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Lokalavis for Enebakk

Kirkebygden barnehage ferdig, men

Legesenteret:

Ingen
krise

Drl*ften utsatt ti! hosten
I gãr kveld var det hØytidelig ápning av
Kirkebygden barnehage. Kommunens politiske og administrative ledelse, representert
ved râdmann, ordfører og helse og sosialsjef
ble orientert om barnehagens historie, og vist
om i de trivelige lokalene. Ti! stede var ogsâ
driftssjef Netting, byggeleder Rolf Buer, enTo utlysingsrunder bar vrt
nØdvendig for a fâ besatt styrerstillingen. -Etter annen gangs
utlysning, fikk vi en sØker som
viste seg kvalifisert, og vedkommende har na takket j til stillin-

gen, sier personaisjef I kommunen Jan Ryste.
Den fØrste styreren for Kirkebygden barnehage heter Johnny
Edvardsen, og kommer fra Oslo.
Han er for tiden styrer i en barne-

treprenør, arkitekt og folk fra vedlikeholdsavdelingen.
Det var den glade historien.Den triste og utrouge er at Kirkebygden barnehage ikke blir
satt i drift fra 1.4 som forutsatt, men fra hØsten av.barnehage ikke blir satt i drift for fra
hØsten av.
hage pa Lamberseter, og kan
tidlligst tiltre stillingen i Kirkebygden barnehage 1. juni. Ingunn Dokkehaug Ljosland er ansatt som fØrskolelrer, og det er

ogsá ansatt assistenter. Om alt
kiaffer ligger det da til rette for
driftsstart ved Kirkebygden barnehage fra barnehageàretsbegynnelse.

I

den forstefo.4te
Mandag var det
bursdagsstort
seiskap i Flateby
Barnehage, som i
ár fyller 15 ãr.
Flateby Barnehage
var den aller fØrste
kommunale barnehagen i Enebakk,
og det var stor stas
da den i 1974 kunne
âpne dØrene for de
første 32 barna.
Stor stas var det ogsâ i gár, da
begivenheten skulle feires. Alle fØrskolebarna pa Hauglia'
skole var invitert. Det var ogsá barna i familiebarnehagen.
Tilsammen 65 unger moret
seg kongelig over klovnen
Knut som tryllet og tullet og
sykiet pa et hjul, og mye mye
annet.. Ungene var hundre
prosent med, og strâite av
iver og glede.
Flott gulimedaije ble det og
pa jubilanten. Det hadde barna selv sØrget for. Skinnende
og flott hang den pa veggen til
are for bursdagsbarnet. Og
fra fØrskolen fikk barnehagen
et fint bilde med drage..

Klovnen Knut trollbandt barna..
Og sa ble det festmâltid for
barnehagebarna, med gryterett og ris, brus, sjokoladekake, is og boiler.

Et kjempefint bursdagsselskap med bare et lite skâr i
gleden: - Vi hadde invitert
helse og sosialsjefen og kul-

tursjefen, og hadde nok satt
pris pa at en av dem hadde
dukket opp i bursdagen var,
sier styrer Karin SØgaard.

Driften ved Enebakk legesenter
blir foreløpig ikke redusert, ei
heller servicen.
Det er klart etter
at formannskapet
mandag
kveld enstemmig
vecitok
gi rom
for at den halve
ekstrahjelpsstillingen ved senteret kan opprettholdes.

a

Formannskapet var
helt enig med radmannen i at dersom
senteret ikke fikk beholde den halve ekstrahjelpsstillingen,
som senteret har hatt
pa engasjement de siste par arene, yule det
were umulig a opprettholde tilbudet pa
dagens nivâ.
Det var ikke satt av
midler i helse og sosialstyrets buds jett til
ãmopprettholde ekstrahjelpsstillingen.
Etaten har imidlertid
innsparte lØnnsmidler
pa tilsammen 150.000
for fØrste halvár, og
helse og sosialstyret
vedtok a be formannskapet om a fã bruke
61.000 kroner av disse
for a opprettholde tilbudet ved legesenteret.
Formannskapet gikk
inn for at helse - og sosialstyret far bruke
inntil 40.000 kroner til
formâlet. Forutsetningen er imidlertid at en
permanent ordning for
legesenteret vurderes i
forbindelse med revurderingen av organisasjons og bemanningsplanen. Dette arbeidet
pâgãr nâ for fulit og
skal vare ferdig fØr 1.
juli.

MAGNE <JUVEN>

FIUTT!M 'U
SittA. tte4
WeM .o.
onmt

Urbet*D
su

no
I

Slije
Gudstjenesteliste
for Enebakk
sØndag 5. mars
Streiflnn kl. 11: v/Helgheim.

Selfangst - hva nâ?
gratuleres med 204irsdagen

4. mars av
opphavet med
resten av gjengen

Vi har fâtt ei NYDELIG jente
22. febr. -89.
Beute og Lars
Overhalden

Anna og
Johan Nordby
Gratulerer med dagen
2. mars.
Hilsen
Marius, mamma og pappa

feirer gulibryllup lørdag

413-89.
Barn, svigerbarn, barnebarn
og oldebarn gratulerer sà
mye.

Landsforening for
whiplash-skadde
SØndag 5/3 ki. 16.30 (B),
kr 15,-:
BASIL MUS
Ki. 18.30 (U), kr 25,-:
VENNER FOR
HELE LIVET
Ki. 20.30 (V), kr 30,-:
KAPPLOP MED TIDEN

Gubberennet
er avlyst.

Husk Hagelagets

Whiplash (<nakkesleng'> eller
piskesnert pa norsk) er en
vanhig traflkkskade. Ved en kollisjon eller pákjØrsel slenges hodet
kraftig frem og tilbake, noe som
kan fØre til skader i nakken og
ryggen. Na er det startet en
landsforening for whiplash-skadde.
Den nye foreningen har navnet
Norges Whiplash-Forbund, og
ble stiftet pa et mote i Oslo den 9.
j anuar.
Formann i forbundet, Ivar Sig.
Larsen, sier at en viktig grunn til
A starte en iandsforening er at
mange whiplash-skadde i dag far
feil diagnose og/eller mangeifull
behandling.
- En av ársakene er at helsepersonell I Norge ennâ bar for lite
kunnskaper om denne skadety-

pen. Et annet problem er at
symptomene ofte melder seg
fØrst etter en tid. Mange som
kommer tilsynelatende uskadd
fra en tratikkulykke, fAx senere
smerter i nakke og rygg, hodepine, tretthet og andre probiemer,
uten at man setter dette i sammenheng med ulykken.
- Derfor ser vi som en viktig
oppgave a forbedre informasjon
og veiledning om whiplash til de,
som rammes, sier Larsen.
Whiplashforbundet vii bli organisert i tre niváer, med lokallag
og fylkeslag i tlllegg til et landsstyre med sekretariat. Et fØrste
informasjonsmØte vil bli holdt i
Oslo den 20. februar.
Omiag 11 000 mennesker traflkkskades hvert ir i Norge ifØlge
den offisielle statistikken.

dem.
Se ann.

Orienteringsmøte
om Nylenene.
Se ann.

Husk Kvinnedagen
8. mars.

Riksteateret Karius og Baktus.
Se ann.

Flateby kino
Se ann.

Enebakk Janitsjar
Se ann.
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Kornmotaket I Enebakk

Min gamie bestemor hadde en
blueback selskinnskape - den
var god a ha nàr polarvindene feide gjennom Storgata i VadsØ.
Det var den gang Ola fangstmann var en aktet fyr og medlem
i et gjennombarket folkeferd.
Mye vann har rent i havet siden
den gang, og den sâkalte
verdensopinionens memng har
snudd seg tvert om i seifangstens
disfavor.
Fra a vare et folkeferd som har
hØstet av naturens ressurser, er
vi i andres Øyne butt en gjeng
barbariske og blodtØrstige tullinger som springer rundt i polarisen og dreper for fote. Selfangst
er i dag fØrst og fremst blitt et
symbol pa milj Ø-Ødeleggelser og
utryddelse av truede dyrearter.
Slakting av blueback og whitecoat, bildene av dette setter i
sving enorme fØleiser, dette er
noe aile forstár og kan forholde
seg til - stopp seidrapene gja.11er
budskapet mot oss. Naturvernorganisasjonene, godt hjuipet av
snille' flimstjerner, har satt disse fØlelsene i system.
De sier ganske enkelt: Slutt og
kjØp norske produkter, alle vet at
dette betyr norske fiskeprodukter. Hvordan det gar med bosettingen iangs kysten og norsk

kystkultur vet vi ogsá. Vâre eksportnringer kan lide milliardtap, med fØlgende tap av arbeidsplasser. Er det da verdt prisen a
holde 8-10 selfangstskuter i isen
hver vinter?
Statsministeren kan gjøre to
ting:
Holde belt kjeft og hápe at det
hele glir over av seg selv.
Eller:
Hun reiser opp I Vestisen, holder godt rundt en whitecoat og
uttaler at dette vil vi belt og holdent slutte med. Men det er ikke
sa enkelt, en viss hr. Lindberg
driver utpressing av den norske
regjering, han viser stadig til de
50 timene med film verden skal fá
Se. Noen mullioner blir det av dette ogsa, pussig ikke sant? Det er
det som er diiemmaet, man gir
ikke etter for utpressere, ikke engang de som far stØtte av svenske-kongen. Hr. Lindberg sitter
med nøkkeien til iØsningen - flumene. Den dagen ban viser sine
flimer for den norske regjering, i
stedet for pa arnerikanske lemsynsstasjoner, tar norsk selfangst slutt. I mens kan vi andre
slutte a kjøpe Volvo, de bruker
allikevei sá mye bensin. Hei!

RolfSØrli
De Grønne i Akershus

Boligpolifikken
for bygdas ungdom
Enebakk SV har vedtatt
følgende uttalelse pa sitt
ársmøte:
Arsmøte i Enebakk SV vii rette
sØkelyset mot kommunens ansvar for a skaffe boliger til bygdas ungdom.
Retten til skikkelig bolig ma
vre like sjØlsagt som retten til
mat og klr. Samfunnet har ansvar for en tilstrekkelig boligbygging til priser folk kan betale.

Arsmøtet vii ogsá gjenta SV's
gamie krav om at det gis bruksendring til folk som benytter
hyttene sine til heiàrsboliger.
Forutsetningen ma vre at
godkjente kloakk og avlØpssysterner installeres, eventuelt tilkopling til kommunalt kloakknett der dette er mulig.
Bruksendring under disse forutsetninger er det eneste akseptable middel til a fA kontroll over
det forurensingsprobiem hyttebeboerne utgjØr.

De fA ungdomsboiigene som ná Enebakk SV
stilles til rádighet pa Nylende ma Kari Heier
vre en start, ikke en sovepute. leder

er stengt f.o.m. 6. t.o.m. 9. mars.
Med hilsen Felleskjøpet

Pens jonistforeningen
MedlemsmØte og tur.
Se ann.

Lagskveld
Landbrukslaget.
Se ann.

Menighetssamling
Se ann.

Betel
Husk ukens mØter.
Se ann.

Misjonshuset
Bibeltime.
Se ann.

Premiere pa
Vannmannen.
Se ann.

ElF handball
Se ann.

Konsert
tirsdag 14.3. kI. 19.30
pa Mjr ungdomsskole med
<<Foten Swing Bryggeri fra Enebakk og
Jens Wendelboes kvartett fra Oslo.
Billetter kan kjøpes ved: Ytre Enebakk Bensin & Service, ABC-bank, Ytre Enebakk, Kulturkontoret, Kirkebygden, tlf. 92 60 56, ABC-bank, Kirkebygden, sentralbordet Enebakk kommune, tlf. 92 60 60, Vardeberg Kolonial, Kirkebygden, Flateby postkontor, Harajama
Sko, Flateby.
Billetter fâes ogsá kjØpt ved inngangen fra kI. 18.30. Billettpris kr 50,-.
Arr.: Foten Swing Bryggeri
og Enebakk Kulturstyre

Stans raseringa
av sosialsektoren
Arsmøtet i Enebakk SV vii Utrykke sin dype bekymring for
den rasering av veiferdssamfunnet som for tiden firmer sted ogsa
i Enebakk.
Srlig er arsmøtet bekymret
for utvikiingen innenfor helse og
sosiaisektoren. Her opplever vi
en stadig innstramming. StØtteordninger bortfaller, avgiftex
Økes og egenandeler innfØres.
Det siste er at heise - og sosiaistyrets flertall Ønsker a straffe

barna dersorn foreidrene ikke
kan betaie kommunens skyhØye
barnehageavgift. Dette skal skje
ved at barnehageplassene inn.
dras.
Vedtaket er en skam, og bØr
avvises av kommunestyret. En
presset Økonomisk situasjon m
ikke i første rekke ramme de svakest stilte, I dette tilfeiiet barna!

Enebakk SV
Kari Heier
Leder

IL
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Karius og Baktus til Enebakk

as

Vi starter nã opp pa en

NY,SPENNENDE OG
FESTLIG FRA DISNEY!

fly mined, og første fore-

stillinger denne màneden
blir sØndag — altsà ingen
forestilling torsdag 2.3.

Barnefllmen er en morsom tegneflim for hele familien og den
har norsk tale. Filmen det er
snakk om er 'Mesterdetektiven
Basil Mus>>. Det er historien om
museverdenens svar pa den store
detektiv Sherlock Holmes. Det
hele begynner med en uforklarlig
kidnapping av en snill leketØysmaker. Den lille datteren hans,
Olivia, g.r i sin fortvilelse til Basil, og pa velen far hun fØlge med
tykke doktor Dawson. Basil aner
straks at den merkelige kidnappingen er et ledd i en stor forbrytelse, planlagt av hans erkeflende - mesterskurken Professor
Rottigan, og han kaster seg ut for
dramatiske og livsfarlige hendelser...
En god gammeldags Disneyfilm med bade humor, spenning
og litt uhygge.
U-fllmen -For hele livet er en
koselig film med mange humoristiske innslag og om problemene som mØter et tenaringspar da
hun plutselig blir gravid i sitt siste ir pa gymnaset. Alle
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Conpony

fremtidsplanene faller i grus og
de finner ut at verden ikke lenger
bare er morsom. De opplever
mye motgang, og foreldrene vender dem ryggen. Men de vokser
med oppgavene, og til slutt finner de en lØsning.

]KAPPLOP MED
Dette kan
v&re beivnneIsen
pa et lint vennskap.
<<Kappløp med. tiden Her møter vi Robert De Niro som en
barsk dusørjeger og Charles Grodin som en fØlsom kjeltring. Grodin underslo 15 mill, dollar. Mali-

Sjette mars kommer
Riksteateret til Flateby
med barneforestillingen
Karius og Baktus. Dette
er litt av en begivenhet,
for savidt vites har ikke
bygda hatt besØk av Riksteateret siden 50 - ara,
med << Trost i takiampa>.
og < To pinner i kors
som ble spilt pa Bøndenes
hus.
Det har vrt hektisk, aktivitet
pa teaterfronten i bygda den siste tiden. Og ná er turen kommet
til de yngste.
Karius og Baktus ble skapt av
ThorbjØrn Egner for snart 40 a.r
siden, og etter det liar barn blitt
mye flinkere til a pusse tennene
sine. For selv om de to tanntrollene er søte og morsomme a se
pa, sá kan de vre ganske slemme ogsá. Bare spØr Jens!
For det er i tennene til Jens disse
to sma fyrene bor i dette dukketaterspillet. Der lever de godt
og har det hyggelig sâ lenge Jens
spiser loff og sOte saker. Men de
blir sinte og protesterer hØylytt
nâr moren til Jens gir ham grønnsaker og sunn mat: Ikke gjØr som
mora di sier, Jens, roper de..
I samarbeid med ThorbjØrn
Egner har Riks - dukketeateret
laget en morsom, hyggelig forestilling for de aller yngste som
besøker Riksteateret.
Denne dukketeater - forestillingen har gatt pa turne for marionettedukkene som er alget
stappfulle bus siden i september av Karl Noreger.
Forestillingen er satt i scene av
88, og det er Anne Stray og Helene Byhring som gir liv tilde fiotte Liv Borg Thorsen og Rinrr Dahl

har laget de fine tennene med
huller i der Karius og Baktus bor.
Musikken er av Christian Hartmann.

aen VII ha ham død. FBI vii ha
ham levende. Robert De Niro vil
bare ha ham til a holde kjeft. En
film som kan anbefales!

Inger

-den maJeg lese!

Tomtesalg p A Nylende

Ef. 6,10-17

Guds fulle rustning
Ingen tinner pa a lØpe ut i sprakende vinterkulde i
kortbukse og trØye. Den som ikke trener mer enn at han
tufter hunden i fly og ne, kan ikke regne med a vinne et
50 km langrenn. Den som ikke har lart a lese, kan ikke
aviegge noen embedseksamen.
Alt dette er selvfølgeligheter. Men det finnes slike
innlysende forhold i kristenlivet ogsã: Den som ikke
ikler seg Guds fulle rustning, kan ikke gjØre regning
med .i komme inn i Guds evige rike. Til det er vâre motstandere for store. Selv ikke den sterkeste har den mmste mulighet til a hamle opp med ondskapens ândehr
i himmelrommet>>. Nei, dere trenger Herrens veldige
kraft og dere ma kjempe med hans vãpen. Det er sannhet, rettferd, fredens evangelium, troen, hãpet om fretsen og ordet fra Guds egen munu, Bibelen.
Bruk disse vãpnene i bønn med takk og tilbedelse. Da
er dere rustet til a gâ pa troens smale og farefulle veier.
Herren bevare dere alle.

Gunnar Øvstegârcl

Endelig blir det tomtesalg pa Nylende! I fØrste
omgang lyses det na ut 17
eneboligtomter med sØknadsfrist 17.mars.
OrienteringsmØte for boliglnteresserte skal det ogsa bli, allerede I morgen kveld, pa Mjr
ungdomsskole. Da Ønskes alle
boliginteresserte
velkommen.
Bade representanter fra teknisk
etat, Block Watne, Husbanken
og RBBL kommer til a vre tilstede pa orlenteringsmØte, hvor
det ogsa vil bli gitt endelig opplysning om hva tomteprisen
blir.— Noe hØyere enn antatt kan
det nok tenkes man ender, sier
teknisk sjef ,Torgils Opedal.
ForØvrlg kan de som er inter-

essert i prospekter over tomtene
henvende seg til teknisk etat.

