, 1400 Ski 
TIf. 09/87 05 24 

Moervn. 7,1430 As 
TIf. 09/94 04 67 

TIL LEIE 

Leilighet til We 
i 2. etg. i villa i Kirkebygden, 2 rom - kjØkken og bad, fel-
les inngang. Ikke røker. 

Tif. 09/92 60 06 

2-roms leilighet 
50m2, til leie i Kirkebygden fra 10. feb. -89. Kr 2 500.-
pr. mnd. Depositum. 
Ring 92 64 20 mellom ki. 20.00 og 24.00. 

Hjertelig takk 
for oppmerksomheten ved min 85-5.rsdag. 

Ole Haug 

UNDERHOLDNING 

Enebakk Storband 
Konsert pa Mjr U.S. lørdag 11. feb. -89 ki. 
17.00. 
MØt Per Nyhaug, Finn Westby og bandets 
egne vokalister og sohister. (Se tidi. an-
nonse). 

KUNNGJORINGER 

Nasjonalforeningen 
T Enebakk Helselag 

avho1der ârsmøte mandag 27. febr. Id. 19.00 i gml. Her-
redshuset. 

Vanlige ârsmøtesaker. 
Medlemmer velkommen. 

Styret 

~,~,~
Apsmote 
Ytre Enebakk Husmorlag 

\- -V 
innkaller til ársmøte pa Ytre Enebakk skole, 
mand. 13. mars ki. 19.00. 

Forsiag til ârsmøtet ma were styret i hende innen 27.2. 
Kun medlemmer har stemmerett. 
Velkommen. 

Styret 

Anbud ønskes 
til reparasjon av et gammelt vaningshus. 

B.M. 1.89 

Flateby Vel 
arr.komité skal ha karneval og goy for de yngre pa Flate-
by Samfunnshus lØr. 11.2. Id. 13.00. Alle med kostymer 
far en liten overraskelse. 

ENEBAKK KOMMUNE 

Flateby 
familiebarnehage 

Med forbehold om formannskapets godkjenning er stil-
ling som assistent i famiiebarnehagen (<<familiedag-
mon-far>>) ledig fra 1.3.89. 
Famiiebarnehagevirksomheten er en kommunal insti-
tusjon, men virksomheten er lagt til det enkelte, god-
kjente hjem. Barnehagen er for barn i aideren 0- 3 ár, og 
hver dagmor/-far kan ha 4 barn i fØrskolealder, egne barn 
under 7 Air medregnet. 
Den som ansettes far vanhige kommunale anséttelses-
vilkâr, men ikke pensjonsordning dersom man mottar 
bare 1 barn. 
AvlØnning som barnehageassistent i lØnnstrinn 10 - 17 
med topplØnn etter 16 ars ansiennitet. Tidligere yrkes-
praksis godskrives, og omsorgspraksis som hjemmev-
rende med inntil 6 ar. 
Mottak av 4 barn tilsvarer full stilling, 3 barn tilsvarer 
80% av full stilling, 2 barn 60% og 1 barn 40%. Manedslønn 
for full stilling i lØnnstrinn 17 er for tiden kr 10 749,83. I 
tilegg gis det kompensasjon med kr 604,- pr. barn pr. 
mnd. for kost, shitasje pa hus etc. som en skattefri Ut-
giftsdel. 
FamiiedagmØdrene/-fedrene palegges en arbeidstid pa 
45 t/uke, hvorav 5 t/u avspaseres i forbindelse med ferier 
og hØytider. Det gis 50% overtidstillegg for 2,5 t/uke. 
Det gis praktisk og pedagogisk veiledning for den som 
ansettes. 
Nrmere opplysninger og søknadsskjema fás ved hen-
vendelse til Enebakk kommune, helse- og sosialetaten, 
tlf. 09/92 60 60, eller til styrer Karin SØgaard, tif. 
09/928588. 
SØknad vedhagt kopi av bekreftede attester og vitnemâl 
sendes Enebakk kommune, personalkontoret, 1912 Ene-
bakk, innen 20. februar d.. 

NOW 
Utslipps- 
tillatelse 
Bygnirigsrádet har innvilget sØk-
nad om utslippstillatelse fra Odd 
Nordby for eindommen gnr. 42, 
bnr. 3 Nordby pa Hammeren 
Eiendommeri ligger i omrâdet 
som er satt av I kommuneplanen 
til landbruks, natur og friluft-
somráde, men i sone A, hvor det 
kan gis tillatelse til spredt bolig-
bebyggelse. 
Eindommen ligger I det omrâdet 
hvor kommunen har fâtt ramme-
avtale for enkeltutslipp. 

Betingelsen for utslippstillatel-
sen er at anlegget skal utsytres 
med fosforferrnng, og avlØpsvan-
net skal ledes i lukket ledning til 
nrmeste bekk. 

Nei til 
bruks- 
endring 
May Reidun Pettersen har 
fátt avslag fra bygnings-
râdet pa sin søknad om 
bruksending fra hytte til 
boligformâl for gnr. 91 
bnr. 400, Bakken i Ytre 
Enebakk. 

Eiendommen som hytta ligger pa 
ligger innenfor det omrãdet som i 
kommuneplanen er avsatt til 
landbruk - natur og friluftsfor-
mãl. I planbestemmelsene for 
kommuneplanens arealdel er det 
sagt kiart ifra om at innefor dette 
omrâdet kommer det ikke til a 
bli tillatt fly bebyggelse, og heller 
ikke vesentlig utvidelse av be-
stâende bebyggelse som ikke er 
ledd i tradisjonell landbruksdrift. 
Siden dette omrâdet i tillegg lig-
ger innenfor det forurensingslo-
vens forskrlfter definerer som 
tettbygd strØk, har komrnunen 
heller ikke rammeavtaler for en-
keltutslipp her. 

8 
rene hittil har vrt a sende saken 
til inkasso. 
PA forespØrsel om hvorvidt so-

sialkontoret burde har vrt kob-
let inn i bildet fØr slike drastiske 
tiltak eventuelt iverksettes, sva-
rer sosialleder Knut Johnsen at 
han ikke har kommentarer til sa-
ken. 

Heller ikke helse- og sosialsty-
rets leder Eva Ek yule uttale seg 
om helse- og sosialsjefens forsiag 
mandag kveld. Det er helse- og 
sosialstyret som avgjØr om eta-
ten skal fâ adgang til a frata bar-
na barnehageplassen nãr foreld-
rene ikke betaler for plassen. 

9 



?INSEMENIGHETF.N 0 TEL 
Ons. 8.2. ki. 19.30: Menig-
hetsmØte. 
Fre. 10.2. ki. 19.00: Ung-
domssamling hos Sol og 
Roar Eriksen. 
LØr. 11.2. ki. 16.00: Bi-
beltime. Tema: Rail til 
tjeneste. Juan Casseres. 
SØn. 12.2. ki. 10.00: SØn-
dagsskole. Ri. 18.00: 
Hornorkesteret. 
Alie velkommen. 

10 	- 
RELIGIOSE MOTER 

TIL SAWS 

Brukte vinduer 
2-lags isolergiass. Ukurante 
mâl. Selges. 

Henv. HE 09/92 63 00 

Emmaijunga 
bagvogn 
VinrØd, pent og lite brukt. 
Selges for kr 600,-. 