Det vises ellers til annonse i dagens avis.

'012neff
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Arsmøte I Enebakk SV

Mange muligheter for
Kari Heier gjen- etableringslystne
valgt som leder
Selv om tidene ikke akkurat invitet til investeringer, tar Enebakk Nringsrâd resultatene fra
arbeidsljvsundersøkelsen
i fjor alvorlig. Den viste
at svrt mange enebakkinger ønsker ft starte
egen bedrift.

Pa Enebakk SV's ársmØte 14.
februar ble Kari Heier gjenvalgt
som leder. De Øvrige mediemmene i det nye styret er: Astrid
StrØm, sekretr, Anne Rysstad
Wold, kasserer, Nils ButenschØn,
styremedlem, Marit Berget
StrØm, styremedlem, Tom Nilsen, faglig kontakt og Trine Aifhei, kvinnepoiitisk kontakt.
Enebakk SV kan se tilbake pa
et godt arbeidsár.Oppsiutningen
om møtene har vrt stabil,seiv
om vi naturligvis Ønsket enda
fler her. Vi har det siste áret arbeidet mye med miijøvern i komrnunen. Vi fikk heldigvis gjennomsiag for Enebakk kommune
skal utarbeide en Miii Øvernplan.
Andre saker vi har arbeidet
med er kommunens Økonomiske
situasjon. SV la fram forsiag om
innføring av likviditetsbudsjetter i Økonomipianleggingen.
Dette forsiaget sammen med v&re alternative budsjettforslag
fikk underlig nok liten respons.
Bedre gikk det med várt krav

Enebakk Nringsrád, som bie
etabiert i tor, et frittstâende organg som bie opprettet av kommunen i samarbeid med nringsdrivende i bygda, og ABC bank, Kirkebygda. Rádet har
nettopp som formal a fremme
vekst og utvikling I nringsiivet.
Og det skal vre bade ideskapende, initiativtakende, koordinerende og râdgivende heter.
om at Kirkebygden barnehage
skulle settes i drift varen 89 i
kommunal regi.
Framover far vi se situasjonen
lyst. SV's skjebne er visst a îâ
gjennomslag etter en del mas.
Enebakk SV
Karl Heier,
leder

Det tynnes
i rekkene
Det tynnes kraftig i rekkene til
Enebakk Fr.p. SØknadene og fritak Ira tiilitsverv, hhar stâtt i kØ,
og de fleste har fâtt sØknadene sine innvilget. Na er turen kommet
til P1 Thoresen. Han har sØkt
om fritak fra kommunestyret,
tiliitsverv i iandbruksnemnda,
heise - og sosialstyret, teknisk
styre og AN0's representantskap
Av de nevnte very er det bare det
i iandbruksnemda som er som
medlem. De andre er vararepresentant.
Thoresen har sØkt om fritak fordi
han ma flytte Ira Enebakk av helsemessige àrsaker. Formannskapet gikk inn for a frita Thoresen
for samtiige very.

- Nettopp i vanskelige tider for
nringslivet er det spesielt viktig a drive aktivt arbeid med
nringsutvikling, sier fØrstekonsulent ved rádmannskontoret, Kari Elisabeth Morbech,
som
er
sekretr
for
Nringsrâdet.Hun mener det er
viktig for eksisterende bedrifter a
tilpasse seg endrede markedsforhold. Hun Ønsker ogsa a henlede
oppmerksoml-ieten pa de mange
tiltak i form av tilskudd og lan
Ira fylkeskommunen som kan
hjelpe folk som ønsker a etablere
seg med pa vei til egen bedrift.
Fylkeskommunens nrIngsfond
er opprettet nettopp for a skape
utbygging av nringslivet i Utkantkommunene. Og Enebakk
kommer inip,under._,Nnngfondets ornráde.
- Mange er kanskje ikke klar
over etablerertilskuddet for ungdom og kvinner. Er du mellom 18
og 25 âr, eller kvrnne over 26 fir,
kan du M tilskudd til a starte din
egen bedrift. Tilskuddet gjelder
nyetableringer, og forutsetningen er at virksomheten ma vre
bedriftsØkonomisk lønnsom, og
at den gir fulltidsbeskjeftigelse
for en eller flere personer. Maksimalt tilskuddsbelØp er 30.000

I vanskelige tider er detspesielt viktig a drive aktivt
arbeid med nceringsutvikling.
ringssjefen I fylket er rette instans a henvende seg til for nrmere opplysninger og sØknadsskjema.
Morbech kan ogsá forteile at
bedrifter som ansetter lrlinger
Ira Akershus fr en rekke offentlige tilskudd til a dekke utgifter
til opp1ring. Og tar man inn flere 1rlInger, eller organiserer seg
som opplringsring eller opp1ringskontor vii man ogsa kim-

Stor oppslutning Fortsatt uten
om Vinterdilten OkonomiI.S.jef
Ti! tross for dftr!ig veer
og fØre var det mange som
tok turen fra Streifinn ti!
Kølabftnn sØndag. Spesie!t hygge!ig at sá mange
fami!ier med barn i a!le
aidre mØtte fram Yngste
de!taker var pa 8 maneder.
Det var koselig a komme opp pa
Vardasen hvor Tor og Nils hadde
bal, og pØlsene ia ferdig til grilling. Ellers var det poster hvor
det skulle tippes. Her kunne en
oppna 10 poeng. Vel framme i
KØlabann var det utdeling av
diplomer. Her var det ogsá anledning til a kose seg med Evas
nystekte vafler
Skiforeninge vii gjerne fA takke
fØlgende for gavepremler: BarbØl
bygg, Leif Hval, Kirkebygden Finasenter, Kâres Dagligvare , LØken Matsenter, StrØmsborg og

Enersen, Ytre Enebakk Bensin &
Service.

Premieliste
Nils - Petter Wiik, 9 p
Per Halvorsen, Kristine
Svartebekk, 8 p.
JØrgenlElisabethiJan Svartebekk, Joar Resaland Wiik 7
P9

Elin Eide, Roar Eide, Ingunn
Henriksen, EiriklBjarte Resaland Wiik, 6 p.
Jeanette Henriksen, Lise Hagen, Kari/Rune Berg, Kitty/Henrik Eide, Else Resaland Wiik, 5 p
Per Johansen, Kristin Berg, 4.
P
Ragnhlld Hval, 3 p
Marit Berg, 2 p.

Helge Lagaard har
takket nei til tilbudet
om økonomisjefstillingen i Enebakk. Det
var i januarmØtet at
kommunestyret gikk
inn for a ansette Lagaard I stillingen. Na
har han takket nei til
fordel for en annen
stilling i hjemkommunen Narvik, hvor
han for tiden er ansatt som Økonomikonsulent.
Administrasjonsutvalget hadde bare innstilt pa en sØker,
nemlig Lagaard, da man mente
at ingen andre av sØkerne hadde
de kvaliflkasjonene man la vekt
pa. Dermed star kommunen fortsatt uten en Økonomisjef, og det

kan komme til a ta lang tid innen
man fr ansatt noen ny.
Vi kommer na til a lyse Ut stillingen for 3. gang, sier personalsjef Jan Ryste, og i tillegg VII vi ogsa ga inn pa en mer offensiv
hunting " for a f6. besatt stillingen. Det nytter ikke a bare lyse
Ut, som vi har gjort tidligere, sier
Ryste.
Med vanhige utlysnlngsrutlner,
frister, runde i administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre, saint oppsigeisestid
til den som eventuelt blir ansatt,
vil det ga langt over sommeren
fØr det er en ny Økonomisjef pa
plass i herredshuset.
ForelØpig er Unni Skoglund
fortsatt konstituert i stillingen,
og personaisjefen ser lyst pa mulighetene for a ía sØkere nár stillingen na lyses ut.Det burde vre gunstig tidspunkt til a ía tak i
Økonomer pa, mener Ryste.

Nringsfondet kan ogsa bidra
til utbygging av nringslivet I
fyiket. Fondet finansierer normalet 1/3 av kapitalbehovet til et
prosjekt, og Øvre grense for tilskudd er for tiden 1 million.
- Midler Ira Nringsfondet til
ytterkommunene er beregnet pa
ian til investeringer i utstyr, eller
til markedsfØring og produktutvikling.
Man kan ogsâ fa garantier for ny
bedriftskreditt med inntil 50 prolan
til
for
sent,
og
mvesteringer,markedsfØring og
produktutvikling med helt opp
til 100 prosent, forteller Morbech.
Nringsfondet kanogsa gi tilskudd til omstilling og
bedriftsutvikhing.Dette tiltaket
er rettet inn mot sma og mellomstore bedrifter innen industri, hârldverk, engroshandel, reisellv og andre typer servicenringer. Her kan man oppnâ tilskudd pa inntil 50 prosent av
kostnadene til analyser og planlegging av prosjekter innen markedsfØring, administrasjon og
Økonomistyring, produktutvikling, teknoiogiutvikling samarbeidsprosjekter.
- 'i'll slutt kan jeg kort nevne
Akershus Bedriftsradgiving som
ivaretar den offentlige veiledningstjenesten for sma og mellomstore handverks og industribedrifter. Bedriftsradgivingen viderefØrer de tjenester man tidligere fikk ved Statens Teknologiske institutt. Bedriftsradgiyingen har kompetanse og spesialkunnskaper innen en rekke
omräder, sasom organisasjon og
ledelse, data, markedsfØring og
intemasjonalisering, og bistand
derfra er gratis nâr det gjelder generell radgiving og informasjon,
sier Morbech.
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Tea terboomen:

KI rt for ny premiere
En ny premiere star for
tur i disse for bygdas teaterliv sâ blomstrende tider. Det er Enebakk Dramatiske Se1skab det gjelder nâ. Fredag gár teppet
opp for vannmannen pa
Flateby samfunnshus.
Premieren er allerede utsolgt...
Hvis man sá nevner 68— erne er
allerede mye sagt om Vannmannen. Det hele starter nemlig tilbake i 68 - i Slottsparken, da iivet var kult med love and peace i
en heifrika verden. Apningsmelodien Aquarius fra Hair, ilustrerer tidsbildet sammen med lysbildene som farer over flirnierretet bakerst pá,scenen over skuespillerne.
Selve historien er spunnet
rundt en ung mann som vi fØlger
fra 1968 og fram gjennom forskjellige strØmninger i tiden,
med vittige innslag av Elvis dyrking, v blindernkommunisme
,
revolusjonspreik
og
navlebeskuelse,en stadig mer
komersiell underholdningsbrasje, spissborgerlighet og idealenes forfall ... For var helt kan det

en stund virke som om alt gar o i
dass . Han blir hard og kynisk.
Mer skal ikke ropes om denne
forestillingen hvor skjemt, alvor
og kostelig ironi gâr hand i hand.
Jan Benterud har skrevet stykket, og instruktØr har ogsá i 6x
vrt Liv Aakvik, som hadde en
god del av a-ren for torârets revysuksess.
Forestillingen er spekket med
sang og musikk, uten at man dermed kan kane den en musikal.
Dyktige musikere fra hele Enebakk, nemlig Rune Brattfoss, Jostein Øiestad og Øyvind Karisen,
samt Terje Claussen fra Sandvika sØrger for at de musikaiske
innslagene sitter som de skal.
Ca 20 av Slskabets medlemmer star pa rollelisten til forestilhingen. Minst like mange er i
sving bak scenen. Jan Benterud
som har lagt ned 300-400 timers
arbeid med manuset til forestillingen la slate hand pa verket hanuar, men prøvene har foregatt
paraleilt med manusarbeidet.
Stykket varer i to timer. Slskabet opplyser at dersom noen
trenger skyss for a komme seg av
sted til forestilhingen, kan de
kontakte BjØrg Gitlesen.

Fargeñke blomsterbarn pa Flateby Samfunnshus. Fredag gàr teppet opp for Vannmannen.

Stor a tivitet
i Historielaget
—Historielaget kommer
ogsâ 1 1989 til a følge opp
fjorârets linje med varierte aktiviteter, medlemsmØter, turer/utflukter og
lokaihistorisk arbeid, sier
lagets leder, Ase Killerud.
Hun forteller at de har planer
om a arrangere temakvelder,
uformelle og uhØytidelige sammenkomster, hvor ulike temaer
relateres til Enebakks lokaihistone og hvor enhver er hjertelig
velkommen til a a fortelle.

<RausjØkveld>

Allerede i kveld blir det medlemsmØte i Herredshuset kiokken 19.00. - Vi holder lØftet fra
rusleturen i RausjØ i flor hØst, og
lar Trond Burud fortsette fortellingen om og fra RausjØgrenda
og østmarka.Og denne gangen
vil han Ogsa vise lysbilder. Ulf
Oppegaard vil fortelle anekdoter,
sier Killerud
I april blir det kombinert temakvelcllutstilling i forbindelse
med grunnskolejubileet.

Variert

betydning I lokalsamfunnet gjennom tidene.
Romerike Historielags sommerstevne blir sØndag 2. juli,
sannsynhigvIs pa Nes.

Lokaihistorisk arkiv
Historielaget har i mange ar
vrt padniver for a M opprettet
et lokaihistorisk arkiv i bygda.
- En av vare viktigste oppgayer er nettopp a bevare og sikre verdifuilt arkivmateniale for
ettertiden, og det haster, sier Killerud, som er glad over a kunne
fortelle at man na har ftt positive signaler fra kultursjefen om at
hvelvet i det gamle herredshuset
delvis kan benyttes til formãlet,
og at historielaget kan M disponere et tilstØtende rom til registrerings og katalogisenngsarbeid.
Laget vi starte med en fast arbeidskveld i mneden, hvor alle
lokalhistorisk interesserte kan
mote fram og bidra aktivt til lagets arbeid.

Lokaihistorisk
arbeid

Ellers har Historielaget følgenLaget fortsatte i aret som gikk
de pa programmet for sommer- med avmerking av husmannsferien: I slutten av mai blir det plasser pa gamle kart, og har parusletur i Brevigskroken, i ma- begynt avmerkingen av gamle
nedsskiftet mahljurn blir det te- veher. Ole Weng fortsetter med
makveld om Enebakk kirke. Da registreringen av gamle veier, laer det lagt opp til omvisning med ger skilt, og organiserer utplasetterfØlgende samling hvor man sering av skilt pa gamle husskal snakke om kirkens rolle og mannsplasser.

Christian Brevig har fortsatt sitt
arbeide med registrening av Enebakk - dialekten, og historielaget har nà en saniling pa 1200
kort med stedsnavn i Enebakk
Ulf Oppegaard har gjennom lang
tid sanilet inn og systematisert
opplysninger om Enebakkvassdragene og virksomheten der.
I or ble det ogsâ avfotografent
gamle billeder. Avfotograferingen skjedde I herredshuset i slutten av oktober, og ble arrangert
av Historielaget i samarbeid med
bygdeboknemnda.
Laget arbeider ellers med nyutgivelse av N.P.KrogsbØls hefte
Enebakk i gamle dage " og det en
ogsa planer om a trykke Ulf Oppegaards Enebakkvassdragene
og virksornheten der

89 medlemmer

Styret i Enebakk Histonielag
bestar i 89 av: Ase Killerud, leden, Ulf Oppegaard, nestleder,
Unni Mjrskaug, sekretr, Jan
Svartebekk, kasserer, Barthold
A. ButenschØn, styremedi,, Ole
Weng, styremedL, Inger M. Breyer, styremedl., og Astrid Holtop,
varamedi.
Laget har 89 medlernmer.

Ami oft er Lmgft

Fellesslakteriet
pa rett veg
0

Nãr regnskapet er gjort opp for Fellesslakteriets 1. driftsãr
etter fusjonen, anbefaler styret at det for 1988 gis en etterbetaling til medlemmene pa 30 ore pr. kg slakt, kr 10 pr. smágris og kr 50 pr. kalv og formgsdyr.
Sett sammen med de løpende tilleggspriser over NKFs veiledende notering, betyr dette rekordstore utbetalinger til
medlemmene for 1988, sier styremedlem Knut Kr. Prestrud
fra Ski.

Dobelt etterbetaling

I forhold til NKFs veiledende
nettonotering pa slakt er det
gjennom 1988 utbetalt 44 ore pr.
kg i tilleggspriser pa slakt. Dette
en alle vare pnistfflegg pa slakt
utlignet pr. kg. I tillegg er det utbetalt kr 20 pr. smagris Ut over
NKFs notering. Totalt for 1988 er
det utbetalt 9,3 mill. kg i tilleggspriser pa slakt og smagris. Utlignet pr. kg slakt bun dette vel 50
Ore pr. kg. Dette er en økning i
forhold til 1987 pa vel 7 ore pr. kg.
NAr vi na i tillegg til rekordstore lØpende pristillegg gjennom
aret kan presentere et regnskap
hvor vi kan foresla en etterbetaling pa 30 Ore pr. kg slakt, kr 10
pr. smagnis over kr 50 pr. kalv/f

ningsdyr, viser dette at det nye
Fellesslakteriet absolutt er pa
rett veg, sier Presterud.

INGEN
FUSJONS SYKE

De som har best grumilag for a
vurdere om Fellesslakteriet (FS)
etter sammenslâingen mellom
gamle Fellesslakteriet og østfold
Slakteri lider av noen fusjonssyke, en fØrst og fremst vane medlemmer og vane kunder. De signal vi har fátt fra bade produsenter og kunder, sier at FS er i vigØr
som aidni fØr og det er derfor
speshelt hyggelig a vise til positive regnskapstall allerede etter 1.
dniftsar, avslutter Knut Kr. Presterud.
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20 trygghetsalarmer
pa plass fØr ferien
0

I begynnelsen av februar
fattet helse og sosialstyret vedtak om installering av trygghetsalarmer
I Enebakk. Neste torsdag
blir selve mottakersentraler montert pa Enebakk syke og aldershjem.
10 alarmer er bestilt. Allerede nã kan folk begynne a søke om a fá installert trygghetsalarm.
Søknadsskjema fáes ved
pleie - og omsorgsavdelingen
Det er nâ et Ar siden Lions bevilget 20.000 kroner til trygghetsalarmer i forbindelse med sitt 20
ârs jubileum. Mange har spurt
seg hvorfor ingenting skjer.- Arsaken har vrt grei, sier pleie -og
omsorgssjef Erik Ohr,en forutsetning for utplassering av trygghetsalarmer er at noen kan betjene den i forbindelse med Utrykninger. Det ma vre personell tilstede. Na er den biten
lØst. Sentralen skal vre pa Syke
og aldershjemmet, og man har i
samarbeid med personale og representanter for organisasjonene
kommet til hensiktsmessige
vaktordninger med ansatte der.
Alt ligger ná til rette for a sette
systemet ut i livet.
Ohr tror det er et sarniet behov

Pleie og omsorgssjef Erik
Ohr hàper a kunne Utplassere 20 try gghetsalarmer fØrferien
for ca 100 trygghetsalarmer i
kommunen, men i en prøveperiode vii det ikke vre aktuelt med
mer enn 20, sier Ohr. Han hâper
de 20 skal kunne vre installert
fram mot sommeren. For a fâ
gjort det er det behov for ca
60.000 - 70.000 kroner ekstra.
- Jeg er svrt glad for at Lions
bevilget penger til innkjøp av
sentraien, oghar vrt en viktig
pádriver i dette spØrsmMet, sier
Ohr. Pa den maten fikk vi finan-

siert sentralen, forØvrig en meget
avanasert sentral. Vi er de fØrste
som intallerer den, og blir saledes pilotkunde med spesiell oppfølging. Etterhvert har jo Oslo
kommet etter, sier en meget stolt
pleie - og omsorgssjef. Han kan
ogsâ fortelle at Ytre Enebakk Sanitetsforening har bidratt med
25.000 krone, et vesentlig bidrag
til realisering av prosjektet, som
Ohr i fØrste omgang regner med
skal finansieres gjennom gayer
fra
organisasjoner
og
privatpersoner.- Ved utvidelse
av tilbudet ma nok kommunen
ogsâ sterkere inn i bildet i samarbeid med organisasjoner og
den enkelte kilent, mener Ohr.
Han ser imidlertid meget lyst pa
muligheten for a skaffe til veie de
nØdvendige kronene slik at nye
10 alarmer kan kjØpes inn. Det er
flere aktuelle lag og forefinger i
kommunen, Leks. Rotary, antyder pleie -og omsorgssjefen.
- Hvern kan sâ fá instaflert
trygghetsalarm?
- Tiltaket er spesielt rettet mot
eldre og funksjonshemmede, og
innenfor denne gruppen prioriteres personer som av medisinske
grunner kan fA akutt behov for
hjelp, personer som ikke har mulighet til a ha kontakt med familie og nrmiljØ hele eller deler av
døgnet, og personer med behov
ut fra sosiale forhold, boforhold
etc.

Samlet norden
for rovdyr
Hele komplekset om var framtidige rovdyrforvaltning bØr legges fram for Stortinget til behandling, konkluderer Norges Bondelag i sitt svar til Direktoratet for
naturforvaitning i høringsrunden om nye forskrifter for de store rovdyrenes vedkommende.
Svaret fØlger godt opp inten- siktsmessig med nordisk samsjonene i det forslaget som bon- arbeid i forvaitningen. Det kan
deorganisasjonene i Norden har vre realistisk a regne med en
fremmet for Nordisk Rad. Gãr bjØrnestamme pa 1000 - 1500 dyr
det som bondeorganlsasjonene for a kunne tilpasse seg ev. endvii, kommer resultatet til a bli en ringer i klima og miljØ gjennorn
samordning av rovdyrforvaltnin- naturlig utvalg og oppna en tilgen i Norden, og slik at hele Nor- fredsstillende status med hensyn
den blir sett under ett nâr en til genetisk drift. Bondelaget unsnakker om omrader som er sto- derstreker at rovdyrforvaltninre nok til a gi rovdyrene mulighe- ger er et arbeid med langsiktige
ter til a opprettholde levedyktige mM.
Til de enkelte paragrafer i DNs
bestander pa biologisk forsvarlig
forsiag har Norges Bondelag
grunniag.
Norges Bondelag henviser til merknader bl.a. til erstatningsvitenskapelige beregninger som spØrsmal, lisensjakt og fellingssetter grensen for en levedyktig myndighet.
bestand av ulv pa lengre sikt til
50 formeringsaktive dyr hvis en Naringskonflikter
skal unngã uØnskede konsekDet er fuilt muiig a bevare royvenser av innavl. Dette tilsier en dyrbestander pa omkring dagens
ulvestamme pa 100- 150 dyr med mvâ i Norge, men dette byr pa
smatt og stort. Norges Bondelag betydelige konflikter, srlig i en
mener derfor at det bare er mulig del omrader av landet som har et
A bevare en levedyktig ulvestam- ensidig nringsgrunn1ag. I enme pa fennoskandinavisk nivâ kelte bygder kan valget sta melgjennom et samarbeid mellom lom rovdyr eller husdyr, og derNorge, Sverige og Finland der- med er det i tillegg til et økono
som en skal ha et langsiktig per- misk spØrsmäl ogsa et spØrsmal
spektiv i var rovdyrforvaltning.
om bosetting og arbeidsplasser.
Disse konfliktene ma lØses pa
BjØm ogjerv
en silk mate at en ogsâ bevarer
Nar det gjelder bjØrn og jerv nringsgrunn1aget. Det betyr
deriniot mener Norges Bondelag full erstatning for skader og
at bestandene er store nok til a gi ulemper, bedre og raskere hjelp
en rimelig forsikring mot direkte til dem som blir rarnmet av royinnavl, men ogsa for disse dyre- dyras virksomhet og fortsatt
nes vedkommende er det hen- mulighet til a ta ut skadedyr.

Solid vekst for
Postsparebanken
Postsparebanken hadde i 1988
en innskuddsvekst pa nesten 4.5
milliarder kroner. Driftsresultatet for 1988 er pa 272.6 millioner
kroner for avsetninger til dekning av tap og ekstraordinre
avskrivnlnger. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
var driftsresultatet pa 1.05% mot
0.94% i 1987.- Vi er fornØyde med
dette resultatet, men frykter for
bankens inntjening pa sikt, dersom vi ikke Mr forbedringer i
rammebetingelsene, sier postsparebanksjef Inger Prebensen i
en kommentar.
Ved arsskiftet utgjorde bankens forvaltningskapital 28.2 milharder kroner. Postsparebanken
hadde i 1or et tap pa utlan pa 8.3
millioner kroner, gâr det fram av
bankenes arsberetmng som na
foreligger.

Rekordstor kundetilstrØmming

KundetilstrØmniingen
til
Postsparebanken i or var ogsa
stor. Hele 373 000 nye konti ble
opprettet. Postsparebanken Øker
sin markedsandel av innskuddene personkundesektoren. Pr.
30.11.1988 hadde Postsparebanken en markedsandel pa
13,2% av de samlede innskudd i
alle landets banker. Markedsandelen pa samme tidspunkt aret
fØr var pa 11.9%.

beste fylke. Det ble apnet 5 300
nye lønnskonti I Akershus i 1988,
slik at det ved arsskiftet var
33 200 Akershus-borgere som
hadde lØnnskonto i Postsparebanken. I Akershus er det na 930
konti pr. 1 000 innbyggere. Postsparebanken har et ekspedisjonsnett pa 197 postkontorer, 72
landpostruter samt en utlânsavdehing (LillestrØm) I Akershus.

70-80% av utlãnene til
boliger

Postsparebankkundene fikk i
or lane til sammen 2.7 milliarder kroner fordelt pa 29 700 lan.
Hele 2.1 mIlliarder kroner, eller
nesten 80% av utlãnene gikk til
boligformal. Ved arsskiftet utgjorde bankens samlede panteog gjeldsbrevlãn vel 7 milhiarder
kroner. Den resterende kapitalen
er gjennom statskassen kanalisert til statlige utlãnsinstitusjoner som for eksempel Husbanken, Fiskarbanken og Landbruksbanken.
Utestaende lan i Akershus pr.
3 1.12.1988 belØp seg til 954 millioner kroner mot 851 millioner kroner âret fØr. En betydelig del av
denne summen har gatt til bankens personkunder I Akershus.

For trange
utlànsrammer

Postsparebanken er na den
eneste av de, Winker
Positiv utvikling i Innskudd fra publikum som
fremdeles er direkte styrt av
Akershus
Bankens utvikling I Akershus i myndighetene i form av utlans1988 var svrt positiv. Pr. rammer. For de seks ar har
ordinre
31.12.1988 var innskuddskapita- Postsparebankens
len 2 809 millioner kroner. Det er ramme for utlánsØknlng vrt 500
en Øknlng pa 496 millioner kro- millioner kroner pr. fir. I arsner eller 21.4% fra 1987. Dersom beretningen sier styret rett ut at
man fordeler innskuddskapita- man er lite tilfreds med at Postlen pa hver enkelt innbygger i sparebanken og dens kunder pa
Akershus, er det gjennomsnitt- denne maten blir stilt ugunstigelige innskuddet na pa 6903 kro- re enn andre banker og deres
kunder. Banksjef Prebensen
ner.
Antall innskuddskonti i Akers- fremhever I arsberetningen at hohus Økte i flor med 30 000 eller vedmalet er at Postsparebanken
8.6% til i alt 378 700. 1 s mate var fortsatt skal vre den beste perAkershus Postsparebankens 4. sonkundebanken I landet.

Ja til lisensjakt
Vi ser pa mulighet for lisensjakt som et frarnskrltt for a gjøre
konhliktene I rovdyrforvaltnlngen mindre, og dermed mulighetene til a bevare arten stØrre, sier
Bondelaget.
Raske avgjørelser
Bondelaget mener at fylkesmannen bØr vre den instans
som gir feuingstillatelse eller apner for lisensjakt. En betinget
fellingstillatelse bØr kunne gis av
viltnemnda i kommunen. DN bØr
ha kontrolimyndighet. Fylkesmannen og DIN bØr ha mulighet
for a konsultere landbruksmyndighetene for a sikre seg en vurdering nâr skadevolder har vrt
pa ferde, men dette bØr ikke vaere
obligatorisk i en hastesituasjon,
skriver Bondelaget.

Dine kunder ser etter
i avisen.
For Ore lesere er rekiante en nat urtig det av ksestotlel De ser etter dine aittionser i forbindelse med sin
soLing inter vre-iitIrnnisjon.
Vier sikker pA at du er jilsiedet
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Variert program
for kvinnedagen
I dag er det nøyaktig en uke igjen til 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. For fØrste gang pa flere ár
skal dagen ogsã markeres i Enebakk. Det er likestillingsrãdet som skal stâ for arrangementet som finner
sted pa Mjr ungdomsskole.
Det er lagt opp til et variert
program for markeringen.
Underholdningsinnslaget skal en
visegruppe fra fra Enebakk Dramatiske pa Flateby stâ for. Trude Johannessen, Britt Gaathaug
og Turid Ramberg har satt sammen et viseprogram. Tidligere i
vinter hadde de et lignende program pa Ristorante Italia. D.v.s.
dengang var det Trude, Britt og
Lene Gaathaug som sang. Na er
Lene byttet Ut med Turid Ramberg, som vi kjenner godt, bade
fra or.rets revy, og som dirigent
for Flateby barnekor.
Krisesenteret i Folio vii ogsá
vre representert pa Mjr denne
kvelden. De skal orientere om
sitt arbeid. Sikkert nok et ak-

tuelt tema, ettersom tilstrØmmingen til senteret Øker, ikke
minst fra var kommune.
Endelig har arrangrØren ogsâ
fâtt en representant fra forsvaret
til a komme og orientere om
kvinner og forsvaret.
Det blir bevertning pa motet,
og det er gratis entre. ( Se annonse i dagens avis)
- Vi háper vi har maktet A sette
sammen et program som er egnet
til a favne vidt, sier representant
for likestillingsutvalget, Ragnhid Porsbøli som háper pa skikkeiig oppslutning nár det ná etter mange âr endelig blir markering av kvinnedagen i bygda.

Britt Gaathaug og Trude Johannessen under viseprogrammet pa Ristorante
Italia tidligere i vinter.

Thomas til topps

vfGunnar Ovstegárd.

* Nattverd.
* Kollekt.
VELKOMMEN!

Den unge enebakkingen, som
allerede har markert seg med resultater i toppskiktet i flere Sesonger, sØrget med sin innsats
torsdag virkelig for en knalistart
pa árets junior NM. Da Thomas
tok NM - tittelen hadden han ikke mindre enn 36 sekunders ledelse pa nestemann pa lista, Thomas Wemann fra Vestfossen.

Enebakk
Larnlbrukslag
har lagskveld pa BØndernes Hus onsd. 1. mars ki. 19.00.
Alie veikommen.
Styret

Enebakk J-cige1ag

Foran flnaien i Norgescupen i
Lensbygda 1. april, ieder Thomas
nâ suverent over sin navnebror
fra Vestfossen.

Foig med
i
ncermilieet

1iinett

Hagelaget inviterer til demonstrasjonJopp1ring i beskjring av busker og trr. MØt fram pa KJA7ERSRUD i Daleerdingen hos BREIER: LØrdag 4. mars ki.
11.00.
Styret
Det ble gull til Thomas Aisgaard fra Flateby i NM for
juniorer pa Dombàs.

Gubberennet i Enebakk 1989
Det er leit a matte avlyse vàrt Gubberenn I dr.
Men vinter'n harjo vist seg som en aitfor tidlig var.
Det er ikke bare gubber som gár giipp av mye gØy,
vi tenker og pa publikum med hurrarop og skØy.
Det virkerjofor tiden som om vcergudene pa trass,
har rotet rundt pa àrstider set de har byttet piass.
For nàr et sommervcr sâfznt ifebruar er mulig,
set kan vi kanskje tenke pa et Gubberenn ijuli.
Fra komiteens side var arbeidet gjort kiart.
Vi ventet kun pa snØen og pâmelding for start.
Ja verden kan jo te seg litt underlig I blant.
Set vifâr bare giemme at vintersnØ'nforsvant.

-J (t4*.A

-

fAFII1IJ

Annonser leses
av folk flest

Temakveld
* Marl kirke torsd. 2. mars kI. 19.30.
* <<Tanker omkring gudstjenesten"

Thomas Alsgaard ( 16),
Flateby, tok forrige torsdag gull i junior NM pa
ski pa Dombãs.
Thomas gár nã for Eidsvold Vark.

For IL Driv deltok Christine
Teig. Torsdag ble hun nummer
32 i 5 km Masse 16 6r, iØrdag ble
hun nr 21 i 10 km, skØyting, og
sØndag gikk Christine stafett.
Laget ble nr 4.

Menighetssamift

Men vi vii ikke gi oss, du liar várt ord pa det.
For Gubberenn som tradisjon, vi vii skal vare ved.
Set la ossfâ snØ til neste âr, sà er vi her og byr
til Lotterudbakkens Gubberenn og vintereventyr.
Med hilsen
Gubberennskomiteen i Enebakk

Orienteringsmøte om
Nylende boliglelt
Saig av eneboligtomter
AIS Enebakk Tomteseiskap vii innby aile boliginteresserte til orienteringsmØte om Nylende boiigfelt

torsdag 2. mars kl. 18.30
i aulaen pa Mjar ungdomsskole.
Boligleltet inneholder 64 eneboiigtomter, 10 tomter
for samordnet seivbygging, spesielt for ungdom og 28
2-3 roms leiligheter (utieie- og borettslagsleiiigheter).
Representanter fra Teknisk etat, Husbanken og RLingen boligbyggelag vii vre til stede for a orientere
og svare pa ev. spørsmái.
17 av eneboligtomtene legges nà ut for saig med sØknadsfrist 17. mars 1989. Salgsprospekt fãs ved henvendelse til Teknisk etat, 1912 Enebakk, eller HE
09/926060.
AIS Enebakk Tomteselskap

8

iøttt
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Misjonshuset
Bibeltime
v/hjemmesekr.
Steinar Hunnestad fred. 3.
mars kl. 19.00.
Emne: Salige visshet.
Kollekt. Bevertning.
Alle velkommen.

PINS EM ENIG 1ff TEN
YTI1II ENEIIANh

BETEL

Onsd. 1.3. kl. 19.30: Menighetsmøte.
Torsd. 2.3. k. 11.30: Formiddagstreff. BesØk fra
Evangeliesenteret.
Weekend mlJon Martin
Overby.
Fred. 3.3. kl. 19.30: TJngdomskoret.
LØrd. 4.3. kl. 16.00: Bibeltime.
K!. 19.00: MØte.
SØnd. 5.3. kl. 18.00: Hornorkestret deltar.
Ki. 10.00: SØndagsskole.
Alle velkommen.

Hjemmearbeid pa Weld og tritkl

Handball
MOP

Tjen gode penger pa kort tid. Helt lovlig.
Tif. 09/92 5167

4.
mars:
PlO Enebakk 1 Nannestad 2
P12 Enebakk Eidsvoll Turn 2
5.
mars:
P14 Enebakk 1- AFSK 2
P14 Enebakk 2- SØrumsand 2
P16 Enebakk AFSK
G16Enebakk-Fet2
H6 Enebakk Kurland 2
PlO Enebakk 2 Eidsvoll Turn

ENEBAKK KOMMUNE

Husbanklän og tHskudd
Diverse lan og tilskuddsordninger
og istandsetting av boliger.

-

1989
byggirig

TILSKUDD IlL UTBEDRING AV BOLIGER

Interessant hjemmearbeid,
meget stor FORTJENE STE.
Ring TLF. 03/55 78 57 og fá
tllsendt GRATIS informasjon!