Ring Of. 09/92 70 14 

VI UTFORER ALT 
I BILREPARASJONER 
Clutch - eksosanlegg - bremser 

til taste priser 

Alie merker - raskt og rimelig 

SKI AUTOSER VICE 
AUTORISERT BILVERKSTED 
lndustrivn. 34, 1400 Ski 

TIf. 09/87 27 35 
Mand.-fred. 08.00-17.00 

Lord. 10.00-14.00 

t4unwacq 
tllu MR9 

Citroën 

Citroën 

Fiat Ritmo Fiat

Lada 

Rover 

84-modell 	  

84-modell 	  

86-modell 	  

84-modell 	  

79-modell 	  

BX14 
	59-600-- pris kr 

16RS 
	74.600M- pris kr 	I 

74 
. 

85S 	
'2 pris kr 	I 

2107 
pris kr 35MOm- 

2600 
BOR 

t1fl 

SEES 

- 

- 

M 6d OF 	4/ 
Trippestad, Askim. TH. 88 28 30 

Vedlikeholdsservice 

VW og Audi 

Eiere av eldre VW og Audi 
Til og med 1983-mod. tilbys i ukene 

5, 6 og 7. Full km-service etter 
fabrikkens vedlikeholdsskjema. 

kP120000  
(ordinr pris ca. kr 2200.-) 

I tillegg far du GRATIS vite bilens tilstand. 
Ring oss for tirneavtale ná! 09-87 2165 

Folio BilsenterA/S 
Asveien 9. 1400 Ski - TIf. 09/87 21 65 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 

• AUTODIESEL. 

Folio Varmeservice 
v/Bjorn Brodholt, Tomter 

TIf. 9226 10 	(I) 

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO 

TIL 
EN 
PRISAV 

900 millioner 
I tippepremier 
ble utbetalt i 1987. 
Fotballtipping er Norges 
største pengespill og 
utbetaler flere millioner 
I pengepremier enn 
noe annet lands-
dekkende spill. 

TIPPINGf 
ga 719 millioner til idrett 
og forskning i 1987. 

Hver fredag M. 18.30 
Stedet er selvfølgelig 

Østfold 
BILAUKSJON • Askim I 

TIf. 88 08 96 

Folio Bilsenter A/S 

TILBUD 

V'A' G 

Audi 

Vi inn frir 
dine 
forven tninger... 

* Vi kommer'hjem til deg for a ta màl 
* Gir gratis planØsning/prisoverslag 
* Omarbeider gjerne lØsninger 
* Gir finansbistand 
* Vi bar rØrlegger, elektriker og montør 

Folio 
bad og kjøkkensenter a/s 
ASvN. 113 	 TLF. 09/87 20 59 

'I 

1400 SKI 
	(REI) 	 

gjet hjemm8f tnvellgere 

Ski 
BcgravclscsbvM 

CHR STENSRIJD EFTF. i. 

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

Hele dØgnet 

Vi kommer 
i konferanse 

Onlner alt 

Follodistriktets byrli 
gjennom 60 Ar 

H-vinduer 09 doper 
Strømmen heve-/skyvedor, 
Strømmen sikkerhetsdør, fast 
vindu, kjeltervindu, blyglass-
vindu, tundorer, sprosseram-
mer, Sweedor utgangsdorer 

Be om ti/bud: 

Diva A/S 
1820 Spydeberg. lit. 09/8374 50 

HAR DU DE RIKTIGE 

LANDBRUKSFORSIKRINGER? 

Ring eller stikk innom og spor etter 
en av oss - sa kan vita en skikkelig 
gjennomgang av dine Iandbruks-
to rs i k ringer. 

FORSIKRING 
vIB.JORG FREMO Solhe'msgl 12. . 2000 LillesIrem TIf 06/81 81 01 
v/RONNHAUG LOKKE Para'.sen . 400 Ski . III 02a7 05 51 



NOW 	11 

I 

FRISØR MURERE RØRLEGGER 

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

'Lennestadvn. 5 
1912 Enebakk 

sc' 	Utforer alt innen 
nybygg, tilbygg, rehabilitering 

og modern isering 

Fast pris 

I 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utfører alt i el-installasjoner 