Soneterapi
Tif. 92 43 77

BUSTER
ALT I HENGERE

BAT VARE
HEST BIL
Gode tilbud
direkte fra produsent
-

-

-

1860 Trøgstad
TV. 09/82 6488 - 82 65 31

11.00
11.55
12.50
13.55
15.00
16.15

Enebakk Janitsjar
har konsert med

UTBEDRINGSLAN

Steinar Ofsdal

Kommunen har kr 80.000,- til videreutlân til utbedring
av boliger for eldre, uføre eller andre med spesielle sosiale behov. Utbedringslân ytes etter samme retningslinjer som nevnt ovenfor om tilskudd til utbedring av boliger. Kommunen kan yte lan
opptil kr 80.000,-. Dersom det omsøkte lánebelØp er hØyere, videresendes sØknaden til Husbanken.

pa Mjr ungdomsskoe
sønd. 5. mars kI. 18.00.
Pris entré kr 50,-/20,-.

pa

Begrenset antall.

ETABLERINGSLAN

Kommunen har kr 850.000,- til videreutlán for redusering av egenkapitalen. Det kan lanes innti.l kr 170.000
ved oppfØring av boliger med pantelán i Husbanken eller Landbruksbanken og inntil kr 200.000,- ved erverv.
Tilskuddet og de enkelte lãnemidler er begrenset, da
disse ma holdes innenfor de tilskudd og lan som kommunen far gjennom Husbanken. Det er for Øvrig utarbeidet retningslinjer for tllskudds- og láneordninger.
Kommunestyret har fastsatt en lânekvote pa kr
300.000,- for 1989 til reduksjon av egenkapitalbehovet
ved førstegangs anskaffelse av leiighet eller bolig for
ungdom. SØker ma vre under 30 âr og med minst 10 árs
botid i Enebakk. Lanet kan bare gis til fmansiere fgrstegangs erverv av leilighetIbolig.
Ved vurderingen av sØkernes lánebehov blir det tatt
hensyn til husstandens samlede inntekt og formue.
Boligen, som det sØkes lan til, ma ikke avvike vesentlig
fra de rammer Husbanken til enhver tid benytter, og boligen skal ligge i Enebakk.
Lánet begrenses oppad til kr 75.000,-, og det sikres ved
pant i adkomstdokumenter. For øvrig vises det til vedtatte retningslinjer.
SØknadsskjemaer og nrmere opplysninger fâs ved henvendelse til Enebakk husnemnd, tif. 92 60 60 ved Roll
Buer. SØknaden sendes Enebakk husnemnd, 1912 Enebakk innen 20. mars 1989.
Enebakk husnemnd

}NBAKK

Pensjonisttoreningen

'

S.'ELSKAIi

inviterer til

premiere pa Vannmannen
pa Flateby samfunnshus
fredag 3. mars kI. 20.00. (Utsolgt)

a

-

S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

-

Enebakk kommune er av Husbanken bevilget kr 45.000,som skal gis som tilskudd til utbedring av eldre boliger,
herunder modernisering og vedlikehold. Tilskuddet begrenses oppad til kr 10.000,-. Tilskudd kan gis eldre, ufØre og familier med liten betalingsevne, herunder barnerike familier. Det kan ogsá unntaksvis ytes bidrag til boliger som ikke eies av vedkommende eldre eller ufØre som
bor i leiligheten. Tilskuddet kan kombineres med utbedringslân.

BOLIGLANSORDNING FOR UNGDOM

Extra! Extra!

kl. 11.00
kl. 11.40

-

-

-

.rw...i

Forestillingen spilles ogsâ folgende dager:
Lordag 4. mars kI. 16.00 og kI. 20.00
(kl. 20.00 fá bill. igjen)
Tirsdag 7. mars kI. 20.00
Fredag 10. mars kl. 20.00
Lordag 11. mars kl. 16.00 og 20.00
Billettsalget er i gang.
Billetter er lagt ut hos Káres Dagligvare,
Vardeberg og Oyeren Bensin og Service.
Billettpris kr 75,-.

-

-

Advokatbistand

bar medlemsmØte den 8. mars kl. 17.00.
Velkommen.

Advo kat

Husk, pensjonistene har tur til Sverige den 16. mars.
Reiser Ira Flateby kl. 8.30. Det er gratis buss.
Pâmelding tif. 92 62 35.
Styret

Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 87 55 85

ARVID SEMB RONNINGEN

FOret basket

KAR I US OGBAKTU S
AV TNORRJORN FGNER

DUKI(ETEA TER
Flateby
Samf.hus,
mand. 6/3 kl. 18.00.

Kvinnedagen
81 mars

KP2380

Mjr ungdomsskole kI. 19.00
Visekabaret v/Brit Gaathaug, Turid Ramberg og Trude Johannesen.
Orientering om: Folio krisesenter Kvinner og Forsvaret.
Gratis entré bevertning.
-

Bill. kr 15,- hos
Inger Lise Stensli,
tlf. 09/92 82 05
e. kl. 15.00.

36-45

4

-

Enebakk Likestillingsutvalg

f/i
z~L

a2a7-ama SINCE

FLATEBYSENTERET Apent
hf. 09/92 83 74

Fredag
Lordag

kl. 10.00-17.00
kl. 10.00-18.00
kl. 9.00-14.00

9
Nr

11-vinduer og doper

det

Hjertelig takk

Strommen
heve-/skyvecfør,
Strømmen sikkerhetsdor, fast
vindu, kjeflervindu, blyglassvindu, tundorer, sprosserainmer, Sweedor utgangsdoier

gjelder
glr

for all vennhig omtanke og deltagelse ved var kjre sønn
Daniel Priyanthas
tragiske bortgang.
Ann Marion og Terje Sørelvmo
Vi takker for gaven til Landsforeningen mot hjernehmnebetennelse kr 6.120,-.

Be om ti/bud:

Friva A/S

1820 Spydeberg. Tit. 09/8374 50

Ski
13c0ravclscsbs,'r

NYANLEGG,
Se Or utstilling
av sanitrutstyr kjekkeninnredning og
baderomsmøbler.
FINANSIERING

Clutch - eksosanlegg - bremser
til faste priser
Alle merker - raskt og rime/ig

SKI AUTOSER VICE

Vi kommer
i konferanse
Oniner alt

lillestrøm
Vindu & Glass A/S
(1101, VILLA GLASS A/S)
Sorumsgt. 38, 2000 Lillestram
Darer - Vinduer - Spell - Alt i glass

KJOP 85$ SOS FAGMANSSN KJOP aSS SOS aGVAMiEN

S

_)

Eders Hud- og
Fotpleiesalong

0

Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen

go'venner

Er du
med
Hvis ikke... prey
en time I var salong.
Timebest. mottas e. kI. 16.00.

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice
SKISTASJON

BILAUKSJON
Hver fredag kI. 18.30
Stedet er selvfølgelig
østfold
BILAUKSJON • Askim
TIf. 88 08 96

go'foteii?

TIf. 09/92 62 31,

.

H-vinduet

VELKOMMEN
•

DET ORIGINALE HUSMORVINDUET

(t.'(.7t.>

Tor Veitebeig A/S

Viforetar oppmàling - Uforbindtlig pris
Egne snekkere - Be om tilbud

Aul. rorleggerfirma

9i

06/81 6838
RING 06/814733

VARME A/
Aul VVS R0RLEGGR
Stremsv. 100. Strsmrnen
TN. 06/81 4597 - 81 45 98

Industrivn. 34, 1400 Ski
TIf. 09/87 27 35
Mand.-fred. 08.00-17.00
Lord. 10.00-14.00

Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.
Alt i glassarbeid
utfores.

EN

AUTORISERT BILVERKSTED

Follodistriktets byr!i
gjennom 60 14r

Du far hjelp I gruppen!
Ring: FLATEBY:
Gerd K. Flateby
tlf. 925846.
Uføre- fami lien og
pensjonistrabatt.

MODERNISERING

VI UTFOREK ALT
I BILREPARASJONEB

CHRSTENSRUD EFTF.

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

VEDLIKEHOLU

BREDA INDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI

Hor du fuktig kjeller, sâ
har du ikke provd Dyrdahi!

TELEFON 673506
TELEFON 87 08 28

DROSJER

Vunnskader
LII Lensing
LI Murboring
LII Avfukting
LI Sprengning
II Rortining
LI Betongsag

Ole Gunnersen
Ekebergdalen
Tit. 92 65 06
MobilUf. 094/34 527
DOGNVAKT

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
Tit. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754
09 tlf. 094/14 867
DOGNVAKT

Tove Hagen

MASKINLEIE
For nrmere
opplysninger om utleie
ring

idébo

09/88 41 74

DY R DA H L' S

1912 Enebakk
Tit. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547
DOGNVAKT

Romerike Glass A/S
GLASSMESTERVERKSTED
Jembanegt. 22(24 v/Sykehuset
Tif. O&800895-800896
GLASSMESTER HERMANN HESLER - ULLESTROM
Blyglass - Messingglass fra eget verksted
Apn.tid 08.00-16.00. Torsd. 08.00-19.00

Engal6,l800Askim.TIf.09/88 4174

Forst
mot
fukt

Har du et skapproblem?

Cl

Vi harlosningen!
SKYVED0RS111GARDEROBER

-. 'dY''
Iff"

SB Garderobe System
HEITREFUR(J
Lang 10 SKYVEDØRSGA RDEROBE

UTNYTTER DU DINE

_7 Ov .
e1 N

AIYI
.4Q..•'

•r

EGNE MULIGHETER?
Fremhev det beste ved deg selv ved
hjelp av klaer og farger.
• Personhig velledning for kvinner og
menn.
• Bedriftstilbud.

KANTORVEIEN 10, 1410 KOLBOTN. TELEFON: (02) 8052 22

•fflr14

NOROGYVEIEN

;W

SKI s,olrum+

Uk
4o AM LEVN.
iddbo

KJOKKEN BAD• GARDEROBE
Li

REVHEIM MOBELVERKSTED A/S.
bk (OYEHST I) GAMLEVEIEN - 1406 HEBEKKJSKL - TI!. 09/87 36 65
Apent: Ma-on-fr: 10-17. To: 10-19. L.e: 10-13

10

___ IgnLt

FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL.
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter

9226 10
Bruk VARMEKONTO hos TEXACO
TO

SINGER

Du og en Singer - det perfekte team

SPORT
Tilbud

2795.

Vi er overbevist om at vãre nye lokaliteter vii gi oss bedre
muligheter til a betjene alle váre privatkunder, sãvel som
neringslivets kunder. Her er alt lagt til rette for a kunne
foreta hurtige endringer og oppdatering av skadepoliser
- eller du kan sette deg ned i ro og mak nâr du trenger rãd
i forbindeise med livsforsikring. I det
hele tatt: Vi kan hjelpe deg med hele
ditt forsikringsbehov, og ordner ogsã
finansiering av det meste pa dagen.

Veil. 3595,-

GODT UTVALG

VARENS STOFFER
burdamonster ,
Singer Sysenter
Hverdager
Vektertorget 10.00-19.00

Nyhet i

Lillestrom
TH. 06/81 22 92

STASJONSTORGET, 1400 SKI
Teiefon (09) 87 05 51

FORSIKRING

Lørdag
9.00-15.00

'•

L

Koiitaktlinser
tilpasses
Timebestilling: TIf. 06/81 43 91
LILLESTRØM

KONTAKTUNSEINSTITUTr A/S
Storgt. 21 (Fjellberghjornet)

OPTIKER

OLAV KJOLBERG
GEIR KJULBERG
M.N.K.F. - M.N.O.F.

I

forsikrer alt dii er glad i

57 ENEBOLIGER I TEGNINGER OG FOTO.
LANEMARKEDETS MULl GHETER.
PRIORITERTE HUSBAXKHUS.
SPAR PENGER PA0 EGENINNSATS.
BO PR. MAN-ED?
HVA KOSTER DET A
INTERIØRIDEER.

verdens mest
solgte hundefôr

( TED BATES STAVANGER

GR.HOUND MEAL z.
FIELD'N FARM
PUPPY CHOW
CAT SHOW
PROTEINE+
PRO PLAN
MAINSTAY
FORHANDLER I SKI:

M AKVARIUIq4
AsvEIEN 5,1400 SKI
TLF. 09/87 09 53

Purina

Alt dette og mere til kan du lese om i den nye Husboken. 216 spennende og informative sider med nyheter, idéer og nyttige tips for
husbyggeren. Uunnvrlig hvis du gr med byggeplaner. Du fr den
has Block Watne Boliger eller ved A sende inn kupongen.
%4 Block Watne Boflger
Nordbyvn. 70, 1400 Ski
TIf. 09/87 32 65

El Ja, takk! Send meg den nye Husboken '89.
Har tomt i
Sekertomti
Navn:
Adresse:
Postnr./-sted:
Tif. arb.

Tif. priv.:

Klipp Ut og send inn kupongen.

kommune
kom mune

ijj1iEtt
.YtllLY\\T:

MAGNE <<JUVEN>

Silje

Selfangst - hva nâ?

Gudstjenesteliste
for Enebakk
sØndag 5. mars
Streifinn kl. 11: v/Helgheim.

gratuleres med 20-6.rsdagen
4. mars av
opphavet med
resten av gjengen

Anna og
Johan Nordby

._LILL....

Vi har fátt ei NYDELIG jente
22. febr. -89.
Bente og Lars
Overhalden

Gratulerer med dagen
2. mars.
Hilsen
Marius, mamma og pappa

feirer gulibryllup lØrdag
413-89.
Barn, svigerbarn, barnebarn
og oldebarn gratulerer sâ
mye.

Landsforening for
whiplash-skadde
SØndag 5/3 kl. 16.30 (B),
kr 15,-:
BASIL MUS
Ki. 18.30 (U), kr 25,-:
VENNER FOR
HELE LIVET
Ki. 20.30 (V), kr 30,-:
KAPPLØP MED TIDEN

PLAKATE
Gubberennet
er avlyst.

Husk Hagelagets

2

Whiplash (nakkes1eng eller
<piskesnert pa norsk) er en
vanlig trafikkskade. Ved en kollision elier pákjØrsel slenges hodet
kraftig frem og tilbake, noe som
kan fØre til skader i nakken og
ryggen. Na er det startet en
landsforening for whiplash-skadde.
Den nye foreningen har navnet
Norges Whiplash-Forbund, og
ble stiftet pa et mote i Oslo den 9.
januar.
Formann i forbundet, Ivar Sig.
Larsen, sier at en viktig grunn til
A starte en landsforening er at
mange whiplash-skadde i dag far
feil diagnose og/eller mangelfull
behandling.
- En av àrsakene er at helsepersoneli I Norge enná har for lite
kurinskaper om denne skadety-

pen. Et annet problem er at
symptomene ofte melder seg
fØrst etter en tid. Mange som
kommer tilsynelatende uskadd
fra en trafikkulykke, far senere
smerter I nakke og rygg, hodepine, tretthet og andre probiemer,
uten at man setter dette i sammenheng med ulykken.
- Derfor ser vi som en viktig
oppgave a forbedre informasjon
og veiledning om whiplash til de
som ramxnes, sier Larsen.
Whiplashforbundet vii bli organisert I tre nivâer, med lokallag
og fylkeslag i tilegg til et landsstyre med sekretariat. Et fØrste
informasjonsmøte vil bli holdt i
Oslo den 20. februar.
Omlag 11 000 mennesker trafikkskades hvert ar i Norge ifØlge
den offisielle statistikken.

dem.
Se ann.

Orienteringsmøte
om Nylenene.
Se ann:

Husk Kvinnedagen
8. mars.

Riksteateret Karius og Baktus.
Se ann.

Flateby kino

,40n008gv1gg

n_fl

A
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Se ann.

Enebakk Janitsjar
Se ann.

Kornmotaket I Enebakk

Min gamle bestemor hadde en
blueback selskinnskâpe - den
var god a ha nar polarvindene feide gjennom Storgata i VadsØ.
Det var den gang Ola fangstmann var en aktet fyr og medlem
I et gjennombarket folkeferd.
Mye vann har rent i havet siden
den gang, og den sákalte
verdensopinionens mening har
snudd seg tvert om i selfangstens
disfavor.
Fra a vre et folkeferd som har
hØstet av naturens ressurser, er
vi i andres Øyne biltt en gjeng
barbariske og blodtørstige tullinger som springer rundt i polarisen og dreper for fote. Selfangst
er i dag fØrst og frernst blitt et
symbol pa rniljØ-Ødeieggeiser og
utryddelse av truede dyrearter.
Slakting av blueback og whitecoat, bildene av dette setter i
sving enorme fØlebser, dette er
floe aile forstár og kan forholde
seg til - stopp seidrapene gjaller
budskapet mot oss. Naturvernorganisasjonene, godt hjulpet av
<<snille'> filmstjerner, har satt disSe fØlelsene i system.
De sier ganske enkelt: Slutt og
kjØp norske produkter, alle vet at
dette betyr norske fiskeprodukter. Hvordan det gár med bosettingen langs kysten og norsk

kystkultur vet vi ogsâ. Vare eksportnringer kan lide milliardtap, med fØlgende tap av arbeidsplasser. Er det da verdt prisen a
holde 8-10 selfangstskuter I isen
hver vinter?
Statsministeren kan gjøre to
ting:
Holde helt kjeft og hápe at det
hele glir over av seg selv.
Eller:
Hun reiser opp I Vestisen, holder godt rundt en whitecoat og
uttaler at dette vii vi belt og holdent slutte med. Men det er ikke
sâ enkelt, en viss hr. Lindberg
driver utpressing av den norske
regjering, han viser stadig til de
50 timene med film verden skal fâ
Se. Noen millioner blir det av dette ogsà, pussig ikke sant? Det er
det som er dilemmaet, man gir
ikke etter for utpressere, ikke engang de som far stØtte av svenske-kongen. Hr. Lindberg sitter
med nøkkelen til lØsningen - Illmene. Den dagen ban viser sine
filmer for den norske regjering, i
stedet for pa amerikanske Iemsynsstasjoner, tar norsk selfangst slutt. I mens kan vi andre
siutte a kjØpe Volvo, de bruker
allikevel sá mye bensin. Hei!