1912 Enebakk - Ut. 9263 00 

evIIin9shaer/ Adv. Helge A. Tryb 
Fjellveen 55, 1914 Ytre Enebakk 

TO.: 09/925970 	-4 

AuOi Erling Rod A/S 

TIf. 1570 

Mur, puss, 
peiser og fliser 

Tlf. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

Hjerke Hárdesign 
TIf. 92 81 62 

Bjerkeveien 2, 1911 Flateby 

DAME- OG HERREFRISOR 
SOL - PARFYMERI 
Mand.-fred. 10.00-18.00 

Torsd. 10-19 
Lord. 9.00-14.00 

Forretningssenteret, 
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13 

Grendesenteret, 1911 Flateby 
lit. 92 8049 

Apningstider: 
Man. 	 stengt 
Tirs., tors. 	  9.00-17.00 
Fredag 	  11.00-1 9.00 
Lordag 	 900-14.00 

Hilsen Ase Mette 

KVIKI( RENS 
C1DI 

Vi renser det meste: 
Dyner, saueskinn, gardiner, 

garderobe, osv. 
Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 83 74 

Alle typer Ian formidles 

Renter fra 12,95% 
Ring, eller ta en tur, 
det kan lonne seg! 

Annonse/datasaig 
Adr.: Krokengveien 1, 1912 Enebakk 
TIf. 92 63 48 mellom 12.00 og 21.00 

GLASSMESTER 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

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

ENTREPRENØR 

- sprengfling - transport. 
Kontakt oss! 

Harald Man Entreprenorfor. A/S 
FLATEBY 

TLF. 92 8117 9.00-16.00 
TIf. 92 88 53 — 92 85 25 etter 16.00 

Mobil 094/55 519 

EL.INST 

EIL_AG  

Ski Trafikkskole 
1400 Ski - tlf. 87 37 10 

kiasse A - Kiasse B 
Teorikurs - Kjøretimer 

Om nødvendig møter vi 
til kjoretimer i Enebakk. 

TANNTEKNIKER 

Utsigts rarnmeverksted 
Alt i innramming 

Sa/gav 
medaijeskap og innrammede akvarel/avtrykk 

1911 Flateby - tlf, 9286 10 
Ogsa kveldstid 

INSTALLASJONSFIRMA 

WELL BRENOJORD 

UTFORER ALT I EL-INSTALLASJONER 

Bakkevn. 58C, 1911 Flateby 
lIt. 92 86 94. Mobiltlf. 094/26 165 

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

Teorikurs - Fase II 
TIf. 06/81 42 92 

TANNLEGE 

Tømrer- eq 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 

EIENDOMSFORMIDLING 
Vi ordner LAN 

for kjoper/selger 
STATSAUT. EIENDOMSMEGLER 

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

TRYTI EIENDOMSMEGUNG A/S 

VETERINIER 
• Poliklinikk• Rontgen • Kirurgi 

• Lab.service 0 Oppstalling opererte dyr 
SKEDSMO DYREKLINIKK 
Vet. Knut-Arne NverdaI 

N. Riisgârd, Kjeller 
(skitt tra Fetvn. v/flyplassen) 

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

eDROP-INrr 8.30-14. stengt helg. 

Ristorante ITALIA a.s Pizzeria 

Alt i mat til hverdag 09 test. 
Catering - Restaurant 

Grendesenteret, 1911 Flateby 

TIf. 09/92 88 60 

REGNSKAP 

onomi & Regnskap Enebakk A/S 
-Alt innen regnskapstjenester 

Reg. revisor Sten Røvik 
Senteret, 1914 Ytre Enebakk 

Telefon 92 53 31 - 94 22 65 

Scan consult 
Service-senter for nringsdrivende. 

Regnskap, forretningsforsel, 
bedrifts-rAdgivning. 

Gran, 1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 47 74 

ALLASJON 

SPESIALFORRETNINGER 

Enebakk Markiseservice 
Markiser - Persienner - Gardinbrett 

lnneh. Leif Vedal 
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk 

TIf. 92 45 58 

Esso diesel, parafin og fyringsolje 

TIf. 92 81 24 

Rolf Nssvold 
Vestli, 1911 Flateby 

Enebakk rørleggerbedrift 
v/Trygve E. Andresen 

VI UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS. 

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

TOMMERMESTER 

BYGG- OG TOMMERMESTER 

Per-Erik Østlie a.s 
1914 YTRE ENEBAKK 

NYBYGG - TILBYGG 
- RESTAURERING GRUNNMURER 

- TEGNING - PROSJEKTERING 

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

- — 
SJAFØRSKOLE 

BILFIRMA 

SPESIALFORRETNINGER 

Minigraver til We 
Graving - transport - sprengning 

Mur- og betongarbeider 

Mur & Graveservice A/S 
1911 Flateby 

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

Stein Darre-Hanssen 
Grendesenteret, Flateby 

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

	

Kvelder, etter avtale 	 

Enebakk Tannteknikk 
TAN NTEKN IKE RM ESTER 

LASZLO FARAGO 

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

Steinar Nordahi 
BYGGSER VICE 

Alt I mur- og pussarbeid 
TIf. 92 63 46 

JOHN A. ANDRESEN 

UTFØRER ALT I RORLEGGERARBEID 

J]hlF.  
FI1lIE5n1 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mobtlf. 094/11 747 
TIf. 92 48 92 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg 09 rehabilitering. 

Utleie av lensepumper, vannsuger 
og hoytrykksspyling. 

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

Mettes Ilärdesign 
Dame- og herrefrisør 

SaIg av härpreparater og parfymeartikler. 

Mand. - fred. fra kI. 9.00-17.00 
Tirsdag fra kI. 10.00-20.00 

hf. 92 55 50 
Bekkelaget II etg., V. Enebakk 

D1FRElIAGCO 
Elektro - Mekanisk - Verksted 

Produksjon - Reparasjon 
Sterkstrøm - Svakstrøm 

BIT - Elektro 

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

v/Nordby Bruk 
Tf. 06/83 71 68 

Alt i darer og vinduer. 
Alt i innredninger etter onske. 

KjØpe elw seme 

eiendom? 

Kontakt: 

Arve Johansen Graveservice 
1912 ENEBAXK 

Graving av 
vannlekkasjer 

Planering 
Oppgraving av 

111.09-927054 	Mob. 094-22317 

Landbruksregnskap, økonomi 

& handelsregnskap 

Brede Gjestang 
Flateby. TIf. 92 81 49 

OF  
ncbakk 

%eGlnskapskontor 
Medlem av 

Norske Regnskapsbyraers Forening 

Tlt. 09/92 63 03 
Postboks 24 	Godkjent regnskapskontor 1912 Enebakk 

KR 

1800 Asklm 

INDRE ØSTFOLDS 
NYESTE BILFORRETNING 

Kjep din nye el/er brukte b/I /ios ass. 

TH. 88 1615 

Trio Autoskade 

Vi tar imot Iakkering 
og oppretting 

1911 Flateby 
TIf. 92 89 93 

A. NILSENS 

BILSERVICE 

TORNERUD - Askim 



Storbandkonsert med 
mange godbiter 

Hoyspentfeil ga 
strØmbrudd i 
hele bygda 

Strømbruddet over hele bygda i perioden lØrdag 
kveld til søndag ettermiddag, skyldtes flere isolator-
feil pa høyspenten,  og eksplosjon i en høyspentkabel  i 
Vâglia opplyser driftsing. Øyvind Jensen ved Enebakk 
energiverk. 