Rolf SØrli
De GrØnne i Akershus

rv

Boligpolitikken
for bygdas ungdom
Enebakk SV har vedtatt
fØlgende uttalelse pa sitt
ârsmøte:
Arsmøte i Enebakk SV vii rette
sØkelyset mot kommunens ansvar for a skaffe boliger til bygdas ungdorn.
Retten til skikkelig bolig ma
vre like sjØlsagt som retten til
mat og klr. Samfunnet har ansvar for en tilstrekkelig boligbygging til prlser folk kan betale.

ArsmØtet vil ogsá gjenta SV's
gamle krav om at det gis bruksendring til folk som benytter
hyttene sine til helàrsboliger.
Forutsetningen ma vre at
godkjente kloakk og aviØpssysterner installeres, eventuelt tilkopling til kommunait kloakknett der dette er muhg.
Bruksendring under disse forutsetninger er det eneste akseptable middel til a ía kontroll over
det forurensingsproblem hyttebeboerne utgjør.

De fà ungdomsboligene som na Enebakk SV
stiiles til radighet pa Nylende ma Karl Heler
vre en start, ikke en sovepute. leder

er stengt f.o.m. 6. t.o.m. 9. mars.
Med hilsen FelleskjØpet

Pensjonistforeningen
MedlemsmØte og tur.
Se ann.

Lagskveld
Landbrukslaget.
Se ann.

Menighetssamling
Se ann.

Betel
Husk ukens mØter.
Se ann.

Misjonshuset
Bibeltime.
Se ann.

Premiere pa
Vannmannen.
Se ann.

ELF handball
Se ann.

Konsert
tirsdag 14.3. kI. 19.30
pa Mjr ungdomsskole med
Foten Swing Bryggeri fra Enebakk og
Jens Wendelboes kvartett fra Oslo.
Billetter kan kjØpes ved: Ytre Enebakk Bensin & Service, ABC-bank, Ytre Enebakk, Kulturkontoret, Kirkebygden, tif. 92 60 56, ABC-bank, Kirkebygden, sentralbordet Enebakk kommune, tlf. 92 60 60, Vardeberg Kolonial, Kirkebygden, Flateby postkontor, Harajama
Sko, Flateby.
Billetter fáes ogsâ kjØpt ved inngangen fra kl. 18.30. Billettpris kr 50,-.
Arr.: Foten Swing Bryggeri
og Enebakk Kulturstyre

Stans raseringa
av sosialsektoren
Arsmøtet i Enebakk SV vil Utrykke sin dype bekymring for
den rasering av veiferdssamfunnet som for tiden tinner sted ogsa
i Enebakk.
Srlig er arsmøtet bekymret
for utviklingen innenfor heise og
sosiaisektoren. Her opplever vi
en stadmg mnnstramming. StØtteordninger bortfaller, avgifter
økes og egenandeler innfØres.
Det siste er at helse - og sosi
alstyrets flertall ønsker a straffe

barna dersom foreidrene ikke
kan betale kommunens skyhØye
barnehageavgift. Dette skal skje
ved at barnehageplassene innS
dras.
Vedtaket er en skam, og bØr
avvises av kommunestyret. En
presset Økonomisk situasjon m
ikke I fØrste rekke ramme de svakest stilte, i dette tilfellet barna!

Enebakk SV
Kari Heier
Leder
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Karius og Baktus til Enebakk
Vi starter nâ opp pa en
fly mâned, og fØrste forestillinger denne mâneden
blir sØndag - altsã ifigen
forestilling torsdag 2.3.

Barneflimen er en morsom tegneflim for hele familien og den
har norsk tale. Filmen det er
snakk om er <'Mesterdetektjven
Basil Mus>>. Det er historien om
museverdenens svar pa den store
detektiv Sherlock Holmes. Det
hele begynner med en uforklarlig
kidnapping av en snill leketøysmaker. Den lille datteren hans,
Olivia, gár i sin fortvilelse til Basil, og pa veien far hun fØlge med
tykke doktor Dawson. Basil aner
straks at den merkelige kidnappingen er et ledd i en stor forbrytelse, planlagt av hans erkefiende - mesterskurken Professor
Rottigan, og han kaster seg ut for
dramatiske og livsfarlige hendelser...
En god gammeldags Disneyfilm med bade humor, spenning
og litt uhygge.
U-fllmen <>For hele livet er en
koselig film med mange humoristiske innslag og om problemene som mØter et ten.ringspar da
hun plutselig blir gravid i sitt siste ár pa gymnáset. Alle

NY,SPENNENDE OG
FESTLIG FRA DISNEY!

PIFSTLQO(T[KTIV[N
BASIL
MUS

"THE GREAT
MOUSE
-. DETECTIVE"

¼

fremtidsplanene faller I grus og
de finner ut at verden ikke lenger
bare er morsom. De opplever
mye motgang, og foreidrene vender dem ryggen. Men de vokser
med oppgavene, og til slutt finner de en løsnlng.

HAPPLOP MED
IML

Dette kan
v&re begvnnelsen
pa et finE vennskap.

AP
>cKapplØp med tiden'>. Her mØter vi Robert De Niro som en
barsk dusØrjeger og Charles Grodin som en fØlsom kjeltring. Grodin underslo 15 mill, dollar. Mafi-

Sjette mars kommer
Riksteateret til Flateby
med barneforestillingen
Karius og Baktus. Dette
er litt av en begivenhet,
for sAvidt vites har ikke
bygda hatt besøk av Riksteateret siden 50 - Ara,
med << Trost i takiampa>>
og << To pinner i kors
som ble spilt pi Bøndenes
hus.
Det har vrt hektisk aktivitet
pa teaterfronten i bygda den siste tiden. Og nâ er turen kommet
til de yngste.
Karius og Baktus ble skapt av
ThorbjØrn Egner for snart 40 âr
siden, ogetter det har barn butt
mye flinkere til a pusse tennene
sine. For selv om de to tanntrollene er sØte og morsomme a se
pa, sa kan de vre ganske slemme ogsa. Bare spØr Jens!
For det er i tennene til Jens disse
to sma fyrene bor i dette dukketaterspillet. Der lever de godt
og har det hyggelig sa lenge Jens
spiser 10ff og sØte saker. Men de
blir sinte og prOtesterer høylytt
nár moren til Jens gir ham grØnnsaker og sunn mat: Ikke gjør som
mora di sier, Jens, roper de..
I samarbeid med ThorbjØrn
Egner har Riks - dukketeateret
laget en morsom, hyggelig forestilling for de ailer yngste som
besØker Riksteateret.
Denne dukketeater - forestillingen har gátt pa turne for marionettedukkene som er alget
stappfulle hus siden i september av Karl Noreger.
ForestiJiingen er satt i scene av
88, og det er Anne Stray og Helene Byhring som gir liv tilde flotte Liv Borg Thorsen og Einar Dahl

har laget de fine tennene med
huller I der Karius og Baktus bor.
Musikken er av Christian Hartmann.
'_',P"-.----3

aen vil ha ham død. FBI vil ha
ham levende. Robert De Niro vil
bare ha ham til a holde kjeft. En
film som kan anbefales!

OP

Inger

I
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Tomtesalg p A Nylende

Ef. 6,10-17

Guds fulle rustning
Ingen finner pa a lØpe ut I sprakende vinterkulde I
kortbukse og trøye. Den som ikke trener mer enn at han
lufter hunden i fly og ne, kan ikke regne med a vinne et
50 km langrenn. Den som ikke har hert a lese, kan ikke
aviegge noen embedseksamen.
Alt dette er selvfØtgeligheter. Men det finnes slike
innlysende forhold i kristenlivet ogsâ: Den som ikke
ikier seg Guds fulle rustning, kan ikke gjøre regning
med a komme inn i Guds evige rike. Til det er vãre motstandere for store. Selv ikke den sterkeste har den mmste mulighet til A hamle opp med ondskapens Andehr
i himmeirommet>>. Nei, dere trenger Herrens veldige
kraft og dere mA kjempe med hans vApen. Det er sannhet, rettferd, fredens evangelium, troen, hApet om frelsen og ordet fra Guds egen munn, Bibelen.
Bruk disse vApnene i bønn med takk og tilbedelse. Da
er dere rustet til A gA pa troens smale og farefulle veier.
Herren bevare dere alle.

Gunnar Øvstegàrd

Endelig blir det tomtesalg pi Nylende! I første
omgang lyses det nA ut 17
eneboligtomter med søknadsfrist 17.mars.
Orienteringsmøte for boliginteresserte skal det ogsá bli, allerede i morgen kveld, pa Mjr
ungdomsskole. Da ønskes alle
boliginteresserte velkommen.
Bade representanter fra teknisk
etat, Block Watne, Husbanken
og RBBL kommer til a vre tilstede pa orienteringsmØte, hvor
det ogsa vil bli gitt endelig opplysning om hva tomteprisen
blir.— Noe hØyere enn antatt kan
det nok tenkes man ender, sier
teknisk sjef ,Torgils Opedal.
ForØvrig kan de som er inter-

essert i prospekter over tomtene
henvende seg til teknisk etat.

Det vises ellers til annonse I dagens avis.
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Arsmøte i Enebakk SV

gnitt

Mange muligheter for
Kari Heier gjen- etabler-ingslystne
C

valgt som leder
Pa Enebakk SV's ársmØte 14.
februar ble Karl Heier gjenvalgt
som leder. De Øvrige medlemmene i det nye styret er: Astrid
StrØm, sekretr, Anne Rysstad
Wold, kasserer, Nils ButenschØn,
styremedlem, Marit Berget
StrØm, styremedlem, Tom Nilsen, faglig kontakt og Trifle Allhei, kvinnepolitisk kontakt.
Enebakk SV kan se tilbake pa
et godt arbeidsár.Oppslutningen
om møtene har vrt stabil,selv
om vi naturligvis Ønsket enda
fler her. Vi liar det siste áret arbeidet mye med miljØvern i kommunen. Vi flkk heldigvis gjennomsiag for Enebakk kommune
skal utarbeide en MiljØvernplan.
Andre saker vi har arbeidet
med er kommunens Økonomiske
situasjon. SV la fram forsiag om
innfØring av likviditetsbudsjetter i Økonomiplanleggingen.
Dette forsiaget sammen med váre alternative budsjettforslag
fikk underlig nok liten respons.
Bedre gikk det med vârt krav

Selv om tidene ikke akkurat invitet til investeringer, tar Enebakk Nringsrãd resultatene fra
arbeidslivsundersøkelsen
I fjor alvorlig. Den viste
at svrt mange enebakkinger Ønsker a starte
egen bedrift.
Enebakk Nringsrad, som ble
etablert i 1or, et frittstâende organg som ble opprettet av kommunen i samarbeid med nringsdrivende i bygda, og ABC bank, Kirkebygda. Rádet har
nettopp som formal a fremme
vekst og utvikling I nringslivet.
Og det skal vre bade ideskapende, iriitiativtakende, koordinerende og rádgivende heter.

om at Kirkebygden barnehage
skulle settes i drift váren 89 i
kommunal regi.
Framover far vi se situasjonen
lyst. SV's skjebne er visst a fá
gjennomslag etter en del mas.
Enebakk SV
Kari Heier,
leder

Det tynnes
i rekkene
Det tynnes kraftig i rekkene til
Enebakk Fr.p. SØknadene og fritak fra tillitsverv, hhar státt i kØ,
og de Ileste har fátt sØknadene sine innvilget. NA er turen kommet
til Pal Thoresen. Han har sØkt
om fritak fra kommunestyret,
tillitsverv i landbruksnemnda,
helse - og sosialstyret, teknisk
styre og AN0's representantskap
Av de nevnte very er det bare det
i landbruksnemda som er som
medlem. De andre er vararepresentant.
Thoresen har sØkt om fritak fordi
han ma flytte Ira Enebakk av he!semessige ârsaker. Formannskapet gikk inn for a frita Thoresen
for samtlige very.

- Nettopp i vanskelige tider for
nrIngslivet er det spesielt viktig a drive aktivt arbeid med
nringsutvik1ing, sier fØrstekonsulent ved ràdmannskontoret, Karl Elisabeth Morbech,
som
er
sekretr
for
Nringsràdet.Hun mener det er
viktig for eksisterende bedrifter a
tilpasse seg endrede markedsforhold. Hun Ønsker ogsâ a herilede
oppmerksomheten pa de mange
tiltak i form av tilskudd og lan
Ira fylkeskommunen som kan
hjelpe folk som Ønsker a etablere
seg med pa vei til egen bedrift.
Fylkeskommunens nringsfond
er opprettet nettopp for a skape
utbygging av nrings1ivet i Utkantkommunene. Og Enebakk
kommer mu. under Nrinfondets omrâde.
-. Mange er kanskje ikke kiar
over etablerertilskuddet for ungdom og kvinner. Er du mellom 18
og 25 àr, eller kvinne over 26 ár,
kan du fá tilskudd til a starte din
egen bedrift. Thskuddet gjelder
nyetableringer, og forutsetningen er at virksomheten ma vre
bedrlftsøkonomisk lØnnsom, og
at den gir fuJ.ltidsbeskjeftigelse
for en eller flere personer. Makslmalt tilskuddsbelØp er 30.000

I vanskelige tider er detspesielt viktig a drive aktivtj
arbeid med nceringsutvikling.
nngssjefen 1 fylket er rette Instans a henvende seg til for nrmere opplysninger og sØknadsski ema.
Morbech kan ogsà fortelle at
bedrifter som ansetter lrlinger
Ira Akershus far en rekke offentlige tilskudd til a dekke utgifter
til opp1rmg. Og tar man inn flere lrlinger, eller organiserer seg
som opplringsring eller opplringskontor vil man ogsa kun-

Stor oppslutning Fortsatt uten
om Vinterdilten Okonomisjef
Ti! tross for dàrlig vr
og fØre var det mange som
tok turen fra Streifinn til
KØ!abànn sØndag. Spesielt hyggelig at sá mange
fami!ier med barn i alle
aidre møtte fram Yngste
de!taker var pa 8 maneder.
Det var koselig a komme opp pa
Vardàsen hvor Tor og Nils hadde
bàl, og pØlsene là ferdig til grilling. Ellers var det poster hvor
det skulle tippes. Her kunne en
oppná 10 poeng. Vel framme i
Kølabânn var det utdeling av
diplomer. Her var det ogsà anledning til a kose seg med Evas
nystekte vafler
Skiforeninge vil gjerne fá takke
følgende for gavepremier: BarbØl
bygg, Leif Hval, Kirkebygden Finasenter, Kâres Dagligvare , LØken Matsenter, StrØmsborg og

Enersen, Ytre Enebakk Bensin &
Service.

Premieliste
Nils - Petter Wiik, 9 p
Per Halvorsen, Kristine
Svartebekk, 8 p.
JØrgenlElisabethlJan Svartebekk, Joar Resaland Wiik 7
PI

Elin Eide, Roar Eide, Ingunn
Henriksen, Eirik/Bjarte Resaland Wiik, 6 p.
Jeanette Henriksen, Lise Hagen, Karl/Rune Berg, Kitty/Henrik Eide, Else Resaland Wilk, 5 p
Per Johansen, Kristin Berg, 4

P
Ragnhild Hval, 3 p
Marit Berg, 2 p.

Helge Lagaard har
takket nei til tilbudet
om Økonomisjefstillingen i Enebakk. Det
var i januarmØtet at
kommunestyret gikk
inn for a ansette Lagaard i stillingen. Na
har han takket nei til
fordel for en annen
stilling i hjemkommunen Narvik, hvor
han for tiden er ansatt som Økonomikonsulent.
Administrasjonsutvalget hadde bare innstilt pa en sØker,
nemlig Lagaard, da man mente
at ingen andre av sØkerne hadde
de kvaliflkasjonene man la vekt
pa. Dermed star kommunen fortsatt uten en Økonomisjef, og det

kan komnie til a ta lang tid innen
man far ansatt noen ny.
Vi kommer na til A lyse ut stillingen for 3. gang, sier personalsjef Jan Ryste, og i tiilegg vil vi ogsa ga inn pa en mer offensiv
hunting for a ía besatt stillingen. Det nytter ikke a bare lyse
Ut, som vi har gjort tidligere, sier
Ryste.
Med vanilge utlysningsrutiner,
frister, runde I administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre, samt oppsigelsestid
til den som eventuelt blir ansatt,
vil det gà langt over sommeren
fØr det er en ny Økonomisjef pa
plass i herredshuset.
ForelØpig er Unni Skoglund
fortsatt konstituert i stillingen,
og personalsjefen ser lyst pa mulighetene for a fà sØkere nár stillingen nà lyses ut.Det burde vre gunstig tidspunkt til a ía tak i
Økonomer pa, mener Ryste.

___

-

-

Nringsfondet kan ogsa bidra
til utbygging av nringslivet i
fylket. Fondet finansierer normalet 1/3 av kapitalbehovet til et
prosjekt, og Øvre grense for tilskudd er for tiden 1 million.
- Midler Ira Nringsfondet til
ytterkommunene er beregnet pa
lan til investeringer 1 utstyr, eller
til markedsfØring og produktutvlkling.
Man kan ogsa ía garantier for ny
bedriftskréditt med inntil 50 prolan
til
for
sent,
og
investeringer,markedsføring og
produktutvikling med helt opp
til 100 prosent, forteller Morbech.
NrIngsfondet kanogsà gi tilskudd til omstifflng og
bedriftsutvikling.Dette tiltaket
er rettet inn mot sma og mellomstore bedrifter innen industri, hândverk, engroshandel, reiseliv og andre typer servicenringer. Her kan man oppnà tilskudd pa inntil 50 prosent av
kostnadene til analyser og planlegging av prosjekter innen markedsfØring, administrasjon og
Økonomistyring, produktutvikling, teknologiutvikling samarbeidsprosjekter.
- Til slutt kan jeg kort nevne
Akershus Bedriftsràdgiving som
ivaretar den offentlige veilednlngstjenesten for smá og mellomstore hàndverks og industribedrifter. Bedrlftsràdgivingen viderefØrer de tjenester man tidligere flkk ved Statens Teknologiske institutt. Bedriftsrâdgivingen har kompetanse og spesialkunnskaper innen en rekke
omrâder, sàsom organlsasjon og
ledelse, data, markedsfØring og
internasjonalisering, og bistand
derfra er gratis nàr det gjelder generell radgiving og informasjon,
sier Morbech.
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Tea terboomen:

KI rt for ny premiere
En ny premiere star for
tur i disse for bygdas teaterliv sá blomstrende tider. Det er Enebakk Dramatiske Sa1skab det gjelder nà. Fredag gâr teppet
opp for vannmannen pa
Flateby samfunnshus.
Premieren er allerede utsolgt...
Hvis man sâ nevner 68— erne er
allerede mye sagt om Vannmannen. Det hele starter nemlig tilbake i 68 - i Slottsparken, da iivet var kult med love and peace i
en helfrika verden. Apningsmelodien Aquarius fra Hair, illustrerer tidsbildet sammen med lysbildene som farer over filmierretet bakerst pâ,scenen over skuespilierne.
Selve historien er spunnet
rundt en ung mann som vi fØlger
fra 1968 og fram gjennom forskjellige strØmninger i tiden,
med vittige innslag av Elvis dyrking, <blindernkoinmunisme
,
revolusjonspreik
og
navlebeskuelse,en stadig mer
komersiell underholdningsbrasje, spissborgerllghet og idealenes forfall ... For var helt kan det

en stund virke som om alt gâr I
dass . Han blir hard og kynisk.
Mer skal ikke ropes om denne
forestiiiingen hvor ski emt , aivor
og kostelig ironi gár hand i hand.

Jan Benterud har skrevet stykket, og instruktØr har ogsá i âr
vrt Liv Aakvik, som hadde en
god del av wren for tjorãrets revysuksess.
Forestillingen er spekket med
sang og musikk, uten at man dermed kan kalle den en musikal.
Dyktige musikere fra hele Enebakk, nemlig Rune Brattfoss, Jostein Øiestad og Øyvind Karisen,
samt Terje Claussen fra Sandvika sØrger for at de musikaiske
innsiagene sitter som de skal.
Ca 20 av S1skabets medlemmer star pa rollelisten til forestillhigen. Minst like mange er i
sving bak scenen. Jan Benterud
som har lagt ned 300 —400 timers
arbeid med manuset til forestillingen la siste hand pa verket ijanuar, men prØvene har foregâtt
paraleilt med manusarbeidet.
Stykket varer i to timer. Slskabet opplyser at dersom noen
trenger skyss for a komme seg av
sted til forestillingen, kan de
kontakte BjØrg Gitlesen.

Fargeñke blomsterbarn pa Flateby Samfunnshus. Fredag gár teppet opp for Vannmannen.

Stor a ti*vitet
i Historielaget
—Historielaget kommer
ogsâ i 1989 til a følge opp
fjorârets linje med varierte aktiviteter, medlemsmøter, turer/utflukter og
lokaihistorisk arbeid, sier
lagets leder, Ase Killerud.
Hun forteller at de har planer
om a arrangere temakvelder,
uformelle og uhØytidelige sammenkomster, hvor ulike temaer
relateres til Enebakks lokaihistone og hvor enhver er hjertelig
velkommen til a a fortelle.

<.RausjØkveld>>

Allerede I kveid blir det medlemsmØte 1 Herredshuset klokken 19.00. - Vi holder lØftet fra
rusieturen i RausjØ i flor hØst, og
lar Trond Burud fortsette fortellingen om og fra RausjØgrenda
og østmarka.Og denne gangen
vil han Ogsá vise lysbilder. Ulf
Oppegaard vii fortelle anekdoter,
sier Killerud
I april blir det kombinert temakveld/utstilling I forbindelse
med grunnskolejubileet.

Variert

betydning i lokalsamfunnet gjennom tidene.
Romerike Historielags sommerstevne blir sØndag 2. juli,
sannsynhgvis pa Nes.

Lokaihistorisk arkiv
Historielaget har i mange ar
vrt pâdriver for a fá opprettet
et lokai.historisk arkiv i bygda.
- En av vãre viktigste oppgayer er nettopp a bevare og sikre verdifuilt arkivmateniale for
ettertiden, og det haster, sier Killerud, som er glad over a kunne
fortelle at man nâ har fatt positive signaler fra kultursjefen om at
hvelvet i det gamle herredshuset
delvis kan benyttes til formáiet,
og at historielaget kan fá disponere et tilstØtende rom til registrenings og katalogiseringsarbeid.
Laget vi starte med en fast arbeidskveld i máneden, hvor alle
lokaihistorisk interesserte kan
mote fram og bidra aktivt til lagets arbeid.

Lokaihistorisk
arbeid

Ellers har Historielaget fØlgenLaget fortsatte I aret som gikk
de pa programmet fOr somrner- med avmerking av husmannsferien: I slutten av mai blir det plasser pa gamle kart, og har parusletur I Brevigskroken, I ma- begynt avmerkingen av gamle
nedsskiftet mal/juni blir det te- veler. Ole Weng fortsetter med
makveid om Enebakk kirke. Da registreringen av gamle veier, laer det iagt opp til omvisning med ger skilt, og organiserer utplasetterfOlgende samling hvor man sening av skilt pa gamle husskal sliakke om kirkens rolle og mannsplasser.

Christian Brevig har fortsatt sitt
arbeide med registrering av Enebakk - dlalekten, og histonIeiaget har nâ en samling pa 1200
kort med stedsnavn 1 Enebakk
Ulf Oppegaard har gjennom lang
tid samlet inn og systematisert
oppiysninger om Enebakkvassdragene og virksomheten der.
I &r ble det ogsá avfotografert
gamle billeder. Avfotograferingen skjedde i herredshuset i slutten av oktober, og ble arrangert
av Historielaget i samarbeid med
bygdeboknemnda.
Laget arbeider ellers med nyutgivelse av N.P.KrogsbØis hefte
Enebakk I gamle dage og det er
ogsa planer om a trykke Ulf Oppegaards o Enebakkvassdragene
og virksomheten der .

89 medlemmer

Styret i Enebakk Histonlelag
bestâr i 89 av: Ase Killerud, leder, Ulf Oppegaard, nestleder,
Unni Mjrskaug, sekretr, Jan
Svartebekk, kasserer, Barthold
A. ButenschØn, styremedi., Ole
Weng, styremedi., lager M. Breyer, styremedl., og Astrid Hoitop,
varamedl.
Laget har 89 medlemmer.

Arn oft er .1s

Fellesslakteriet
pa rett vu
0

Nãr regnskapet er gjort opp for Fellesslakteriets 1. driftsâr
etter fusjonen, anbefater styret at det for 1988 gis en etterbetaling til medlemmene pa 30 ore pr. kg slakt, kr 10 pr. smãgris og kr 50 pr. kalv og foringsdyr.
Sett sammen med de lØpende tilleggspriser over NKFs veiledende notering, betyr dette rekordstore utbetalinger til
medlemmene for 1988, sier styremedlem Knut Kr. Prestrud
fra Ski.

Dobelt etterbetaling

I forhold til NKFs veiledende
nettonotening pa slakt er det
ennom 1988 utbetalt 44 ore pr.
kg i tllleggspniser pa slakt. Dette
en alle vâre pnistfflegg pa slakt
utlignet pr. kg. I tillegg er det utbetalt kr 20 pr. smagris ut over
NKFs notering. Totalt for 1988 er
det utbetalt 9,3 mill. kg i tilleggspniser pa slakt og smagnis. Utlignet pr. kg slakt blir dette vel 50
ore pr. kg. Dette en en OknIng i
forhold til 1987 pa vel 7 ore pr. kg.
Nâr vi na I tiiegg til rekordstore lØpende prlstillegg gjennom
aret kan presentere et negnskap
hvor vi kan foresla en etterbetaling pa 30 ore pr. kg slakt, kr 10
pr. smagris over kr 50 pr. kalv/f

ningsdyr, viser dette at det nye
Feilesslakteriet absoiutt en pa
rett veg, sier Fresterud.

INGEN
FUSJONS S YKE

De som har best grunniag for a
vurdere om Fellesslaktenjet (FS)
etter sammenslalngen mellom
gamle Fellesslaktenlet og Østfold
Slakteni lider av noen fusjonssyke, er fOrst og fremst vare medlemmer og vâre kunder. De signal vi har ftt fra bade produsenter og kunder, sier at FS en i vigØr
som aldri for og det er derfor
spesielt hyggelig a vise til positive regnskapstail allerede etter 1.
driftsar, avslutter Knut Kr. Presterud.

JIgIfttt
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20 trygghetsalarmer
pa plass for ferien
0

I begynnelsen av februar
fattet helse og sosialstyret vedtak om installering av trygghetsalarmer
i Enebakk. Neste torsdag
blir selve mottakersentraler montert pa Enebakk syke og aldershjem.
10 alarmer er bestilt. Allerede nâ kan folk begynne a sØke om a fã installert trygghetsalarm.
Søknadsskjema Ries ved
pleie - og omsorgsavdelingen
Det er nA et ár siden Lions bevilget 20.000 kroner til trygghetsalarmer i forbindelse med sitt 20
árs jubileum. Mange har spurt
seg hvorfor ingenting skier.- Arsaken har vrt grei, sier pleie -og
omsorgssjef Erik Ohr,en forutsetning for utplassering av trygghetsalarmer er at noen kan betjene den i forbindelse med Utrykninger. Det ma vre personell tilstede. Na er den biten
lØst. Sentralen skal vre pa Syke
og aldershjemmet, og man har I
samarbeid med personale og representanter for organisasjonene
kommet til hensiktsmessige
vaktordninger med ansatte der.
Alt ligger nA til rette for a sette
systemet ut i livet.
Ohr tror det er et samlet behov

Pleie og omsorgssjef Erik
Ohr háper a kunne Utplassere 20 try gghetsalarmer fØrferien
for ca 100 trygghetsalarmer i
kommunen, men i en prØveperiode vU det ikke were aktuelt med
mer enn 20, sier Ohr. Han hâper
de 20 skal kunne vre installert
fram mot sommeren. For A fA
gjort det er det behov for ca
60.000 - 70.000 kroner ekstra.
- Jeg er svrt glad for at Lions
bevilget penger til innkjØp av
sentralen, oghar vrt en viktig
pAdriver i dette spørsmAlet, sier
Ohr. PA den mAten fikk vi finan-

siert sentralen, forØvrig en meget
avanasert sentrai Vi er de fØrste
som intallerer den, og blir sAledes piotkunde med spesiell oppfØlging. Etterhvert har jo Oslo
kommet etter, sier en meget stolt
pleie - og omsorgssjef. Han kan
ogsA fortelle at Ytre Enebakk Sanitetsforening har bidratt med
25.000 kroner, et vesentlig bidrag
til realisering av prosjektet, som
Ohr i fØrste omgang regner med
skal finansieres gjennom gayer
fra
organisasjoner
og
privatpersoner.- Ved utvidelse
av tilbudet mA nok kommunen
ogsA sterkere inn i bildet i samarbeid med organisasjoner og
den enkelte klient, mener Ohr.
Han ser ixnidlertid meget lyst ph
muligheten for a skaffe til veie de
nødvendige kronene silk at nye
10 alarmer kan kjøpes inn. Deter
flere aktuelle lag og forefinger i
kommunen, f.eks. Rotary, antyder pleie -og omsorgssjefen.
- Hvem kan sA fA installert
trygghetsalarm?
- Tiltaket er spesielt rettet mot
eldre og funksjonshemmede, og
innenfor denne gruppen prioriteres personer som av medisinske
grunner kan fA akutt behov for
hjelp, personer som ikke har mulighet til A ha kontakt med familie og nrmiljØ hele eller deler av
dØgnet, og personer med behov
ut fra sosiale forhold, boforhold
etc.

Samlet norden
for rovdyr
Hele komplekset om var framtidige rovdyrforvaltning bør legges frani for Stortinget til behandling, konkluderer Norges Bondelag i sitt svar til Direktoratet for
naturforvaitning i høringsrunden om nye forskrifter for de store rovdyrenes vedkommende.
Svaret følger godt opp intensjonene 1 det forsiaget som bondeorganisasjonene i Norden har
fremmet for Nordisk Rid. GAr
det som bondeorganisasjonene
vii, kommer resultatet til A bli en
samordning av rovdyrforvaltningen i Norden, og slik at hele Norden blir sett under ett nAr en
snakker om omrader som er store nok til a gi rovdyrene muligheter til A opprettholde levedyktige
bestander pa biologisk forsvarlig
grunniag.
Norges Bondelag henviser til
vitenskapelige beregninger som
setter grensen for en levedyktlg
bestand av ulv ph lengre sikt til
50 formeringsaktive dyr hvis en
skal unngA uØnskede konsekvenser av innavi. Dette tilsier en
ulvestamme ph 100- 150 dyr med
smatt og stort. Norges Bondelag
mener derfor at det bare er mulig
A bevare en levedyktig ulvestamme pa fennoskandinavisk niva
gjennom et samarbeid mellom
Norge, Sverige og Finland dersom en skal ha et langsiktig perspektiv i vAr rovdyrforvaltning.
BjØrn og jerv
NAr det gjelder bjØrn og jerv
derliot mener Norges Bondelag
at bestandene er store nok til A gi
en rimelig forsikring mot direkte
innavi, men ogsA for disse dyrenes vedkommende er det hen-

siktsmessig med nordisk samarbeid i forvaltrnngen. Det kan
vre realistisk a regne med en
bjØrnestamme ph 1000 - 1500 dyr
for A kunne tilpasse seg ev. endringer i klima og miljØ gjennom
naturlig utvalg og oppnA en tilfredsstfflende status med hensyn
til genetisk drift. Bondelaget understreker at rovdyrforvaltninger er et arbeid med langsiktige
mAl.
Til de enkelte paragrafer i DNs
forsiag har Norges Bondelag
merknader bl.a. til erstatningsspørsmAl, lisensjakt og fellingsmyndighet.

Nieringskonflikter
Det er fuJit mulig A bevare roydyrbestander ph omkring dagens
mvA i Norge, men dette byr pa
betydelige konffikter, srlig i en
del omrAder av landet som har et
ensidig nringsgrunn1ag. I enkelte bygder kan valget stA mellom rovdyr eller husdyr, og dermed er det i tillegg til et økono
misk spØrsmál ogsA et spØrsmAl
om bosetting og arbeidsplasser.
Disse konfliktene ma lØses ph
en silk mite at en ogsA bevarer
nringsgrunnlaget. Det betyr
full erstatning for skader og
ulemper, bedre og raskere hjelp
til dem som blir rammet av roydyras virksomhet og fortsatt
mulighet til A ta ut skadedyr.

Solid vekst for
Postsparebanken
Postsparebanken hadde i 1988
en innskuddsvekst ph nesten 4.5
milliarder kroner. Driftsresultatet for 1988 er pa 272.6 millioner
kroner fØr avsetninger til dekflag av tap og ekstraordinre
avskrivninger. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
var driftsresultatet ph 1.05% mot
0.94% 11987.- Vi er fornØyde med
dette resultatet, men frykter for
bankens inntjening pa sikt, dersom vi ikke fir forbedringer i
rammebetingelsene, sier postsparebanksjef Inger Prebensen i
en kommentar.
Ved Arsskiftet utgjorde bankens forvaltningskapital 28.2 milharder kroner. Postsparebanken
hadde I flor et tap ph utlAn ph 8.3
millioner kroner, gAr det fram av
bankenes Arsberetning som nA
foreligger.

Rekordstor kundetilstrØmming
KundetilstrØmmingen
til
Postsparebanken i aor var ogsA
stor. Hele 373 000 aye konti ble
opprettet. Postsparebanken Øker
sin markedsandel av innskuddene ph personkundesektoren. Pr.
30.11.1988 hadde Postsparebanken en markedsandel ph
13.2% av de samlede innskudd i
alle landets banker. Markedsandelen ph samme tidspunkt Aret
for var pall.9%.

Positiv utvikling I
Akershus
Bankens utvik]ing I Akershus I
1988 var svrt positiv. Pr.
31.12.1988 var innskuddskapitalen 2 809 millioner kroner. Det er
en Økning ph 496 millioner kroner eller 21.4% fra 1987. Dersom
man fordeler innskuddskapitalen ph hver enkelt innbygger i
Akershus, er det gjennomsnittlige innskuddet nA pa 6 903 kroner.
Antall innskuddskonti i Akershus Økte i 1]or med 30 000 eller
8.6% til i alt 378 700. I sA mite var
Akershus Postsparebankens 4.

beste fylke. Det ble apnet 5 300
nye lØnnskonti i Akershus i 1988,
shik at det ved Arsskiftet var
33 200 Akershus-borgere som
hadde lØnnskonto i Postsparebanken. I Akershus er det nA 930
konti pr. 1 000 innbyggere. Postsparebanken har et ekspedisjonsnett pa 197 postkontorer, 72
landpostruter samt en utlAnsavdeling (LillestrØm) i Akershus.

70-80% av utlãnene til
boliger
Postsparebankkundene fikk I
or line til sammen 2.7 milliarder kroner fordelt pa 29 700 lAn.
Hele 2.1 milliarder kroner, eller
nesten 80% av utlAnene gikk til
boligformAl. Ved Arsskiftet utgiorde bankens sanilede panteog gjeldsbrevlAn vel 7 milliarder
kroner. Den resterende kapitalen
er gjennom statskassen kanalisert til statlige utlAnsinstitusjoner som for eksempel Husbanken, Fiskarbanken og Landbruksbanken.
UtestAende lAn i Akershus pr.
3 1.12.1988 belØp seg til 954 millioner kroner mot 851 millioner kroner Aret for. En betydelig del av
denne summen har gAtt til bankens personkunder I Akershus.