LØrdag kveld gikk strØmmen  i deler av Ytre Enebakk, pa Flateby 
og i Kirkebygden, etter at det hadde blunket en del ganger. I Ytre 
Enebakk fikk de abonnentene som mistet strØmmen  lØrdag kveld 
denne tilbake sØndag morgen.Det gjaldt 1/4 av abonnentene. 
Men de som hadde hatt strØm  lØrdag kveld, nâ bie sittende uten, hele 
sØndagen fram til klokka 17. Pa Flateby kom strØmmen  tilbake noe 
tidligere, men der hadde de fleste vrt uten strØm  i nesten et døgn. 

Pa grunn av strØmbruddet var renseanlegget pa Flateby ute av 
drift, med det resuitatet at abonnentene fikk rent" Gjeddevann Ut 1 
kranene, - Vi kan bare bekiaget det irmtrufne, sier vannverkets leder 
Pal Rust. Slike strØmbrudd siiter ogsâ pa automatikken som styrer 
tilfØrsel av forskjellige stoffer til renseprosessen. Ikke minst er dette 
tilfelle nâr vi opplever slike tilstander i helgen, med inn og utkoblin-
ger flere ganger. 

- Akkurat det fenomentet kommer av at vi driver a prØvekobler un-
derveis i nár vi forsØker a finne feilen. Er det fortsatt fell, sâ faller 
strØmmen automatisk ut igjen, sier driftsing. Jensen. 

Neste 	sØndag 
(15.februar) inviterer 
Storbandet til sin nien-
de árskonsert i storstua 
pa Mjer ungdoms-
skole. 

Storbandet har hatt en 
rekke spilleoppdrag i 
áret som er gátt siden 
forrige konsert. Na er 
de altsá tilbake pa 
Mjr, denne gang med 
sin nye dirigent Lars 
Jegiheim. 

I ár har Storbandet med seg 
to spennende gjester, vibra-
fonisten Per Nyhaug, og Finn 
Westby pa gitar. Vokalister er 
Sigrunn Tveitnes og Lasse 
Sagen. Sistnevnte er ogsá 
konsertens konferansier. 

Per Nyhaug , har mange sik-
kert sett som 'bakerste 
mann i Kringkastingsorke-

steret. Storbandet Ønsket 
ham som solist pa vibrafon 
fordi han bar vrt utØver pa 
dette instrumentet i en rekke 
jazzorkestre, og fordi vibrafon 
er et instrument som sjelden  

profileres 
1 jazzsammenheng. Per Ny-
haug er ogsá kjent som ar-
rangØr og leder av Studioban-
det i Kringkastingen, og han 
har en ailsidig musikaisk bak-
grunn som divisjonsmusiker 
og danse - og underhold-
ningsmusiker. Siden 1961 har 
han vrt ansatt i kringka-
stingsorkesteret. 

Finn Westby har som gita-
rist vrt med i en lang rekke 
band. Som 14— ânng vant han 
Einar 	 Roses 
banjokonkurranse,var med i 
String Swing og Funny Boys 
som turnerte bade i inn og ut-
land for krigen. Westby var 
dessuten kapeilmester pa 
Speilen pa Grand i 15 âr. 
En nestor i norsk jazz. Og søn-
dag fyller han 75 ár. 

Bandet arbeider med en ny 
plate, og under lØrdagens 
konsert skal de presentere et 
av arrangementene. Her vii vi 
oppleve Storbandet i en noe 
utradisjonell sammenheng for 
dem. Pa den nye plata er det 
nemlig norske viser som skal 
presenteres i ny musikaisk 
drakt. 

Blant de ti bildene som Enebakk 
fikk overrakt som gave fra Erling En-
ger og hans barn i forrige kommune-
styremøte, var ogsã dette, et uferdig 
maleri fra 30 - arene. Dessverre yter 
gjengivelsen i sort/hvitt ingen rett-
ferdighet de de flotte, sterke fargene. 

Erling Enger selv antyder at land-
skapet kan ha en viss liket med om-
rãdet ved Tangen bro. 

Pa Bildet: Per Enger, forteller kom-
munestyrerepresentantene om male-
net. 

I  
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