For trange
utlânsrammer
Postsparebanken er nA den
eneste av de banker som mottaj
rnnskudd fra publikum som
fremdeles er direkte styrt av
myndighetene I form av utlAnsrammer. For de seks fir har
Postsparebankens
ordinre
ramme for utlAnsØkning vrt 500
millioner kroner pr. Ar. I Arsberetningen sier styret rett ut at
man er lite tilfreds med at Postsparebanken og dens kunder ph
denne mAten blir stilt ugunstigere enn andre banker og deres
kunder. Banksjef Prebensen
fremhever i Arsberetningen at hovedmâlet er at Postsparebanken
fortsatt skal vre den beste personkundebanken i landet.

Ja til llsensjakt
Vi ser pa mulighet for lisensjakt som et framskritt for A gjøre
konfliktene I rovdyrforvaltningen mindre, og dermed mulighetene til A bevare arten stØrre, sier
Bondelaget.

Raske avgjØrelser
Bondelaget mener at fylkesmannen bØr vre den instans
som gir feuingstillatelse eller Apner for lisensjakt. En betinget
feuingstillatelse bØr kunne gis av
viltnemnda I kommunen. DN bØr
ha kontroilmyndighet. Fylkesmannen og DN bØr ha mulighet
for A konsultere landbruksmyndighetene for A sikre seg en vurdering nAr skadevolder har vrt
pA ferde, men dette bØr ikke were
obligatorisk i en hastesituasjon,
skriver Bondelaget.

Dine kunder ser etter
I avisen.
For vAre Ie'i'rc er rekianie en natnrlig del av lesestolki. De ser tiler dine aiiitonser I forbindelse ined slit
eikiuig tiler vure-inforinasjon.
Vier sikker p.t at du er ilsiede!

eIIjJnett
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Variert program
for kvinnedagen
I dag er det nøyaktig en uke igjen til 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. For fØrste gang
flere âr
skal dagen ogsã markeres I Enebakk. Det er likestilIingsrãdet som skal stá for arrangementet som finner
sted
Mjer ungdomsskole.

pa

pa

Det er lagt opp til et variert tuelt tema, ettersom tilstrØmprogram for markeringen.
mingen til senteret Øker, ikke
Underholdriingsinnsiaget skal en minst fra var kommune.
visegruppe fra fra Enebakk Dramatiske pa Flateby stá for. TruEndelig bar arrangrØren ogsá
de Johannessen, Britt Gaathaug ftt en representant fra forsvaret
og Turid Ramberg har satt sam- til a komme og orientere om
men et viseprogram. Tidligere i kvinner og forsvaret.
vinter hadde de et lignende program pa Ristorante Italia. D.v.s.
Det blir bevertning pa motet,
dengang var det Trude, Britt og og det er gratis entre. ( Se anLene Gaathaug som sang. Na er nonse i dagens avis)
Lene byttet Ut med Turid Ramberg, som vi kjenner godt, bade
- Vi haper vi har maktet a sette
fra fjorárets revy, og som dirigent sammen et program som er egnet
for Flateby barnekor.
til a favne vidt, sier representant
for likestillingsutvalget, RagnKrisesenteret i Folio vii ogsá hiid PorsbØll som háper pa skivre representert pa Mjr denne kkelig oppslutning nar det nâ etkvelden. De skal orientere om ter mange ar endelig blir markesitt arbeid. Sikkert nok et ak- ring av kvinnedagen i bygda.

Britt Gaathaug og Trude Johannessen under viseprogrammet pt Ristorante
Italia tidligere i vinter.

Thomas til topps
pa

v/Gunnar øvstegärd.

* Nattverd.
* Kollekt.

VELKOMMEN!

Den unge enebakkingen. som
allerede har markert seg med resultater i toppskiktet i flere sesonger, sørget med sin innsats
torsdag virkelig for en knalistart
pa arets junior NM. Da Thomas
tok NM - titteien hadden han ikke mindre enn 36 sekunders ledelse pa nestemann pa lista, Thomas Wemann fra Vestfossen.

Enebakk Landbrukslag
pa

har lagskveld
BØndernes Hus onsd. 1. mars ki. 19.00.
Alle velkommen.
Styret

Enebakk J-cigeIag

Foran finalen i Norgescupen i
Lensbygda 1. april, leder Thomas
na suverent over sin navnebror
fra Vestfossen.
For IL Driv deltok Christine
Teig. Torsdag ble hun nummer
32 i 5 km kiasse 16 âr, iØrdag ble
hun nr 21 i 10 km, skØyting, og
sØndag gikk Christine stafett.
Laget ble nr 4.

Foig med

i
me rrniljoet
lorneff
o

t

Annonser loses
av folk ifest

Temakveld
* Marl kirke torsd. 2. mars kI. 19.30.
* Tanker omkring gudstjenesten>

Thomas Alsgaard ( 16),
Flateby, tok forrige torsdag gull i junior NM
ski
Dombâs.
Thomas gár na for Eidsvoid V2erk.

pa

Menighetssaming

Hagelaget inviterer til demonstrasjonJopp1ring i beskjring av busker og trr. MØt fram
KJ]ERSRUD i Dalefjerdmgen hos BREIER: LØrdag 4. mars ki.
11.00.
Styret

pa

Det ble gull til Thomas Alsgaard fra Flateby i NM for
juniorer pa Dombâs.

Gubberennet I Enebakk 1989
Det er leit a matte avlyse vârt Gubberenn i är.
Men vinter'n harjo vist seg som en altfor tidlig var.
Det er ikke bare gubber som gàr glipp av mye gØy,
vi tenker og pa publikum med hurrarop og skØy.
Det virkerjofor tiden som om vwrgudene pa trass,
har rotet rundt pa árstider set de har byttet plass.
For nâr et sommervr sâfint ifebruar er mulig,
set kan vi kanskje tenke pa et Gubberenn ijuli.
Fra komiteens side var arbeidet gjort klart.
Vi ventet kun pa snØen og pâmelding for start.
Ja verden kanjo te seg litt underlig i blant.
sa vi far bare glemme at vintersnØ'nforsvant.
Men vi vii ikke gi oss, du har vârt ord pa det.
For Gubberenn som tradisjon, vi vii skal vare ved.
Set la ossfà snØ til neste ar, set er vi her og byr
til Lotterudbakkens Gubberenn og vintereventyr.
Med hilsen
Gubberennskomiteen i Enebakk

Orienteringsmøte om
Nylende boliglelt
Saig av eneboligtomter
A/S Enebakk Tomteseiskap vii innby alle boliginteresserte til orientermgsmøte om Nylende boligfelt

torsdag 2. mars W. 18.30
i aulaen pa Mjar ungdomsskole.
Boligfeitet inneholder 64 eneboligtomter, 10 tomter
for samordnet selvbygging, spesielt for ungdom og 28
2-3 roms leiligheter (utleie- og borettslagsleiligheter).
Representanter fra Teknisk etat, Husbanken og Rlirigen boiigbyggelag vii vre til stede for orientere
og svare
ev. spØrsmâl.

pa

a

17 av eneboligtomtene iegges nâ ut for saig med søknadsfrist 17. mars 1989. Salgsprospekt fâs ved henvendelse til Teknisk etat, 1912 Enebakk, eller HE
09/926060.
AIS Enebakk Tomteselskap
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Misjonshuset
Bibeltime
v/hjemmesekr.
Steinar Hunnestad fred. 3.
mars kl. 19.00.
Emne: Salige visshet.
Kollekt. Bevertning.
Alle velkommen.

PNSEMEN1GIiTEN

w- r-'

ut TEL

Onsd. 1.3. kl. 19.30: MenighetsmØte.
Torsd. 2.3. k. 11.30: Formiddagstreff. BesØk fra
Evangeliesenteret.
Weekend mlJon Martin
Overby.
Fred. 3.3. kl. 19.30: Ungdomskoret.
LØrd. 4.3. k1. 16.00: Bibeltime.
Ki. 19.00: MØte.
SØnd. 5.3. kl. 18.00: Hornorkestret deltar.
Ki. 10.00: SØndagsskole.
Alle velkommen.

Extra!
Extra!
Interessant hjemmearbeid,
meget stor FORTJENE STE.
Ring TLF. 03/55 78 57 og fá
tllsendt GRATIS informasjon!

Soneterapi
Tif. 92 43 77

BUSTER
ALT I HENGERE

-

BAT VARE
HEST BIL

-

Hjemmearbeid pa kveld og tritid

Handball
Mjar

Tjen gode penger pa kort tid. Helt lovlig.
Tif. 09/92 5167

4.mars:
PlO Enebakk 1 - Nannestad 2
P12 Enebakk - Eidsvoll Turn 2
5.mars:
P14 Enebakk 1 - AFSK 2
P14 Enebakk 2- SØrumsand 2
P16 Enebakk - AFSK
G16 Enebakk - Fet 2
H6 Enebakk - Kurland 2
P 1 Enebakk 2- Eidsvoll Turn

ENEBAKK KOMMUNE

Husbanklän og tilskudd - 1989
Diverse lan og tilskuddsordninger - byggmg
og istandsetting av boliger.
TILSKUDD TIL UTBEDRING AV BOLIGER
Enebakk kommune er av Husbanken bevilget kr 45.000,som skal gis som tilskudd til utbedring av eldre boliger,
herunder modernisering og vedlikehold. Tilskuddet begrenses oppad til kr 10.000,-. Tilskudd kan gis eldre, uføre og familier med liten betalingsevne, herunder barnerike familier. Det kan ogsâ unntaksvis ytes bidrag til boliger som ikke eies av vedkommende eldre eller uføre som
bor i leiligheten. Tilskuddet kan kombineres med utbedringslân.
UTBEDRINGSLAN
Kommunen har kr 80.000,- til videreutlán til utbedring
av boliger for eldre, ufØre eller andre med spesielle sosiale behov. Utbedringslãn ytes etter samme retningslinjer som nevnt ovenfor om tilskudd til utbedring av boliger. Kommunen kan yte lan pa opptil kr 80.000,-. Dersom det omsøkte lânebeløp er hØyere, videresendes sØknaden til Husbanken.
ETABLERINGSLAN
Kommunen har kr 850.000,- til videreutlán for redusering av egenkapitalen. Det kan lanes inntil kr 170.000,ved oppfØring av boliger med pantelàn i Husbanken eller Landbruksbanken og inntil kr 200.000,- ved erverv.
Tilskuddet og de enkelte lânemidler er begrenset, da
disse ma holdes innenfor de tilskudd og lan som kommunen far gjennom Husbanken. Det er for Øvrig utarbeidet retningslinjer for tilskudds- og lâneordninger.
BOLIGLANSORDNING FOR UNGDOM
Kommunestyret har fastsatt en lánekvote pa kr
300.000,- for 1989 til reduksjon av egenkapitalbehovet
ved fØrstegangs anskaffelse av leilighet eller bolig for
ungdom. SØker ma vre under 30 âr og med minst 10 ârs
botid i Enebakk. Lânet kan bare gis til a fmansiere fgrstegangs erverv av leilighet/bolig.
Ved vurderingen av sØkernes lânebehov blir det tatt
hensyn til husstandens samlede inntekt og formue.
Boligen, som det sØkes lan til, ma ikke avvike vesentlig
fra de rammer Husbanken til enhver tid benytter, og boligen skal ligge i Enebakk.
Lánet begrenses oppad til kr 75.000,-, og det sikres ved
pant i adkomstdokumenter, For Øvrig vises det til vedtatte retningslinjer.
SØknadsskjemaer og nrmere opplysninger fâs ved henvendelse til Enebakk husnemnd, tif. 92 60 60 ved Rolf
Buer. SØknaden sendes Enebakk husnenmd, 1912 Enebakk innen 20. mars 1989.
Enebakk husnemnd

1860 Trøgstad
TH. 09/82 64 88 - 82 65 31

to

Riksteatret

KAR RJS0GBA1(TUS
AV TNORSJORN EGNER

I'U/(KETEA TER
Flateby
Samf.hus,
mand. 6/3 kl. 18.00.
Bill. kr 15,- hos
Inger Lise Stensli,
tif. 09/92 82 05
e. kl. 15.00.

kl. 11.00
kl. 11.55
kl. 12.50
kl. 13.55
kl. 15.00
kl. 16.15

Enebakk Janitsjar
har konsert med

Steinar Ofsdal
pa Mjr ungdomsskole
send. 5. mars kl. 18.00.
Pns entré kr 50,-/20,-.
Begrenset antalL

/

INF]1..KK '
SkLSKAB

inviterer til

premiere pa Vannmannen
pa Flateby samfunnshus
fredag 3. mars kI. 20.00. (Utsolgt)
Forestillingen spilles ogsa folgende dager:

Lordag 4. mars KI. 16.00 og kl. 20.00

(kl. 20.00 - fâ bill. igjen)
Tirsdag 7. mars kI. 20.00
Fredag 10. mars kI. 20.00
Lordag 11. mars kl. 16.00 og 20.00
Billettsalget er i gang.
Billetter er lagt ut hos Káres Dagligvare,
Vardeberg og Oyeren Bensin og Service.
Billettpris kr 75,-.

Advokatbistand

Gode tilbud
direkte fra produsent
S. BUSTERUD Tilhengerfabrikk

Id. 11.00

kl. 11.40

Pensjonisttoreningen

Advokat

har medlemsmØte den 8. mars kI. 17.00.
Velkommen.

ARVID SEMB RONNINGEN
Boks 1384, Nringsparken, 1400 Ski. TIf. 8755 85

Husk, pensjonistene har tur til Sverige den 16. mars.
Reiser fra Flateby kl. 8.30. Det er gratis buss.
Pámelding tif. 92 62 35.
Styret

- ret basket
F0
36-45

Kvinnedagen
mars

8.

Pr

Mjr ungdomsskole kI. 19.00
Visekabaret v/Brit Gaathaug, Turid Ramberg og Trude Johannesen.
Orientering om: Folio krisesenter - Kvinner og Forsvaret.
Gratis entré - bevertning.
Enebakk Likestillingsutvalg

238

In
tt:1 c1ciiczmcL
FLATEBYSENTERET Apent
TIf.09192 83 74

/

Fredag
Lordag

SN
ErC
/.

I

kI. 10.00-17.00
kl. 10.00-18.00
kl. 9.00-14.00

r4l1jflWtt
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Il-vinduer og doper

t Hjertelig takk

Strommen
heve-/skyvedør,
Strommen sikkerhetsdor, fast
vindu, kjeuervindu, blyglassvindu, tundorer, sprosserainmer, Sweedor utgangsdoier

for all vennlig omtanke og deltagelse ved var kjre sØnn
Daniel Priyanthas
tragiske bortgang.
Ann Marion og Terje SØrelvmo
Vi takker for gaven til Landsforeningen mot hjernehinnebetennelse kr 6.120,-.

Be om ti/bud:

Friva A/S

1820 Spydeberg. TIt. 09/83 74 50

Ski
13c0rtvclscsbr

VEDLIKEHOLU
MODERNISERING
NYANLEGG
Se Or utstifling
av sanitrutstyr kjekkeninnredning og
baderomsmøbler.

VI UTFØRER ALT
I BILREPAQASJONER
Clutch - eksosanlegg - bremser
til faste priser

CHRSTENSRUDEFTF.

Nordbyvn. 27, Ski
TIf. (09) 87 30 60
Hele døgnet
Vi kommer
i konferanse
Ordner alt
Du far hjelp I gruppen!
Ring: FLATEBY:
Gerd K. Flateby
fit 925846.
Ufore- familien og
pe nsjonistrabatt.

Nr
det qjelder
gl?

Alt i glassarbeid
utf ores.
06/81 4733

FINANSIERING

Alle merker - raskt og rimelig

K4 K4 N
0. VARME/s
ACT VVS RØRLEGGER
SIrmsv. 100, Strommen
TN. 06/81 45 97— 81 45 98

SKI AUTOSEB VICE
AUTORISEAT BILVERKSTED
Industrivn. 34, 1400 Ski
TIf. 09/87 27 35
Mand.-fred. 0800-17.00
Lord. 10.00-14.00

Follodistriktets byrá
gjennom 60 ar

"I
Alt
dorer
og vinduer
til rimelige
priser. Spell.

KJOP VYS HOC FAGHANNEN KJOP VHS ASS fAGMANNEN

RING 06/81 6838
Lillestrøm
Vindu & Glass A/S

(TIDL. VILLA GLASS A/S)
Serumsgt. 38, 2000 Lillestram
Darer - Vinduer - Speil - Alt i glass

S

Edel's Hud- og
Fotpleiesalong
Rakkestadvn. 23, Ekebergdalen

COMFORTBUTIKKEN
med installasjonservice
SKI STASJON

Er du

Hver fredag ki. 18.30
Stedet er selvfØlgelig
østfold
BILAUKSJON • Askim
TIf. 88 08 96

go'venNer med go'foten?

Hvis ikke... prov
en time I var salong.
Timebest. mottas e. kI. 16.00.
TH. 09/92 62 31,

H-vinduet

515

VELKOMMEN

BREDA

Tor Veiteberg A/S
Aul. rorleggerfirma

P.j

BREDA INIDUSTRIBYGG
KJEPPESTADVEIEN SKI
TELEFON 873S 06
TELEFON 87 08 28

DROSJER
Ole Gunnersen
Ekebergdalen
TIf. 92 65 06
Mobiltlf. 094/34 527
DOGNVAKT

Edith og Erling
Rosenvinge
Ytre Enebakk
TIf. 92 41 24
Mobiltlf. 094/39 754
og tlf. 094/14 867
DOGNVAKT

Tove Hagen
1912 Enebakk
TIf. 92 63 58
Mobiltlf. 094/95 547
DOGNVAKT

DET ORIGINALE HUSMORVINDUET
Viforetar oppmâling - Uforbindtlig pris
Egne snekkere - Be om tilbud

-<•-Har du Iuktig kjeller, sâ
har du ikke provd Dyrdahi!
T

P1 Vannskader
P Lensing
LII Murboring
LII Avfukting
LII Sprengning
III Rortining
Betongsag

MASKINLEIE
For nrmere
opplysninger om utleie
ring

iddbo

09188 41 74

DYRDA HI'S

w

Romerike Glass A/S
GLASSMESTERVERKSTED
Jembanegt. 22/24 v/Sykehuset
TIf. 06/80 08 95 - 80 08 96
GLASSMESTER HERMANN HESLER - ULLESTRØM
Blyg lass - Messingglass fra eget verksted
Apn.tid 08.00-16.00. Torsd. 08.00-19.00

I
I Engal6,l800Askim.TIf.09/8841 74

Forst T
mot
fukt

UTNYTTER DU DINE
EGNE MULIGHETER?
Fremhev det beste ved deg selv ved
hjelp av k1r og farger.
• Personllg veiledning for kvinner og
menn.
• Bedriftstilbud.
KANTORVEIEN 10, 1410 KOLBOTN. TELEFON: (02) 80 52 22

Har du et skapproblem?
Vi harløsningen!
as]

SKYVEDØRS —
111'GARDEROBER

SB Garderobe System
HELTRr F(JRU
Langlo SKYVEDØRSGARDEROBE
iii
SII sentrum*
NOROBYVEIEH

jijtfleC r
7

uk

idbo'-

' UAMLLVN.
lCornorl

KJOKKEN- BAD• GARDEROBE
RENEW MOBELVERKSTED A/S
(fJYERST I) GAMLEYEIEH - 1406 HEBEKKISKL - lii. 09/87 38 65)
Apent: Ma-on-fr: 10-17. To: 10-19. 10: 10-13

10
FYRINGSOLJE • PARAFIN
• AUTODIESEL
Folio Varmeservice
v/Bjørn Brødholt, Tomter

hf. 9226 10

•

Vl* bar flyttet og
onsker velkommen
til vãrt nye di striktskontor ved
tasjonstorget I Skin
99.

w

Bruk VARMEKONTO hos TEXACO

SINGER

Du og en Singer

-

det perfekte team

SPORT

2795.

Tilbud

Vi er overbevist om at vãre nye lokaliteter vii gi oss bedre
muligheter til a betjene alle vãre privatkunder, sãvel som
nrings1ivets kunder. Her er alt lagt til rette for a kunne
foreta hurtige endringer og oppdatering av skadepoliser
eller du kan sette deg ned i ro og mák nãr du trenger rãd
i forbindelse med livsforsikring. I det
hele tatt: Vi kan hje!pe deg med hele
ditt forsikringsbehov, og ordner o'gsä
finansiering av det meste pa dagen.

Veil. 3595,-

GODT UTVALG

-

VARENS STOFFER
Nyhet i

bur' do

monster

Singer Sysenter
Hverdager
Vektertorget 10.00-19.00
Lillestrøm
TH. 06/81 22 92

Kontaktlinser
tilpasses
Timebestilling: TIf. 06/81 43 91
LILLESTROM
KONTAKTLINSEINSTITIJTr A/S
Storgt. 21 (Fjellberghjørnet)

OPTIKER

GEIR KJULBERG
0
l1l,~lllllllllw

FORSIKRING

Lordag
9.00-15.00

UM forsikrer alt. du Cr glad i

57 ENEBOLIGER I TEGNINGER OG FOTO.
LANEMARKEDETS MUILIGHETER.
PRIORITERTE HUSBANKHUS.
SPAR PENGER PA EGENINNSATS.
A PR. MNED?
HVA KOSTER DET BO
INTERIØRIDEER.
0

OLAV KJBLQERG
F.

STASJONSTORGET, 1400 SKI
Telefon (09) 87 05 51

M.N.0. F.

14

,0
2

verdens mest

:4solgte hundefôr
GR.HOUND MEAL
FIELD'N FARM
PUPPY CHOW
CAT SHOW
PROTEINE +
PRO PLAN
MAINSTAY

TED BATES STAVANGER

0

El

FORHANDLER I SKI:

SKI AKVARIUWI
AsvEIEN 5,1400 SKI
TLF. 09/87 09 53

Purina

Alt dette og mere til kan du lese om i den nye Husboken. 216 spennende og informative sider med nyheter, idéer og nyttige tips for
husbyggeren. Uunnvrlig hvis du gãr med byggeplaner. Du fr den
hos Block Watne Boliger eller ved sende inn kupongen.
A

VAP Block Watne Boliger
Nordbyvn. 70, 1400 Ski
TIf. 09/87 32 65

Ja, takk! Send meg den nye Husboken '89.

Hartomti

kommune

Søkertomti

komm une

Navn:
Adresse:
Postnr./-sted:
Tif. arb.:

Tif. priv.:

Klipp Ut og send inn kupongen.

11

JJiinctt-

IF aom 1c

J%: !% 4ewh

m.y

MURERE

FRISOR

RØRLEGGER

Steinar Nordahi
BYGGSER VICE

JOHN A. ANDRESEN

Mettes Härdesign

UTFORER ALT I RØRLEGGERARBEID

Dame- og herrefrisor
Saig av hârpreparater og parfymeartikier.

low

Alt I mur- og pussarbeid

JilirE.

TIf. 92 63 46

III1LIIESIII

Bevervn. 11
1914 Enebakk
Mob.tlf. 094/11 747
T8. 92 48 92

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

Mand.-fred. 10.00-18.00
Torsd. 10-19
Lord. 9.00-14.00

TIf. 92 55 50
Bekkelaget ii etg., Y. Enebakk

Forretningssenteret,
Ytre Enebakk - tlf. 92 54 13

Erik Kjelgaard

Jan M. Johansen
Mur, puss,
• peiser og fliser

TIf. 92 82 90
Asveien 7, 1911 Flateby

7I2
Grendesenterel, 1911 Flateby
TI. 92 80 49

Varme, sanitr, nybygg og rehabilitering.
Utleie av lensepumper, vannsuger
og høytrykksspyling.
1914 Ytre Enebakk - tlf. 92 46 39

mobil 097/57 419 094/27 522

stengt
9.00-17.00
11.00-19.00
9.00-14.00

Hitsen Ase Mette

SPESIALFORRETNINGER

Tif. 09/92 65 43

Mobil 094/37 548

Utforer alt innen
nybygg, tilbygg, rehabilitering
09 modernisering

Enebakk rørleggerhedrilt
v/Trygve E. Andresen
VI UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID
TIL EN MEGET GUNSTIG PRIS.

Váglivn. 25, 1914 Enebakk - tit. 92 43 54

Fast pris

Enelakk Markiseservice

Per-Erik østlie a.s

Enebakk glass

1914 YTRE ENEBAKK

Alt I glassarbeid

NYBYGG - TILBYGG
- RESTAURERING GRUNNM'JRER

Svein Thorsen
Fjellvn. 30 a, 1914 V. Enebakk - tit. 9246 13

- TEGNING - PROSJEKTERING

Mobil: 094/30 295

ENTREPRENØR

IftsIgts rammeverksted

Graving - sprengning - transport.
Kontakt oss!

Harald Vikan Entreprenerfor. A/S
FLATEBY
TLF. 92 81 17 9.00-16.00
Tit. 928853-928525 etter 16.00
Mobil 094/55 519

Alt i innramming
Sa/g av
medal eskap og innrammede akvarel/avtrykk

1911 Flateby - tlf. 92 86 10
Ogsà kveldstid

Esso diesel, paraf in og fyringsolje

Markiser - Persienner - Gardinbrett

TIf. 92 81 24

Inneh. Leif Vedal
Vestbyvn. 11, 1914 Ytre Enebakk
lit. 92 45 58

GLASSMESTER

BYGG- OG TØMMERMESTER

TIf. 09/92 43 40

C"

Apningstider:
Man.
Tirs., tors.
Fredag
Lørdag

TØMMERMESTER
Lennestadvn. 5
1912 Enebakk

DAME- OG HERREFRISOR
SOL - PARFYMERI

Roll Nssvold
Vestli, 1911 Flateby

KVIKI( HENS

Alle typer Ian formidles

Renter fra 11 995%

JPaaama S 1CL1

Ring, eller ta en tur,
det kan Iønne seg!

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

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

Grendesenteret, 1911 Flateby
TIf. 09/92 83 74

D.

Arve Johansen Gravc!ervice
1912 EPIEBAKK

lACO4

Graving av
vannlekkasler
Pianering
Oppgraving av aviop

Eiektro - Mekanisk - Verksted
Produksjon - Reparasjon
Sterkstrom - Svakstrom
Bit - Elektro
Postboks 77, 1912 Enebakk - tit. 09/92 62 94

Tit. 09-927054

Mob. 094 - 22 317

EL-INSTALLASJON

Strømsborg &
Enersen A/S

I
I

KJW. BRENDJORIJ

utforer alt i el-installasjoner

1912 Enebakk - tlf. 92 6300

El LAG

, —

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

Ski Trafikkskole
1400 Ski - tlf. 8737 10

OppIring pa bil

Utferer alt innen nybygg, tilbygg, reparas/oner,
modernisering, flislegging og tapetsering.

Teorikurs - Fase II
TIf. 06/81 42 92

• TANNTEKNIKER.

TANNLEGE

Enebakk Tannteknikk

Stein Oarre-Hanssen
Grendesenteret, Flateby

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

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

BILFIRMA
AuOi

Erling Rod A/S
1800 Asklm
INDRE OSTFOLDS
NYESTE BILFORRETNING

Kjøp din nyc el/er brukte bil hos oss.

A. NILSENS
BILSER VICE

'b ,Alt

innen regnskapstjenester"
Reg. revisor Sten Røvik

Senteret, 1914 Ytre Enebakk

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

Teleton 92 53 31 - 94 22 65

EIENDOMSFORMIDLING

Vi ordner LAN
for kjoper/selger

Landbruksregnskap, Økonomi
& Iiandelsregnskap

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

Brede Cjestang
Flateby. Tif. 92 81 49

Scan consult

eiendom?
Kontakt:

TORNERUD - Askim

TRYTI EIENDDMSMEGUNG A/S

TH. 1570

Bevd0ngshaver Adv. Helgo A. IryS
Fiellvejen 55. 1914 Ytre Enebakk
III.: 09,925570

SPESIALFORRETNINGER

VETERIN/ER
• PoIlkiinIkkS Rontgen • Kirurgi

Service-senter for nringsdrivende.
Regnskap, forretningsførsel,
bedrifts-râdgivning.

Gran, 1914 Ytre Enebakk - Ulf. 92 4774
AA

Minigraver til We

S Lab.service S Oppstatling opererte dyr

Graving - transport - sprengning

SKEUSMO DYREKLINIKK

Mur- 09 betongarbeider
Mur & Graveservice A/S

1911 Flateby
TIf. 92 89 93

(oNomi & Regnskap Enebakk A/S

Kjøpe oiler selge

TH. 88 16 15

Vi tar imot lakkering
og oppretting

TIf. 09/92 88 60

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

Om nødvendig møter vi
lii kjoretimer i Enebakk.

Grendesenteret, 1911 Flateby

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

SAUTE'S TRAFIKI(SKOLE A/S

Masse A - Kiasse B
Teorikurs - KjøretiNler

TAN NTEKN I KERM ESTER
LASZLO FARAGO

Catering -. Restaurant
v/Nordby Bruk
Tit. 06/83 71 68

REGNSKAP

SJAFØRSKOLE

Trio Autoskade

Ristorante ITALIA as Pizzeria
Alt i mat til hverdag og test.

INSTALLASJONSFIRMA

1911 Flateby
TIf. 09/92 61 18 - 09/92 62 56

094/25 366 - 094/08 438

Vet. Knut-Arne NverdaI
N. Riisgard, Kjeller

(skilt fra Fetvn. v/flyplassen)

Apningstider: 8.30-15/17-19
Timebestilling 06/87 85 00 el.
eDR0PlNe 8.30-14. Stengt helg.

Cnebakk
c9nskapskontor
Medlem av

PRF Norske Regnskapsbyráers Forening

TI. 09/92 63 03

Postboks 24
1912 Enebakk

KR
Godkjent regnskapskontor

Lrersituasjonen for 89/90:

Optimisti*sk Ostli*e
i gang med nybygg To sokere til
hV r still ing
Skolesjef Hans Erik Holm ser noe lysere pa
herersituasjonen for kommende skoleãr enn
for bare en uke siden. I begynnelsen av forrige uke var det bare kommet inn 15 sØknader
til 20 stillinger Fredag ettermiddag var antallet søknader steget til rundt 50.
De fleste av sØkerne som har
meldt seg er kvalit'lserte, d.v.s.
har lrerprØven. Det forbauser
meg i grunnen at det ikke er enda
flere sØkere med tanke pa arbeidsmarkedet, sier Holm. Han
tror imidlertid dette kommer av

at man er tidlig ute med utlysingen. — Vi kommer nok til a ta en
reprise pa utlysningen. De fleste
er vel kanskje mer motivert for a
sØke jobb etter páske, mener
han.

NY kapellanm
boli*g
Her kommer 750 kvm ledige lokaler.
- Noen ma ta sjansen
sier Per Erik Østlie optimistisk. I host stoppet
han byggeprosjektet som
han hadde satt i gang pa
Grendsenteret I Ytre. Arsaken var mangel pa leietagere. Na er han i full
gang med a reise
nybygget,som er kostnadsberegnet til rundt 3
millioner. Han har fortsatt ingen
kontrakter med leietagere.
— Men man kan ikke la Norge
stoppe, sier østlie med gapahumØr i rØsten, og gir utrykk for
hap om at trenden nâ snart skal
snu. Noen tidsramme for ferdigstillelse av det 750 kvm store forretningsbygget har han ikke satt,
men han ser mange muligheter
for utleie. Innenfor bygget kan de
som matte melde seg som interessenter selv vre med a forme
Ut plassen de har behov for. Østlie har ikke spikret noen planlØsning. Hvor mange leietagere
som skal inn, er avhengig av behovet til de som er interessert i a
leie. Kanskje har noen behov for
en stor sal?
- Vi Ønsker alle typer nringsdrivende velkommen, og kommunen kan vel ogsa tenkes a ha
behov for lokaler.. Jeg tror ikke
det skal bli umulig a fylle bygget
med aktiviteter som vii bli et verdifuilt tilskudd til den stammen
av nringsdrivende som alierede
er pa senteret. Vi Ønsker alle ty-

per butikker velkommen sàzant
de ikke ligger i direkte konkurranse med de allerede etablerte
her, sier østlie.

Konditori
Om kort tid, og innen 1. april
kommer det helt sikkert et nytt
tilbud i det eksisterende forretningsbygget. Der hvor CC - Utstyr hadde sine lokaler, skal
Vigdis Brannhaug ápne konditori. Hun skal seige alle slags
bakervarer, fra Spydeberg kon-

ditori. Spesielt vii Vigdis friste
med varme , nystekte wienerbrØd og skolebrØd, og trenger
man noe mer a bite i blir det bade
pasmurte rundstykker og baquetter. Et meget spesielt sted
skal det bli, lover Vigdis.

Større salong
Etter at lokalene til CC - ble ledige har det ogsà butt muligheter
for Vagsaiongen til a ía noe stØrre
plass, og om ikke sá lenge blir ogsá lokalene til frisØrsalongen Utvidet.

TeatermØnstringen
kommer til høsten
- Knapp tid, og hØyt aktivitetsnivâ gjorde at ideen
med en teatermønstring dessverre ikke kunne gjennomføres i var, sier kultursjef Per Sandvik.- Men til
hØsten kommer den..
ForeiØpig er det fastiagt at teatermØnstringen vil bli avviklet
3., 4. , og 5. november som en
start pa en stØrre kulturmØnstring hvor lag og organisasjoner
forØvrig vii ha en bred
plass. Under teatermØnstringen vii det bli god anledning for
alle til a stifte bekjentskap med
bygdas mange dyktige teaterkrefter. 6. og 7. november er satt
av til skoleforestillinger.
Hva hØstens store kuitur-

Redaksjonog

mønstring ellers vii besta av er
foreiØpig ikke avklaret, men kultursjef Per Sandvik sier at dette
er ting som skal diskuteres pa et
mote med organisasjonene den
13. mars.

Wtlett
to

Det skal bygges fly kapellanbolig pa kommunal
tomt ved Rustadtun eldrebolig I Ytre Enebakk.
Boligen skal ogsâ inneholde midlertidig offenthg kontor. Dette vedtok
formannskapet enstemmig pa fors!ag fra ordfØrer Káre KjØlle mandag
kveld.
Komiteen som har hatt i oppdrag a vurdere bouigsporsmalet
for kapeilanen, leverte sin Ut—
redning i oktober, og gikk inn for
ovennevnte lØsning. Senere, na.r
Marl menighetssenter kommer
skal det offentilge kontoret ligge
der, mens kontoret i kapeilanboligen blir hjemmekontor.
Boligen skal ha en arealramme
pa 140 kvm.
Nybygget er kostnadsberegnet
til 1,3 milhioner minus 250.000
kroner for egen tomt. Siden
Enebakk er kommet med i den
statiige refusjonsordningen for
kommunale presteboliger, betyr
det at det arlig ytes en statlig re-

fusion pa rundt 80.000 kroner.
Ogsá menighetsradet har gatt
inn for den lØsningen som komitten har kommet fram til, og som
na formannskapet har sluttet seg
til. Men i utgangspunktet hadde
menighetsradet aller heist Ønsket seg presteboligen nr Man
kirke.
Râdmann BjØrn Halvorsen mente at den gunstigste lØsningen pa
boilgspørsmälet for kapellanen
matte vre a vurdere Vagliveien
8 som et alternativ. Den burde
egne seg, uten at det var forbundet med altfor store utgifter
for kommunen. Denne iØsningen
betegnet imidlertid kallskapellan Gunnar øvstegard som den
dáriigste av alle. Radmannnen
hadde iagt saken fram for formannskapet til drØfting, uten
innstiilmg, men et enstemmig
formannskap samlet seg altsá
om ordfØrerens innstiilng pa fly
bolig. Det er kommunestyret
som skal avgjØre denne saken endeiig.
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ANNE-LISE FLAM, OPTIKERMESTER

Idrettsvn. 20- 1400 Ski - TIf. 87 50 30

